
 

”Sinä johdatat minua tahtosi mukaan,  
ja viimein Sinä nostat minut kunniaan” 

Psalmi 73:24 

 

Kesä on jo saapunut, kun kirjoittelen tätä.  Joku on jo ehtinyt istuskella 

auringonpaisteessa parvekkeella, joku kenties jo kesäpaikan laiturilla.  

Myös yksi historiamme suurimmista hyväntekeväisyyshankkeista alkoi laiturilta. 

Kristitty englantilaismies nimeltä William Booth oli matkalla kerran junassa, kun 

Jumala näytti hänelle jotakin merkillistä.  

Yhtäkkiä Booth näki sielunsa silmillä: ”pimeän ja myrskyävän meren. Synkät pilvet 

lepäsivät raskaina sen yllä ja niitä halkaisi silloin tällöin häikäisevä salama. Ukkonen 

jyrisi, tuuli ulvoi ja aallot velloivat korkeina ennen kuin murtuivat vaahdoten… 

Meressä näin suunnattoman määrän ihmisraukkoja, jotka painuivat välillä pinnan 

alle, huusivat ja kirkuivat, kiroilivat ja kamppailivat… Sadatellen ja ponnistellen he 

pääsivät pinnalle ja huusivat taas, mutta sitten jotkut vaipuivat aaltoihin 

nousematta enää. ” 

Keskellä merta Booth näki kalliosaaren ja saaren rannassa laiturin. Jotkut ihmisistä 

onnistuivat kapuamaan laiturille, osa heistä auttoi toisia nousemaan ylös vedestä. 

Jotkut harvat suorastaan vaaransivat oman henkensä yrittäessään vetää myrskystä 

toisia.  

Mutta moni laiturille saapuneista käyttäytyi Boothin mukaan omituisesti. Rannalla 

näkyi monenlaista puuhaa; osa kävi kauppaa, kuunteli luentoja, hoiti kukkia 

kallionkupeessa, maalasi, väitteli, keräsi rahaa, kaunisti itseään tai musisoi eri tavoin. 

Meri pauhasi edelleen kaikkialla ympärillä ja ihmiset taistelivat hengestään. Jonkin 

matkan päässä maalla näkyi ihmeellinen olento, jolle osa laiturille päässeistä 

ihmisistä huusi saarelta. He kipusivat korkealle kalliolle puhuttelemaan olentoa ja 

esittämään tälle monenlaisia pyyntöjä.  



Olento puolestaan huusi heille ääni käheänä kalliosaarta kohden; 

”Tulkaa minun luokseni! Tulkaa auttamaan minua!”. Hän pyysi 

heitä lähtemään auttamaan myrskyssä olijoita ja tempaamaan 

heitä pois aaltojen vaikutuspiiristä.  

 

”Silloin ymmärsin kaiken”, Booth kertoo. Hukkuvat ihmiset elämän merellä olivat: 

”varkaita, valehtelijoita, jumalanpilkkaajia ja jumalattomia kaikista kansoita, 

sukukunnista ja kielistä” sekä niitä, jotka olivat ajamassa toisia monenlaiseen 

jumalattomuuteen. William käsitti, että kuulunut ukkosenjylinä edusti etäistä kaikua 

Jumalan vihasta.  

Hän ymmärsi, mitä Jumala tahtoi hänelle näyttää. Booth perustikin 

Pelastusarmeijaksi nimeämänsä järjestön: pelastamaan ihmisiä ikuisesti ja 

tarjoamaan ajallista apua. Järjestö rantautui myös Suomeen, ensimmäisenä 

johtajanaan nuori Jeesukselle antautunut nainen, Hedvig von Haartman. Suomen 

Pelastusarmeija alkoi toimintansa pitkälti naisvoimin, aluksi keskellä 

ylitsepääsemättömältä tuntuneita vaikeuksia. 

Booth totesi kerran: ”Älkää antako ulkomuodon pettää – 

ihmiset ja asiat eivät ole sitä, miltä näyttävät”. Kesäisessä 

Tapiolassa moni elää elämän aalloissa näennäisesti 

piittaamattomina ikuisista kysymyksistä. Siitä huolimatta 

hengellinen todellisuus on meitä jokaista koskettavaa.  

Jumala tarvitseekin meitä niissä pienissä asioissa ja 

mahdollisuuksissa, joita Hän meille kunakin päivänä antaa. 

Osa meressä kamppailevista saattaa asua maailman toisella 

puolella. Pelastava rukous voi pelastaa yhden. Osa heistä on kenties hyvinkin lähellä.  

Emme useinkaan saa itse nähdä – ehkäpä hyvä niin - mitä Jumala eri ihmisten 

elämässä tekee tai milloin Hän sen tekee.  Mutta myös silloin, kun Jumalan tarjoama 

mahdollisuus ei saa vastakaikua osakseen, ei Jumalan sana palaa tyhjänä koskaan. Se 

täyttää sen, mitä varten se on taivaasta lähetetty.  

Edelleenkin Kaikkivaltiaan henkäyksestä, Jumalan kansan huutaessa Häntä avuksi 

vedet pysähtyvät ja kasaantuvat, laineet seisahtuvat ja syvyyden aallot hyytyvät 

keskelle merta, kuten Punaista merta ylitettäessä.  



Jumalan kansa kulkee yhä kuin 

meren muodostamassa syvänteessä. 

Vaeltavien sukukuntien takana 

seuraa farao lukemattomine 

ajoneuvoineen ja valiojoukkoineen, 

oikealla ja vasemmalla puolella 

pauhaavat Punaisen meren 

vesimassat. Mutta Jumalan katseesta 

merenkin vedet voivat muodostaa muurin kansan oikealle ja vasemmalle puolelle, 

Jumalan ihmisten tehdessä taivalta askel kerrallaan jalat kuivina.  

Pelastuvien ja pelastavien armeija on kenties pieni keskellä ”suurten vetten 

pauhinaa”.  

Mutta sen sisimmästä kaikuu merentien läpi käyneen kansan rukous:  ”Herra on 

minun voimani ja ylistysvirteni, ja Hänestä tuli minulle pelastus” (2 Moos 15:2).   

Herra ojentaa yhä Oikean kätensä yli meren –  tulkoon se pelastukseksi Sinulle ja 

monelle muulle. 

 

 

Herran Oikea käsi korottaa,  
Herran Oikea käsi tekee voimakkaita tekoja 

Ps 118: 16 

  

 

 

 

 

 


