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Aabraham ja tähtihetki
Olemme saaneet viettää kesää, sen vihreys,
valo ja lämpökin, on saanut meitä ilahduttaa.
Nyt on syksy tulossa. Marjat kypsyvät,
puut alkavat saada monenlaisia värejä
ja illat pimenevät.
Oletkos katsonut illalla taivaalle?
Mitä siellä näet? Tähdet ovat alkaneet näkyä.
Illan pimetessä ne ilmestyvät tuikkimaan
sametinsiniselle taivaalle.
Tähdistä minä muistan yhden raamatunkertomuksen eräästä miehestä joka eli
kauan sitten Israelin maan tienoilla. Hän oli Aabraham.
Aabraham oli paimen, jolla oli suuri lauma eläimiä. Hänellä oli luultavasti lampaita,
vuohia ja lehmiä. Hänellä oli myös palvelijoita ja palvelijattaria, jotka muun muassa
hoitivat hänen eläimiään.
Aabraham halusi kuunnella Jumalaa ja rukoili paljon. Hän kulki laumansa kanssa ja
aina etsi aina hyvän paikan eläimille laiduntaa. Aabrahamilla oli paljon, mutta hän
kuitenkin kaipasi jotakin. Aabrahamilla oli vaimonsa Saara ja omaisuutensa, mutta
ei ystäviä ja lasta. Aabrahamin mielestä jotain puuttui.
Eräänä päivänä Aabraham kuuli äänen, joka kehotti häntä lähtemään liikkeelle ja
kulkemaan kauemmaksi maahan, joka Aabrahamille osoitettaisiin. Aabraham tiesi,
että tämä oli Jumalan ääni.
Hän kokosi koko joukkonsa ja lähti liikkeelle. Hän kulki ja kulki; vuorten yli kivikkoisia
polkuja, vuorten välisiä laaksoja, joissa oli helppo kulkea ja levähtää, autiomaata,
tuntui, ettei hän tule koskaan perille.
Sitten Aabraham vihdoin kuuli taas äänen, joka sanoi: tämän maan minä annan
sinulle ja jälkeläisillesi. Aabraham rakensi paikkaan alttari Jumalalle ja vähän matkan
päähän hän pystytti telttansa ja koko muukin joukko leiriytyi siihen.

Illalla, kun Aabraham oli käymässä nukkumaan, hän kuuli äänen taas.
”Aabraham tule ulos! ”
Aabraham meni ja ääni sanoi. ”Katso taivaan tähtiä.”
Mikä ihmeellinen näky. Tumman sininen taivas oli täynnä loistavia tähtiä,
tuhansia ja taas tuhansia.
Jumala sanoi: ”Niin paljon, kun taivaalla on tähtiä, minä annan sinulle jälkeläisiä.
Sinä saat pojan. Teen sinusta kansojen isän, nimesi mukaan.”
Aabraham oli ihmeissään; hän ja Saara olivat jo vanhoja. Mutta Jumala piti
lupauksensa ja huolen Aabrahamista. Jumala antoi hänelle pojan, Iisakin.
Aabraham sai kohdata tähtihetken. Oletko kuullut tuon sanan. Tärkeitä
huippuhetkiä kutsutaan tähtihetkiksi. Mikäs on sinun elämäsi tähtihetki?
Onko se joulu, syntymäpäivät, joku kesäinen uimareissu, talvinen pulkkaretki,
ensimmäinen pyöräretki merenrantaan keväällä tai yhteinen lukuhetki kotona,
kyläreissu tai muu sellainen.
Kun miettii, löytää monta tähtihetkeä. Niistä tulee kiitollinen ja iloinen mieli. Ja
niiden ei tarvitse olla suuria, ihan pienetkin voi olla tähtihetkiä.
Ne muistuttavat, että olemme taivaan isälle rakkaita, ja tärkeitä.
Hän pitää meistä huolen.

