
 

 

 

 

 

 

 

 

” 'Hän voi täydellisesti pelastaa kaikki ne,  

jotka Hänen kauttaan tulevat Jumalan luo.' 

Tehkäämme me, jotka rakastamme sieluja,  

kaikki minkä voimme.  

Hän vie asiamme voittoon.”  

 

- Hedvig von Haartman -  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Helsinkiläisessä ravintolassa on käynnissä keskustelu 

opiskelijan ja juristin välillä. Pelastusarmeijalainen nainen 

saapuu paikalle ja tarjoaa lehteään ostettavaksi. ”Ei 

kiitoksia”, vastaa opiskelija halveksivasti: ”Uskonnollinen 

kirjallisuus ei kiinnosta minua”. Juristi ilmaisee ostavansa 

lehden kiitokseksi eräästä tuttavasta, jonka uskovaiset olivat 

saaneet ”jälleen ihmiseksi” tuntemattomalla tavalla, mutta 

haluaa samalla ilmoittaa olevansa itse asioista eri mieltä.  

 

Muutaman päivän kuluttua miehet istuvat jälleen Esplanadin Kappeli-ravintolassa. Pelastusupseeri 

astuu sisään. ”Katso, tuossa on pelastusneitimme jälleen”, juristi huomioi. Kahden tuttavan välille 

kehkeytyy kisa, joka koskee taivaaseen pääsyä. Sen periaatteita tentataan pelastusarmeijalaiselta: 

”Kyllä nuo vain ovat paljon viisaampaa väkeä kuin olin luullutkaan”, opiskelija tämän jälkeen toteaa.  

 

Vielä kolmannen kerran herrat näkevät saman naisen: ”Katso, tuolla hän tulee jälleen - tuo, jota sanot 

huonoksi omaksitunnoksesi”, juristi toteaa. Opiskelija suuttuu nähdessään uskovaisen, josta ei tunnu 

pääsevän koskaan eroon ja ilmoittaa olevansa väärällä tuulella kuulemaan saarnoja. Hän pyytää juristia 

ostamaan nopeasti uuden lehden, jotta vältyttäisiin pidemmältä keskustelulta: ”Tuo tyttö on tosiaan 

sanavalmis, sen tiedän kokemuksestani”.  

  

Ryhmä Tapiolan seurakuntalaisia tutustui muutama viikko sitten Pelastusarmeijan toimintaan ja 

tiloihin Helsingissä. Nuori englantilainen William Booth perusti järjestön, jonka tehokkuus 

diakonisessa työssä sekä evankelioinnissa oli huimaava. Boothin sosiaalinen työ alkoi yhden kadulla 

yöpyneen vanhan naisen auttamisesta omaan asuntoon. Yläkouluikäinen, juuri uskoon tullut Willam 

organisoi ystävänsä kanssa tarvittavan varallisuuden, kalusti naiselle asunnon, sekä huolehti myös 

vanhuksen välttämättömästä elatuksesta.  

 

Booth ei perustanut työtänsä opinkappaleisiin, vaikkakin hän kerran elämässään oli opiskellut 

teologiaa. Hänen oppinsa sanotaan kuuluneen: ”Mene ja tee jotakin ihmisten pelastamiseksi”. Booth 

piti työn edellytyksenä, että yksittäisen ihmisen on alusta asti saatava tuntea, että joku todella välittää 

hänen hengellisestä elämästään. Booth erosi pian kirkostaan, sillä se ei ymmärtänyt evankeliointityön 

tarpeellisuutta Lontoon laajoilla slummialueilla. Hän siirtyi perheineen taloudellisesti epävarmaan 

tilanteeseen jatkaakseen näkyä, jonka oli saanut Jumalalta.  

 

Pelastusarmeijan työ ja menetelmät kokivat alusta lähtien vankkaa 

vastustusta. Lisäksi oli ennenkuulumatonta, että naiset saivat tasa-

arvoisen aseman ja puheoikeuden tässä vuonna 1865 perustetussa 

järjestössä. Mm. Boothin vaimo Catherine ja samanniminen tytär 

tunnettiin syvällisinä puhujina. Kaduilla kohdatun verbaalin ja fyysisen 

väkivallan lisäksi lehdet levittivät ilkeämielisiä ja perättömiä väitteitä 

mm. työn motiiveista, joiden väitettiin olevan jopa sotilaallinen 

vallankumous. Boothia pilkattiin, hänen kerrottiin toimineen 

kyseenalaisesti ja olevan miljonääri: ”Mutta minä tiesin”, kertoo 

Boothin lähellä työskennellyt ruotsalainen Herman Lagercrantz, ”että hän eli yksinkertaisesti ja kuoli 

jättämättä mitään yksityistä omaisuutta. Sitävastoin oli hänen kättensä välityksellä satoja miljoonia 

käytetty hyväntekeväisyystarkoituksiin. Sain myöskin todeta, miten suuren osan ajastaan hän omisti 

rukoukseen. Varhain aamulla, heti pukeuduttuaan hän alkoi rukoilla. Hän saattoi olla tunnin tai 

enemmän hartaassa rukouksessa”, jatkaa myöhemmin ministeritehtävistäänkin kotimaassaan tunnettu 

Lagercrantz. 

 

Suomen Pelastusarmeijaa perustamaan valittiin pian nuori Hedvig von Haartman, joka oli tullut 

uskoon ja antanut elämänsä Jumalan käyttöön vähän yli 20-vuotiaana. Hedvig kirjoittaa: ”Koko 

sydämestäni kaipaan voittaa sieluja Jumalalle ja haluan yhä enemmän oppia toimimaan 

hyökkäyksenomaisesti. Tiedän, että Herra on opettava minua päivä päivältä yhä paremmin 

palvelemaan Hänen asiaansa.” Myös Hedvigin kerrotaan viettäneen rukouksessa usein tuntikausia.  

 



Suomen maalliset viranomaiset olivat yksimielisinä kirkollisten kanssa siitä, että Pelastusarmeijasta 

piti päästä mahdollisimman pian eroon. Osittain rajoitettiin ja häirittiin kokoontumisvapautta, välillä 

kiellettiin kaikki sen toiminta. Kirkon piirissä Pelastusarmeijanymmärrettiin olevan sielunvihollisen 

työkalu. Hedvigin elämänkerran kirjoittaja, piispatar Helmi Gulin kertoo, että jopa pilkkalauluja 

sepitettiin kansan heikoimman aineksen toimesta. Tämän kaltaisesta muodostui 

vainon toinen haara. Valtiollisen vainon kärjistyttyä valtioneuvoksen tytär pyysi 

saada puhua Suomen kenraalikuvernöörin kanssa. Kuvernööri Heydenin 

kerrotaan kysyneen tällöin von Haartmanilta: ”Puhutte köyhien sieluista, mutta 

ajatteletteko minunkin sieluani?” 

 

Samanaikaisesti Hedvig perusti yhdessä pelastusupseeriensa kanssa hengellistä 

työtä eri puolille maata, johti kokouksia, kasvatti kokoaikaisia työntekijöitä, 

aloitti yömajoja, lastenkoteja, ns. slummiasemia sekä päiväkoteja 

yksinhuoltajaäitien lapsille. Hän teki sielunhoitotyötä ja osallistui 

evankelioivaan kenttätyöhön, johti ja valvoi uuden temppelin rakennustöitä 

sekä vastasi järjestön hallinnollisesta johdosta sekä sen moninaisista haasteista. 

Tässä lienee vertailukohtaa tämän päivän hyväntekeväisyysjärjestöille ja niiden 

ylellisille rakenteille.  

 

Jotakin von Haartmannin lujasta uskosta kertonee periaate, jonka hän oli itse omaksunut ja jonka hän 

opetti toisillekin: ”Vaikeudet eivät ole onnettomuutta, ne on annettu voitettaviksi”. Kun eräs 

pelastusarmeijalainen oli yrittänyt lähes mahdotonta käytännön tehtävää useasti onnistumatta, hän 

lopulta sanoi väsyneesti: ”No, nyt uskon, että tämä onnistuu.” ”Mitä!”, huudahti Hedvig 

kauhistuneena, ”Ettekö ensin uskonutkaan? Käykää heti polvillenne. Mitä minusta olisi tullut, ellen 

uskoisi?” Kerrotaan, että von Haartman rukoili kadetin kanssa siihen asti kunnes tämä oli voittanut 

epäuskonsa.  

 

”Muistakaa nyt, että me voimme suorittaa mitä tahansa, jos vain päätämme sen suorittaa”, hän ohjasi 

nuoria tyttöjään, jotka halusivat toimia hengellis-diakonisessa työssä: ”Jumala on kanssamme ja Hän 

vie asiansa voittoon.” Kun myöhemmin Hedvigin keuhkot eivät enää kestäneet  ja hän kuoli matkalla 

Sveitsiin vain 39-vuotiaana, Suomen Pelastusarmeija oli jo vakiinnuttanut laajan toimintaansa taitavan 

johtajansa viitoittamana.  

 

Mutta palatkaamme Esplanadin Kappeliin. Mainittu keskustelu käytiin itse asiassa jo 1800-luvun 

lopussa. Asiaan ei välttämättä edes kiinnitä huomiota. Sillä kuka voi väittää, että yliopisto-opiskelijat 

ja juristit tyypillisine asenteineen, terassit tai viinilasin alla oleva kysymys siitä, mihin tästä 

maailmasta lähdetään ja kenen ehdoilla, olisivat hävinneet tai edes vähentyneet - kirkon rikastumisesta, 

lukemattomista järjestöistä, näiden työntekijöistä tai teknisistä mahdollisuuksista huolimatta? Silti 

jotakin tuntuu olevan kuvassa toisin. Tuntevatko kappelit edelleen uskovaisia tai heidän tuotteitaan, 

joissa olisi Jumalan voimaa? Onnistuvatko nykyiset olosuhteet pikemminkin saattamaan meidät 

hämmennyksiin, jopa lamauttamaan meidät? Entä miten sellaista voisi estää?  

 

Keskellä haastavaa tilannetta Hedvig totesi kerran: ”Meidän on uskallettava luottaa Jumalaan, 

olivatpa ulkoiset olosuhteet mitkä tahansa, ja meidän on tavoiteltava uskoa, joka voittaa, vaikka me 

emme voi nähdä tulevaisuuteen.” Ihmiselle riittää se, mihin hän kykenee ja luottamus siihen, että se - 

ja vain se - riittää, Kristuksen puolestaan toimiessa oman kykynsä mukaisesti: ” ’Hän voi täydellisesti 

pelastaa kaikki ne, jotka Hänen kauttaan tulevat Jumalan luo.' Tehkäämme me, jotka rakastamme 

sieluja, kaikki minkä voimme. Hän vie asiamme voittoon”. Ehkäpä juuri tämä on sitä vaikeaa 

luottamusta, jonka Jesajan kirjan tuttu jae ilmaisee seuraavasti:  

 

”Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin Pyhä:  

Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte,  

rauhallisuus ja luottamus on teidän voimanne.”   
 Jes. 30:15 

 

  

 



 

William Boothin profetia tulevista vuosista 

 

 

 

 

Pelastusarmeijan perustaja William Booth (1829-

1912)  

sai Jumalalta elämänsä loppuhetkissä profetian 

siitä, millainen on maailma ja kristikunnan 

hengellinen tila ”päivää ennen Jeesuksen 

tulemusta”: 

 

 

 

1. Silloin on politiikka ilman Jumalaa.  

Tulee päivä, jolloin koko läntisen maailman 

virallinen valtiopolitiikka on sellaista, että 

kukaan ei missään hallitsevissa tasoissa enää 

pelkää Jumalaa. Uusi sukupolvi poliittisia johtajia hallitsee Eurooppaa, 

sukupolvi joka ei pienessäkään määrässä pelkää enää Jumalaa. 

 

2. Silloin on taivas ilman helvettiä.  

Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen siitä, mitä Raamattu 

nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. Silloin Raamatun profetian 

mukaisesti saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat määräävät, mitä 

saarnatuoleista julistetaan. Ja silloin yleinen määräys saarnatuoleille on 

tämä: ”Puhukaa lempeitä, makeita sanoja. Puhukaa taivaasta, jättäkää 

meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte 

helvetistä.” 

 

3. Kristikunta on täynnä anteeksiantamusta ilman parannuksen 

tekemistä.  

Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksisaamista synnistä ei 

voi olla ilman, että tehdään parannusta synnistä. 

 

4. Päivä ennen Jeesuksen tuloa on täynnä pelastusiloa ihmisillä, 

jotka eivät ole uudestisyntyneet ylhäältä. 

 

5. On paljon uskontoa, ilman Pyhää Henkeä. 

”Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. 

Senkaltaisia karta!”  - 2. Tim. 3:5 
 

”Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa 

himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat 

sielullisia, henkeä heillä ei ole.” - Juuda 18,19 

 



6. Kristikunta ilman Kristusta.  

Kristus ei ole siellä, missä “Veri ja tuli” eivät ole voimassa - kieltäkää noista 

sanoista toinen, ja teillä on kristillisyyden muodot, mutta teillä ei ole 

Kristusta. 
 

 
 
 

 


