Opetusteksti kertomukseen Jesse Overholtzerin elämästä

C H I L D E VA N G E L I S M F E L LO W S H I P - J Ä R J E S TÖ N
P E R U S TA J A N

J E S S E I R V I N O V E R H O LT Z E R I N
ELÄMÄ JA KUTSUMUS

Teksti:
Kuvitus:
Julkaisija:

Elfriede Grotz
Traudel Gomer
KEB-Deutschland e.V.
Am Eichelsberg 3 • D-35236 Breidenbach
e-mail: keb.zentrale@keb-de.org

Jakelu Suomessa:

Lastenmissio
Finland
www.lastenmissio.fi
Copyright © 2017 Kinder-Evangelisations-Bewegung in
Deutschland e.V. All rights reserved.
Copyright © 2017 Kinder-Evangelisations-Bewegung in
Deutschland e.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaistu luvalla.
Toimitettu suomeksi 2017.
Raamatun suomennos 1992 © Kirkon keskusrahasto
© 2017 | KEB-Deutschland e. V.

2

J E S S E N S E I K K A I LU

C H I L D E VA N G E L I S M F E L LO W S H I P - J Ä R J E S TÖ N
P E R U S TA J A N

J E S S E I R V I N O V E R H O LT Z E R I N
ELÄMÄ JA KUTSUMUS
Yhdellä hyppäyksellä maanviljelijä nousi sängystä ja tapaili valokatkaisinta. Taas se
ääni kuului: miehen lempilehmän mylvintä tarkoitti, että jokin oli pahasti pielessä.
Maanviljelijä pukeutui niin nopeasti kuin pystyi ja juoksi ulos talosta.
Ei voinut olla totta! Kuun valossa koko kauheus tuli näkyviin.

Kuva 1. Lehmä navetan katolla
Maatilan paras lypsylehmä seisoi keskellä navetan kattoa.
Maanviljelijä hieraisi silmiään. Tämä ei ollut painajaisunta. Hän näki kaiken aivan
selvästi. Jotain piti tehdä ja nopeasti.
Eläinparan tuominen turvallisesti takaisin maankamaralle ei ollut helppoa. Siitä
selvittiin vain yhdessä toisten maanviljelijöiden kanssa. Hommaan meni koko yö.
Järkytyksestä selvittyään maanviljelijät alkoivat kysellä: Kuinka ihmeessä lehmä oli
joutunut katolle? Kuka oli kaiken takana?
Oikea vastaus asui naapurissa ja oli nimeltään Jesse Irvin Overholtzer!
Taas kerran Jesse oli tehnyt aikamoisen kepposen. Keskiyön aikaan yhdessä ystäviensä
kanssa hän oli laittanut lankkuja nojaamaan navetan kattoa vasten. Sen jälkeen hän
oli houkutellut hyväluontoisen lehmän kävelemään lankkuja pitkin. Syylliset saivat
vielä jälkikäteenkin naurukohtauksia muistellessaan painavaa nuorallatanssijaa, joka
kulki kuunvalossa korkeuksia kohti.

(Ei kuvaa.)
Jesse oli saattanut vanhempansa todella noloon tilanteeseen eikä tämä ollut ensimmäinen kerta. Lista Jessen kepposista oli pitkä. Aina hän onnistui saamaan ystävänsä
innostumaan moninaisista suunnitelmistaan.
Totta se oli – kavereiden keskuudessa Jesse oli vakuuttava. Yksin ollessaan Jessestä
tuntui aivan erilaiselta. Kukaan ei tuntenut Jessen tätä puolta. Joskus hän oli hyvin
peloissaan. Mitä jos hän kuolisi, Jesse mietti. Kammottava ajatus!
Jesse keskeytti syömisen eikä saanut nielaistua enää palaakaan.
Yöllä hän makasi valveilla ja käänsi kylkeä uudestaan ja uudestaan. Huono omatunto
vaivasi häntä. ”Mitä jos kuolenkin pian?” hän kysyi itseltään. ”Onko Jumala oikeasti
olemassa? Kuka teki Jumalan? Näkeekö hän minut ja tekoni? Pääsenkö taivaaseen?”
Jessen mielessä oli lukuisia kysymyksiä.
Onko sinunkin sydämessäsi kysymyksiä? Ymmärrätkö, miltä Jessestä tuntui? Pelkäätkö
sinäkin?
Jesse etsi vastausta. Kuka voisi auttaa? Jesse ei uskaltanut kysyä isältään, sillä isä oli
todella ankara mies. Jesse pelkäsi isäänsä.
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Kuva 2. Overholtzerin perhe kirkossa
Sunnuntaisin Jessen täytyi mennä perheensä kanssa kirkkoon. Seitsenlapsinen perhe
täytti koko penkin. Jessen paikka oli hänen isänsä vieressä. Hän ei pitänyt jumalanpalveluksista ollenkaan. Saarnoissa puhuttiin vain käskyistä ja käskyjähän Jesse ei
pystynyt noudattamaan. Hän oli syntinen ja sen hän oli tiennyt jo pitkään. Hän olisi
halunnut aloittaa alusta. Mutta miten se olisi mahdollista? Kukaan ei kertonut Jesselle,
että Jeesus on Pelastaja, joka antaa anteeksi.
Isä tönäisi kevyesti Jesseä kylkeen, kun tämä käänteli virsikirjan sivuja.
Miksi kaikki oli niin tylsää?
Jesse oli valmis tekemään kaikkensa, jotta Jumala voisi pitää hänestä ja hän voisi
päästä taivaaseen. Mutta mitä asian hyväksi pystyi tekemään? Kerran Jesse sai ajatuksen: ”Äiti, voinko liittyä seurakunnan jäseneksi?”
Äiti pudisti päätään: ”Ei se käy päinsä. Olet vielä liian nuori.”
Jessen viimeinenkin toivo oli mennyt.
”Isä ja äiti haluavat minun käyttäytyvän kunnolla ja haluaisinkin tehdä niin, mutta
en vain pysty.” Jesse oli aivan epätoivoinen. Halveksien hän toisti äidin sanat: ”Liian
nuori. Jos olen joka tapauksessa menossa kadotukseen, on ihan sama kuinka paljon
syntiä teen. ”
Pian Jessen sisko Carrie näki äidin itkemässä keittiön pöydän ääressä: ”Jesse on poissa!”
äiti sopersi. ”Hän… on … karannut!”
Jesse oli lähtenyt tiehensä aivan kuin Raamatun tuhlaajapoika. Matkallaan Jesse päätyi meren rantaan. ”Minä menen uimaan!” hän huusi innoissaan uusille ystävilleen.
Nuori mies heittäytyi Tyyneen valtamereen ja ui aaltoja vasten. Yhtäkkiä hän tunsi
virtauksen vievän häntä.

Kuva 3. Jesse Overholtzer vaarassa hukkua
Kuinka vahva virtaus olikaan! Jesse huomasi olevansa täysin voimaton ponnistellessaan sitä vastaan. Virta vei häntä avomeren suuntaan. ”Apua! Apua!” hän huusi niin
kovaa kuin pystyi. Pojan ääni hukkui meren kuohuntaan. Hän kellui aaltojen mukana
välillä ylös ja joutui välillä veden allekin.
Vanha pelko valtasi Jessen mielen. Paniikissa hän mietti: ”Onko minun pakko kuolla?”
Sekuntien ajan Jesse näki elämänsä kuin filminauhana. ”Jos kuolen nyt, Jumalan viha
odottaa minua.” Jesse taisteli elämästä ja kuolemasta.
Yhtäkkiä virtaus lakkasi. Yhtä yllättäen kuin virta vei hänet mukaansa, se oli nyt poissa.
Viimeisillä voimillaan Jesse ui rantaa kohti. ”Tämän on pakko johtua äidin rukouksista.
Ne estivät minua hukkumasta”, hän päätteli.

(Ei kuvaa.)
Jesse oli ollut kauan poissa kotoa. Eräänä päivänä hän kyllästyi tällaiseen elämäntapaan. Se ei ollut sellaista kuin hän aluksi oli kuvitellut. Työnantaja vaati häntä tekemään todella raskasta työtä pienellä palkalla. Jesse oli saanut siitä tarpeekseen ja oli
koti-ikävän vallassa. Toivottaisiko perhe hänet tervetulleeksi, jos hän tulisi takaisin
kotiin kahdeksan vuoden jälkeen? Jesse päätti palata takaisin.
Perheenjäsenet ottivat Jessen vastaan lämpimästi ja rakastaen.
Puun ja hiilen kantaminen oli nyt ohi. Jesse aloitti opiskelut.
”Hei, Jesse!” vanha kaveri tervehti häntä. ”Ei olla nähty pitkään aikaan. Onko sinulla mitään menoa tänä iltana? Lähdetkö mukaan koululle – siellä on hengellinen tilaisuus?”
”En. Se ei ole minua varten. En ole kiinnostunut sellaisista.”
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Ystävä ei antanut periksi. Lopulta hän sai Jessen tulemaan mukaansa.
Kokouksessa laulettiin ensin monia lauluja. Sitten Jesse kuuli puhujan sanovan:
”Jumala rakastaa sinua. Hän kutsuu sinua luokseen riippumatta siitä, kuinka paljon
syntiä olet tehnyt. Jumala haluaa antaa anteeksi. Jeesus Kristus kuoli ristillä sinunkin
puolestasi. Hän kärsi rangaistuksen sinun synneistäsi. Usko Jeesukseen. Hän antaa
sinulle uuden elämän, joka on ikuinen.”
Tässä oli se vastaus, jota Jesse oli niin pitkään etsinyt. Hän koki Jumalan puhuvan
juuri hänelle.
Yöllä Jesse ajatteli kaikkea kuulemaansa. Sitten hän alkoi rukoilemaan. Jesse tunnusti
Jeesukselle, Jumalan Pojalle, kaiken syyllisyytensä. Se oli painanut häntä niin pitkään.
Jesse pyysi anteeksi ja otti Jeesuksen vastaan elämäänsä.
Sen jälkeen Jessen koko elämä muuttui. Nyt hän oli valtavan iloinen. Pelon sijaan
hänen sydämessään oli rauha. Jesse tiesi pelastuneensa kadotukselta ja pääsevänsä
taivaaseen.
Pelastuksen vastaanottaminen ei ollut vaikeata Jesselle, eikä se ole vaikeata sinullekaan. Sinäkin voit ottaa Jeesuksen vastaan aivan samalla tavalla. Jeesus kutsuu sinua
luokseen. Kerro Jeesukselle ne asiat, jotka painavat sinua. Kerro niistä tilanteista, joissa
tiedät toimineesi väärin ja jotka saavat sinut surulliseksi. Pyydä Jeesukselta anteeksi
ja pyydä häntä tulemaan elämääsi. Jeesus on luvannut antaa synnit anteeksi. Hän
lahjoittaa sinulle myös ikuisen elämän.
Jesse Overholtzer oli kiitollinen Jumalalle ja päätti ruveta seurakunnan pastoriksi.
Maanantaista lauantaihin hän viljeli maata, mutta sunnuntaisin hän saarnasi.
Oli sateinen päivä. Jesse Overholtzer oli saanut päivän työt tehtyä maatilalla ja tuli
kotiin. Sisällä oli lämmintä ja kodikasta, kaakeliuunissa paloi tuli. Nojatuoli suorastaan
kutsui viettämään iltaa lukemalla.
Jesse otti Charles Spurgeonin kirjan kirjahyllystä. Hän innostui tästä englantilaisesta
puhujasta. Mies oli kuuluisa saarnaaja, joka oli joskus puhunut 10 000 kuulijalle. Hänen
saarnansa olivat levinneet ympäri maailmaa. Jesse halusi ottaa oppia tästä miehestä.
Hän jatkoi lukemista, mutta havahtui äkisti.
”Ei ole totta! En voi uskoa tätä!” Jesse sulki kirjan päättäväisesti ja laittoi sen lipaston
päälle.
”Miten kukaan voi sanoa niin? Ei, ei, tällä kertaa Spurgeon on erehtynyt. Hän on
aivan väärässä.” Jesse Overholtzer hyppäsi ylös nojatuolistaan. Ajatuksissaan hän
kulki huoneen poikki. ”Spurgeon, tämä on mahdotonta!” hän toisteli. ”Vai voisiko se
sittenkin olla mahdollista?”
Lipaston edessä hän pysähtyi ja otti kirjan taas käteensä, käänteli sivuja ja etsi tekstiä,
joka oli ärsyttänyt häntä niin paljon. Sitten hän luki ääneen sen lauseen, joka kuulosti
hänestä niin mahdottomalta: ”Viisivuotias lapsi, jolle on opetettu Jumalan sanaa
perusteellisesti, voi uskoa Jumalaan ja pelastua, aivan niin kuin aikuinenkin.”
Overholtzer mietti. Eihän viisivuotias lapsi voi mitenkään uskoa ja pelastua. Hänhän
on aivan liian nuori! Tämä ajatus sai hänet muistamaan jotain. Arvaatko mitä?
Liian nuori! Niinhän hänen äitinsäkin sanoi hänelle kerran. Jesse tiesi, että hän olisi
halunnut silloin uskoa, vaikka oli vielä lapsi.
Jesse Overholtzerista tuntui kuin Jumala olisi sanonut hänelle: ”Mietipä, mitä tapahtuisi, jos kertoisit lapsille, että heidän tulee uskoa Jeesukseen ja tunnustaa Jeesukselle
syyllisyytensä?”
”No, minäpä kokeilen”, Overholtzer tuumi. Hän valitsi kokeeseensa kaksi lasta, joiden
vanhemmat eivät käyneet kirkossa.
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Kuva 4. Jesse puhuu kahden tytön kanssa
”Tiedättekö, kuka Jumala on?” Jesse kysyi kahdelta tytöltä. He pyörittivät päätään.
”Jumala asuu taivaassa. Hän on vahva ja hän on Kaikkivaltias. Jumala on luonut kaiken: eläimet, kasvit, auringon, kuun ja tähdet. Hän on luonut myös sinut. Tiedätkö
miksi? Hän haluaa olla yhteydessä sinuun. Hän haluaa, että pääset kerran taivaaseen.
Mutta ongelmana ovat kaikki pahat ja väärät asiat, jotka asuvat jokaisen ihmisen
sydämessä. Me ajattelemme vääriä ajatuksia, sanomme pahoja asioita ja lisäksi vielä
teemme sellaista, mikä ei miellytä Jumalaa. Raamatussa sitä kutsutaan synniksi. Synti
erottaa meidät Jumalasta.”
Tätä kuunnellessaan lapset katselivat ujoina maahan.
Jesse Overholtzer arvasi, mitä tytöt ajattelivat, ja rohkaisi heitä: ”Ei tarvitse pelätä.
Jumala rakastaa sinua. Hän lähetti Poikansa, Jeesuksen maailmaan. Jeesus kuoli ristillä ja kärsi rangaistuksen sinunkin synneistäsi. Kolme päivää myöhemmin Jumala
herätti hänet kuolleista. Jeesus on nyt taivaassa. Hän näkee sinut ja kuulee, mitä
puhut hänelle. Jeesus haluaa sinun tulevan hänen luokseen. Voit rukoilla ja kertoa
Jeesukselle synneistäsi ja pyytää niitä anteeksi. Silloin Jeesus puhdistaa sydämesi,
koska hän on luvannut tehdä niin. Sinun ei tarvitse odottaa siihen asti, että kasvat
aikuiseksi. Voit puhua Jumalalle jo tänään.”
Tytöt kuuntelivat tarkasti.
Jesse Overholtzer hämmästyi, kun molemmat tytöt halusivat rukoilla. He halusivat
rukoilla heti ja he rukoilivat yhdessä. Yhdeksänvuotias tyttö aloitti ja yksitoistavuotias
tyttö jatkoi: ”Kiitos Jeesus, että rakastat minua, vaikka tiedät minusta kaiken. Anna
minun syntini anteeksi ja tule elämääni. Haluan olla sinun omasi. Aamen.” Niin molemmista tytöistä tuli Jumalan lapsia.
Jos et ole vielä Jumalan oma, rohkaisen sinua tekemään niin kuin nuo tytöt. On aivan
totta, että Jeesus haluaa lasten uskovan häneen ja pelastuvan. Kukaan ei ole liian
nuori tulemaan Jeesuksen omaksi, et sinäkään.
Molemmat tytöt halusivat tulla pyhäkouluun joka sunnuntai. Kolme kuukautta myöhemmin heidän äitinsäkin tuli kirkkoon. Eräänä päivänä äiti sanoi: ”Herra Overholtzer,
minä haluan uskoa Jeesukseen ja pelastua.”
”Miksi?” Jesse tiedusteli.
”Syy on siinä, että olen nähnyt kahden tyttäreni muuttuneen.”

(Ei kuvaa.)
Tämän kokemuksen jälkeen Jesse Overholtzer oli vakuuttunut. Nyt hän oli aivan varma, että lapsetkin voivat uskoa Jeesukseen ja pelastua. ”Minun täytyy kertoa Jumalan
rakkaudesta monille lapsille, ihan kaikille lapsille koko maailmassa.”
Jessen ajatukset sopivat hyvin yhteen Jumalan suunnitelman kanssa. Jumalan suunnitelma löytyy Matteuksen evankeliumin 18. luvusta jakeesta 14: ” Samoin ei teidän
taivaallinen Isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä joutuisi hukkaan.”
Aiemmin Jesse sai toiset innostumaan kepposistaan. Nyt hän innosti monia toteuttamaan Jumalan tahtoa ja kertomaan lapsille ilosanomaa Jeesuksesta.
Yhdessä toisten kanssa Jesse aloitti Good News Club -raamattukerhoja. Se oli loistava
idea.
Joka viikko lapset tapasivat jonkun kodissa ja heille kerrottiin raamatunkertomuksia. Useimmat lapsista eivät olleet koskaan käyneet kirkossa. Raamattukerhossa he
tutustuivat Jumalaan. Monet lapsista uskoivat Jeesukseen ja pelastuivat.
Jesse Overholtzer teki paljon töitä. Oikeastaan hän teki liikaa töitä ja pyörtyi väsymyksestä. Jesse kadotti voimansa ja hänen täytyi pitää taukoa. Tähänkö hänen työnsä
nyt päättyisi? Jumala ei antanut sen tapahtua, mutta kesti silti pitkään ennen kuin
© 2017 | KEB-Deutschland e. V.

6

Jesse oli taas terve. Nyt hänellä oli paljon aikaa lukea Raamattua. Sairaana ollessaan
Jesse tajusi tärkeän asian. Hän ei pystyisi kertomaan Jumalan rakkaudesta kaikille
maailman lapsille.
Jumala näytti hänelle, miten toimia. Parannuttuaan Jesse laittoi heti toimeksi.
Hän alkoi kouluttamaan ihmisiä, jotka halusivat aloittaa Good News Club -raamattukerhon.
Oli tehokkaampaa kouluttaa kymmenen ihmistä, kuin yrittää tehdä kaikki itse.
Jesse painatti kuvia niin, että lapset saattoivat sekä kuulla että nähdä kertomukset.
Kaikkein tärkeintä oli se, että Jesse rukoili paljon. Kaikki tuntui nyt erilaiselta ja Jesse
koki Jumalan olevan läsnä – hyvin lähellä.
Niinpä yhä useammat lapset kuulivat ilosanoman Jeesuksesta.
Koska Jesse toimi Jumalan tahdon mukaan, Jumala siunasi hänen työtään, joka
kasvoi ja levisi.
Jotkut ihmiset ajattelivat, että Jesse Overholtzer oli epätavallinen mies. Siitä ei kuitenkaan ollut kyse, sillä Jesse oli ihan tavallinen ihminen. Merkittävää hänessä oli
kuitenkin se, että hän rakasti ja totteli Jumalaa. Mahtoiko hän itse arvatakaan, mitä
Jumalalla vielä oli mielessä hänen suhteensa?

Kuva 5. Maapallo ja lapset
Jesse alkoi rukoilla jokaisen maailman maan ja kussakin maassa asuvien lasten puolesta. Hän rukoili myös Suomen puolesta.
Muutamaa viikkoa myöhemmin Jesse rukoili taas. Jumala kehotti Jesseä rukoilemaan senkin maan puolesta, jonka puolesta hän ei edellisellä kerralla ollut rukoillut
– Neuvostoliiton (nykyinen Venäjä ja muutama sen naapurimaista). Jesse ei voinut
kuvitellakaan, että maan kommunistinen hallitus koskaan antaisi mahdollisuutta
kertoa lapsille Jeesuksesta. Hän halusi kuitenkin luottaa Jumalaan, koska Jumalalle
ei mikään ole mahdotonta. Jesse rukoili sydämensä pohjasta.
Tänään voimme todeta, että Jumala vastasi Jesse Overholtzerin rukoukseen. Ihme
tapahtui. Kommunismi romahti. Entisessä Neuvostoliitossa on nykyään paljon lähetystyöntekijöitä, jotka kertovat lapsille Jeesuksesta. Monilla lapsilla on omat Raamatut,
joita he lukevat säännöllisesti. Tuhannet lapset osallistuvat raamattukirjekursseille
oppiakseen tuntemaan Jumalan.
Sitten Jesse Overholtzer halusi käydä Los Angelesissa. Tässä kaupungissa hän perusti
yhdessä toisten uskovien kanssa lähetysjärjestön, joka keskittyi erityisesti lapsiin.
Mies nimeltä herra Orr oli myös paikalla ja hän ehdotti: ”Kutsutaan tätä lähetysjärjestöä Child Evangelism Fellowshipiksi (CEF). Sen tehtävänä on lasten voittaminen
Kristukselle.” Kaikki olivat samaa mieltä.
Jesse Overholtzer sanoi ystävälleen: ”Tulet näkemään, miten tämä järjestö leviää
kaikkialle maailmaan.”
Jesse oli oikeassa. Nykyään Child Evangelism Fellowship toimii todella monessa
maassa, Suomessa nimellä Lastenmissio. Yli 3000 miestä ja naista, jotka rakastavat
Jeesusta, täyttävät Jeesuksen lähetyskäskyä tämän kansainvälisen järjestön työntekijöinä. Kaikkialla maailmassa lapsille kerrotaan, miten voi tulla Jeesuksen luo.
Jesse Overholtzer on jo kuollut (elinvuodet 1877-1955). Hän on ollut pitkään Jumalan
luona taivaassa.
CEF:n ja Lastenmission työ kuitenkin jatkuu, koska Jumala rakastaa lapsia. Hän rakastaa sellaisiakin, jotka houkuttelevat lehmän navetan katolle. Jumala haluaa kaikkien
pelastuvan eikä halua yhdenkään puuttuvan joukosta. Hän rakastaa myös sinua! Siitä
voimme olla täysin varmoja!
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