Tie Luojan luo
Olen Arto Niilola Kouvolan Korialta. Harrastan urheilukalastusta, luontokuvausta ja kaikenlaista luonnossa liikkumista.
Näiden harrastusten parissa olen oppinut arvostamaan
luonnon kauneutta, rauhaa ja monimuotoisuutta. Meillä
Suomessa on rikkautena neljä eri vuodenaikaa. Olen erityisesti kevään ihminen, kalastajana pääsen silloin nauttimaan
parhaista taimensaaliista ja hienoimmista heräävän luonnon
ihmeistä.

Kriisi
Hyvistä harrastuksista, terveydestä ja säännöllisestä työssä käymisestä huolimatta vähän
alta kolmekymppisenä jouduin elämässäni syvään kriisiin. Elämän tarkoituksettomuus,
sisäinen tyhjyys ja kuoleman pelko vetivät hiljaiseksi. Joskus heräsin öisin tuskaisena ja
ahdistuneena. Näihin aikoihin sain tietää, että työtoverikseni on tulossa uskovainen mies.
En osannut pitää sitä mitenkään pahana asiana, vaan uteliaana odotin mitä tuleman pitää.
Työnteon lomassa joskus keskustelimme uskon asioista. Yritin koko ajan esittää kovaa
miestä, vaikka sisälläni kävin painia tuskan ja kuolemanpelon kanssa.
Sairaus
Kesälomalla heinäkuussa –93 kävin kalastusretkellä Heinäveden Kermankoskella. Sieltä
palattuani tunsin oloni sairaaksi. Kuume nousi yllättäen yli 40:een asteeseen ja kaulalleni
ilmestyi outo turvonnut muhkura. Kahdesta lääkärissä käynnistä huolimatta sairaus ei hellittänyt. Vaihdoin lääkäriä, joka välittömästi laittoi minut eteenpäin. Kokeet kaulasta otettiin
ja tulosten valmistuminen kesti ainakin viikon. Niitä odotellessa sairauden aiheuttama henkinen paine kasvoi sietämättömäksi. Pelkäsin pahinta mahdollista ja kuolemanpelko sai
minusta yliotteen.
Ratkaisu
Eräänä iltana maatessani sairaana sängyssä tunsin itseni väsyneeksi, tyhjäksi ja täysin
avuttomaksi. Ymmärsin sisimmässäni, että tähän tilanteeseen ainoa apu tulee Jumalalta.
Siinä yksinäisyydessä avasin sydämeni Jumalalle itkien ja sanoin: ”Rakas Jumala, tiedän,
että olen syntinen ihminen ja olen syntiä tehnyt. Anna minulle minun syntini anteeksi. Tule
minun elämääni ja ota minun elämäni ja paranna minut”. Rukouksen jälkeen tuska häipyi
ja sisimpäni valtasi täydellinen rauha.
Kokeiden tulokset tulivat aikanaan. Niissä ei todettu mitään hälyttävää. Kävin vielä uusissa
tutkimuksissa Kotkan keskussairaalassa, jossa todettiin, että kysymyksessä oli normaalia
ärhäkämpi talirauhasten tulehdus. Palasin töihin, jossa tämä uskovainen työkaverini jonkun ajan kuluttua rupesi ihmettelemään miksi en enää kiroile. Kerroin hänelle, että olen

tehnyt kotona ratkaisuni ja luovuttanut elämäni Jeesukselle. Hän oli tästä vilpittömästi iloinen, meistä tuli tosi hyvät ystävät.
Uusi elämä
Elämäni muuttui täysin. Kokemus Jeesuksen vastaanottamisesta henkilökohtaisena Pelastajana ja Vapahtajana oli valtava. Peloista, ahdistuksista ja kaikenlaisista synneistä Jeesus
vapautti kerralla. Ne vaikeudet, mitä sen jälkeen on vastaan tullut, olen saanut kohdata
Jeesuksen kanssa. Hän on ollut joka päivä kanssani.
Luonnossa liikkuessani muistan aina, että saan armosta olla Hänen omansa, joka on tämän kaiken Luoja.
Arto Niilola

