
Ajatelmia Alakylältä 

Viikko 18. Julkaistu 30.4.2004. 

Takaisin uusimpaan 

Pysäkki 

Miksi sairaus pysäyttää niin monet ihmiset, ja miksi siitä tulee usein käännekohta? Näitä 
kysymyksiä esitetään usein, ja viimeeksi kuulin sen Ulla-Christina Sjömanin puheessa 

Lappeenrannan kirkossa. Vakavan sairauden ja kuoleman lähestyessä voi tulla katkeraksi 

kohtalostaan, mutta kuitenkin useat huomaavat erityisesti silloin Jumalan voiman ja läsnäolon. 

Itse koin tämän tilanteen 16 vuotta sitten, kun olin kipuinen, kömpelö, ja liikuntakyky heikkeni 
kaiken aikaa. Pianonsoitto oli ollut elämässäni tärkeä, päivittäinen ilo, mutta siitäkin piti 

luopua. Olin valmistautunut kroonikon elämään, mutta pahojen rytmihäiriöiden myötä heräsi 

ajatus, että lähdön aika voi olla milloin hyvänsä edessä. Luonnollisesti niin on aina ja kaikkien 

kohdalla, mutta normaalisti sitä ei tule ajatelleeksi. Vakavamman tilanteen edessä alkoi 

luopumistyö. Mutta mihin olin menossa? 

Siitä alkoivat itkuiset rukouksien viikot. En ollut siihen mennessä mitenkään erityisesti lukenut 

Raamattua, mutta myöhemmin löysin hyvin samoja ajatuksia Psalmeista. 

Ps. 6: 5-7 
Herra, käänny jo puoleeni ja pelasta minut, 

auta minua, osoita uskollisuutesi! 

Kuoltuaan ei kukaan sinua ylistä, 

ei kukaan kiitä sinua tuonelassa. 

Olen valittanut itseni uuvuksiin, 
yöt kaiket on vuoteeni itkusta märkä, 

leposijani kastunut kyynelistä. 

Kuinka vähän onkaan ihmisen mieli vuosituhansien myötä muuttunut! 

Elämän rajallisuus tuli selväksi. Samoin se, minne haluaisin mennä: "Jos huolit, ota luoksesi 
taivaaseen. Mutta jos minulle vielä löytyy jokin tehtävä, otan sen vastaan. Soittajaahan 

minusta ei enää tule, puhuja en taida olla, mutta otan sen, mitä annat." 

Eräitten tapahtumien seurauksena viikkoa myöhemmin alkoi toipumisen tie. Vajaan vuoden 

kuluttua minua pyydettiin ensimmäisen kerran kanttorin sijaiseksi. Sen jumalanpalveluksen 

jälkeen hätkähdin Taipalsaaren kirkossa alttarille katsoessani: Tämä on tehtäväni. 

Ps.108:2 

Minun sydämeni on valmis, Jumala, 

minä tahdon veisata ja soittaa. 

Ilon ja kiitoksen myötä tässä vuosien varrella ovat elämän varjopuolet alkaneet puhuttaa 
myös. Ympärillä on niin paljon kaunista ja hyvää, mutta myös vääryyttä, pahuutta, valhetta. 

Pysäytetäänkö näidenkin tekijät joskus jollakin tavalla? 

Nykymaailmassa mm. tekniset välineet antavat houkutukset ja mahdollisuudet eriasteisen 

vallan väärinkäyttöön. Todellisuus sumentuu, kaikki kietoutuu rahan ahneuteen ja muuhun 
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kierouteen. Paha on kaikkialla. Taitoja löytyy moneen tekemiseen, mutta viisaus, Herran 

pelko, puuttuu. 

Koska voimat ja keinot eivät riitä torjumaan pahaa, jää jäljelle se tärkein - rukous heidänkin 

puolestaan, joille elämän rajallisuus ei ole vielä selvinnyt. 

Ps. 146:1-2 

Ylistä Herraa minun sieluni! 

Koko elinaikani minä ylistän Herraa, 
Jumalalleni minä laulan ja soitan 

niin kauan kuin elän! 

Aure Niiva 

opettaja 

 


