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Johdanto

Charles Studd oli täysin antautunut palvelemaan Jumalaa. Hän luopui kodistaan, varoistaan, elämän muka-
vuuksista ja perheestä Jeesuksen takia. Hänen elämänsä päämäärä oli tuoda Jumalalle kunniaa kertomalla 
evankeliumi ihmisille, jotka eivät olleet sitä kuulleet. Charleskin oli ihminen omine heikkouksineen. Hän 
oli meille kuitenkin esikuvana siinä, miten hän rakasti palavasti sekä Herraa että ihmisiä, jotka eivät tunne 
Jeesusta.

Tämä lähetyskertomus on kirjoitettu rohkaisemaan Jeesukseen uskovia lapsia todistamaan Jeesuksesta 
juuri siellä, missä he ovat, sekä etsimään Jumalan tahtoa lähetystyöhön lähtemisen suhteen. Tarvetta 
lähtemiseen on edelleenkin! Meidän maailmassamme elää ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia, 
enemmän kuin koskaan aikaisemmin historiassa.

”Katsokaa tuonne! Vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi” (Joh. 4:35).

Lisätietoa
”C.T. Studd. Cricketer and Pioneer” – Norman Grubb, Lutterworth Press.

”C.T. Studd and Priscilla” – Eileen Vincent, Kingsway Publications ja WEC Publications.

”C.T. Studd, Cricketer and Missionary” – Edmund Julian ja Christopher Scott, WEC Publications.

Tärkeitä vuosilukuja Charles Thomas Studdin elämässä
1860  Syntyi Wiltshiressä, Englannissa.

1876  Tuli uskoon herra Whetherbyn todistuksen vaikutuksesta.

1885  Lähti Kiinaan.

1888  Meni naimisiin Priscilla Stewartin kanssa.

1894  Palasi Englantiin perheen kanssa.

1900-1906 Toimi pastorina Ootacamundissa Intiassa.

1910  Tutki Keski-Afrikan tarpeita.

1913  Aloitti WEC:n työn Afrikassa.

1917  Palasi Afrikkaan viimeistä kertaa.

1931  Kuoli Kongossa.

Havaintovälineiden käyttö
On tärkeää harjoitella havaintovälineiden käyttöä etukäteen. Tutustu huolellisesti kierrekirjaan tai Power-
Point-kuviin, jotta tiedät, missä vaiheessa kutakin kuvaa näytetään.
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Kertauskysymykset
Joka oppituntia varten on annettu valmiit kertauskysymykset. Voit käyttää niitä oppitunnin päätteeksi tai 
seuraavalla opetuskerralla ennen uutta oppituntia.

Kertauskysymysten avulla voit vahvistaa opetusta ja samalla kertauskisa on lasten mielestä hauska osa 
ohjelmaa. Kertauskysymysten avulla…

1 saat selville, minkä verran lapset ymmärtävät ja muistavat.

2 opettajana tiedät, mitä sinun tulisi korostaa enemmän, jotta lapset muistaisivat entistä paremmin. 

3 ohjelmaan tulee hauskuutta. Lapset pitävät kilpailuista ja odottavat tätä osiota. Kyse on kuitenkin 
enemmästä kuin kisailusta, nimittäin oppimisesta.

Tässä tekstivihkossa kertauskysymykset liittyvät vain oppituntien teksteihin. Olisi kuitenkin hyödyllistä 
lisätä mukaan sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät lauluihin, raamatunjakeisiin tai muuhun opetettuun. Näin 
lapset ymmärtävät jokaisen ohjelmaosion olevan tärkeä.
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Oppitunti 1
Jeesukselle omistettu elämä

Kuva 1-1

Voisitko kuvitella opiskelevasi Englannin maineikkaimmassa koulus-
sa? Eton oli huippukoulu, jota vain rikkaiden perheiden pojat saat-
toivat käydä. Suurin kunnia Etonissa on aina ollut päästä pelaamaan 
koulun krikettijoukkueeseen.

Kriketti on ulkopeli. Kumpikin joukkueen lyöjistä yrittää vuorollaan 
lyödä palloa mailalla kenttäpelaajien ulottumattomiin. Näin pelaaja 
saa aikaa juosta kahden portin välillä (portti eli hila koostuu pysty- ja 
vaakasuorista kepeistä). Pelaaja voi ”palaa” useammasta eri syystä. 
Yksi syy on se, jos syöttäjä eli palloa heittävä pelaaja osuu porttiin. 
Pelaaja palaa myös silloin, jos ulkopelaaja saa kopin tai ehtii heittää 
pallon porttiin ennen kuin lyöjä ehtii juosta juoksunsa. Yli 50 juok-
sun saavuttaminen on lyöjälle loistava saavutus.

Vain kerran Eton-koulun historiassa (vuonna 1877) on kolme vel-
jestä ollut yhtä aikaa Etonin krikettijoukkueessa. Heidän nimensä 
olivat Kynaston, George ja Charles Studd. Kaikki kolme veljestä 
olivat erittäin hyviä kriketinpelaajia. Sinä vuonna Etonin kriketti-
joukkue voitti pahimman kilpailijansa, Harrowin koulun. Kerran kun 
pelattiin Winchesterin koulua vastaan, ensimmäisen lyöntivuoron 
aikana vanhimmalle veljeksistä, Kynastonille, merkittiin 52 juoksua, 
keskimmäiselle Georgelle 54 ja nuorimmalle Charlesille 53 juoksua.  
Voit varmaan kuvitella, miten ainutlaatuisesta ottelusta oli kyse!

Kuva 1-2

Samana vuonna, kun nämä kolme poikaa pelasivat krikettiä Etonissa, 
heidän isänsä lähti kuuntelemaan amerikkalaista saarnamiestä ystä-
vänsä kutsumana. Puhujan nimi oli D.L. Moody. Hän kertoi evanke-
liumin yksinkertaisesti.

”Olet asettanut muut asiat Jumalan paikalle. Haluat elää omalla taval-
lasi. Jumala on pyhä ja hän rankaisee synnistä. Jumalan Poika Jeesus 
Kristus on kärsinyt rangaistuksen synneistämme ristillä. Hän kuoli 
puolestamme ja nousi kuolleista. Sinun tulee pyytää Jeesusta pelasta-
maan itsesi. Usko häneen jo tänään!”

Isä Studd tiesi Moodyn puhuvan totta ja niinpä hän tuli uudestaan 
kuuntelemaan tätä puhujaa. Eräänä iltana kokouksen aikana isä Studd 
päätti uskoa Jeesukseen Pelastajana. Heti hän alkoi kertoa toisillekin 
Jeesuksesta ja kutsui heitä kotiinsa kuulemaan evankeliumia. Hän 
kutsui kolme poikaansakin kanssaan kuuntelemaan Moodyn saarnaa, 
mutta pojat eivät mielestään tarvinneet Jeesusta elämäänsä.
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Jotkut teistä uskovat Jeesukseen Pelastajana isä Studdin tavoin. Vie-
läkö muistat, miltä tuntui pyytää Jeesusta Pelastajaksi? Varmasti sinä-
kin haluat kertoa ilosanoman myös muille. Olet varmaan huomannut 
senkin, että jotkut ihmiset kuuntelevat mielellään, mutta toiset eivät. 
Sen ei kuitenkaan pitäisi estää meitä kertomasta muille Pelastajasta.

Ei se ollut helppoa herra Studdillekaan.

Kuva 1-3

Kului vuosi. Pojat viettivät kesälomaa kotonaan. Jokaisena viikon-
loppuna heidän kotonaan majoittui isän vieraana sunnuntain 
kokouksen puhuja.

Eräänä lauantaiaamuna pojat suunnittelivat kepposen miehelle, joka 
oli tullut saarnaamaan. Pojat kutsuivat herra Whetherbyn ratsasta-
maan heidän ja heidän isänsä kanssa, sillä pojat olivat huomannet, 
ettei vieras ollut kovin taitava ratsastaja. Veljekset ratsastivat hevo-
sillaan isän ja puhujavieraan takana. Yhtäkkiä pojat ratsastivat isän ja 
vieraan ohitse niin nopeasti kuin pystyivät, jolloin näiden oli hyvin 
vaikeaa pidätellä hevosiaan. Jollakin tavalla puhujavieras onnistui 
pysyttelemään eteenpäin pinkovan hevosensa selässä. Pojat toistivat 
temppunsa muutamaan kertaan eikä heidän isänsä sanonut mitään, 
koska näkymä nauratti häntäkin.

Poikien pilailu tuon miehen kustannuksella ei ollut kovin mukavaa. 
Hänhän oli tullut opettamaan Raamattua.

Oletko sinä koskaan tehnyt mitään tällaista? Ehkä puhuit kaverillesi 
raamatunopetuksen aikana tai nauroitte sille yhdessä jälkeenpäin. 
On väärin tehdä pilaa niistä, jotka julistavat meille evankeliumia. He 
haluavat auttaa meitä eikä evankeliumia tärkeämpää viestiä olekaan, 
sillä se kertoo, miten voi pelastua synnistä.

Kuva 1-4

Puhujavieras ei antanut periksi poikien kepposesta huolimatta. Hän 
puhui Jeesuksesta kaikille kolmelle veljekselle erikseen tuona iltapäi-
vänä.

Kun Charles oli menossa ulos pelaamaan krikettiä, mies yllätti hänet 
kysymällä: ”Oletko kristitty?”

”En ole sitä, mitä sinä tarkoitat kristityllä”, vastasi Charles. ”Olen 
uskonut Jeesukseen polvenkorkuisesta lähtien. Uskon tietysti myös 
kirkkoon.”

Mies vastasi: ” ’Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi 
ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kado-
tukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän’ (Joh. 3:16). Uskotko, että 
Jeesus kuoli puolestasi?”

”Uskon.”

”Uskotko jakeen loppuosaan – siihen, että ne, jotka uskovat Jeesuk-
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seen, saavat iankaikkisen elämän?”

”En,” sanoi Charles, ”en usko sitä.”

Mies sanoi: ”Jompikumpi teistä ei puhu totta, Jumala tai sinä. Uskot-
ko Jumalan valehtelevan?”

”En”, sanoi Charles.

”Jätätkö aina tekemättä oikein? Uskot vain jakeen yhteen puolikkaa-
seen, mutta et toiseen?”

”En varmaankaan aina”, Charles vastasi tajuten samalla, ettei tämän 
kysymyksen miettimistä voinut siirtää myöhemmäksi.

Sitten puhuja jatkoi: ”Ikuinen elämä on lahja. Kun joku antaa sinulle 
joululahjan, mitä teet? Kiität lahjasta, eikö vain! Kiitätkö myös Juma-
laa tästä lahjasta?” 

Charles Studd polvistui ja sanoi Jumalalle: ”Kiitos.” Charles pyysi 
Jeesusta pelastamaan hänet synnistä, ja heti ilo ja rauha täyttivät hä-
nen sydämensä. Hän tiesi Jumalan antaneen hänelle uuden elämän, 
ikuisen elämän.

Vain muutamaa päivää myöhemmin veljekset huomasivat jotakin. 
Mies oli puhunut kaikille kolmelle erikseen tuona iltapäivänä ja jo-
kainen heistä oli rukoillut ja pyytänyt Jeesusta omaksi Pelastajakseen. 
Näiden kolmen veljeksen elämässä tuo päivä oli kaikkein tärkein päivä.

Kuva 1-5

Charles piti kriketistä hyvin paljon. Hän osasi syöttää ja lyödä palloa 
erittäin taitavasti. Hän vietti tuntikausia harjoittelemalla lyöntiään 
makuuhuoneen ison peilin edessä. Hän ei polttanut tupakkaa, ettei 
savu vaikuttaisi hänen näkökykyynsä.

Sen jälkeen kun hänen vanhemmat veljensä olivat lähteneet koulus-
ta, Charlesista tuli Etonin krikettijoukkueen kapteeni. Kun Charles 
jatkoi opiskelua Cambridgen yliopistossa, hän pääsi yliopiston kri-
kettijoukkueeseen, ja pian hänestä tuli heidän paras pelaajansa ja kap-
teeninsa. Itse asiassa vuonna 1882 hänet nimettiin koko Englannin 
parhaaksi kriketinpelaajaksi. Seuraavana vuonna hän liittyi maansa 
edustusjoukkueeseen, joka matkusti Australiaan ja voitti maiden 
välisen turnauksen.

Kriketinpelaamisen seurauksena Charlesista tuli rohkeampi, kärsi-
vällisempi ja yhteistyökykyisempi. Vaikka hän uskoikin aidosti Ju-
malaan, hän antoi kriketin viedä liian suuren osan hänen elämästään. 
Hän vietti paljon aikaa tämän pelin parissa, eikä hänelle jäänyt paljoa 
aikaa Jumalalle.

Onko sinun elämässäsi asioita, jotka näyttävät muodostuvan tär-
keämmiksi kuin Jeesus? Jos uskot Jeesukseen, Jeesuksen pitäisi olla 
ensimmäisenä elämässäsi. Jumalan miellyttäminen ja Raamatun mu-
kaan toimiminen ovat tärkeämpiä kuin mikään muu.
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Kuva 1-6

Niiden kuuden vuoden aikana, jolloin Charles oli opiskelijana, hän ei 
kertonut muille Jeesuksesta. Hän tunsi evankeliumin, mutta hänellä 
ei ollut rohkeutta kertoa siitä muille. Jotkut ihmiset rukoilivat hänen 
puolestaan, että hänen rakkautensa Jeesukseen uudistuisi.

Charlesin yliopisto-opintojen loppupuolella Cambridgessa Jumala 
käytti George-veljen vakavaa sairautta osoittaakseen Charlesille, mi-
ten tärkeää Jumalan totteleminen on. George kävi lähellä kuolemaa 
ja kuitenkin hänen luottamuksensa Jumalaan oli vahva. Charles tajusi 
silloin, että kuoleman kohdatessa todellista merkitystä on vain sillä, 
että Jeesus ohjaa elämääsi kaiken Herrana.

Charles totesi: ”Sillä ei ole merkitystä, miten kuuluisa kriketinpelaaja 
olen tai kuinka rikas tai suosittu. Jeesuksen tunteminen Herrana ja 
Pelastajana ja hänen palvelemisensa ovat paljon, paljon tärkeämpiä 
asioita.”

Kuva 1-2 (uudestaan)

Vihdoin George-veli parani ja Charles meni taas kuuntelemaan saar-
namiestä, herra Moodya, joka piti kokouksia Lontoossa. 

Kun Moody puhui, Charles tajusi: ”En ole elänyt Herralle, kuten 
minun olisi pitänyt. Olen asettanut kriketin sen edelle, mitä voisin 
tehdä Jumalalle.”

Charles pyysi Jumalaa antamaan anteeksi ja hallitsemaan täysin hä-
nen elämäänsä. Hän luovutti Jumalalle ensimmäisen sijan. Heti hän 
alkoi kertoa ystävilleen Jeesuksesta. Ennen pitkää hän näki ensim-
mäisen ystävänsä tulevan Jeesuksen luokse.

Charles sanoi: ”Ilo, jonka koin nähdessäni ystäväni pelastuvan, oli 
suurempi kuin mikään ilo, jota olin saanut kriketinpelaamisesta.”

Hän jatkoi yhä pelaamista, mutta nyt hän halusi ennen kaikkea kertoa 
toisille hyviä uutisia Jeesuksesta.

Kuva 1-6  (uudestaan)

Charles Studdin oli opittava toinen hyvin tärkeä asia – se, ettei hän 
voinut palvella Jumalaa omassa voimassaan. Charlesin tuli oppia 
olemaan täysin riippuvainen Herrasta, joka voisi sitten tehdä työtään 
hänen kauttaan. Hän ei voinut luottaa omiin kykyihinsä eikä edes 
muiden neuvoihin tai apuun. Joistakin asioista hän kuvitteli selviy-
tyvänsä omin neuvoin, pyytämättä Jumalaa ohjaamaan ja auttamaan 
häntä. Esimerkiksi yliopisto-opiskelut – ei kai hän tarvinnut Jumalan 
viisautta ja voimaa opinnoista selviytymiseen?

Sitten hän tajusi tärkeän totuuden: ”... Te ette itse omista itseänne, 
sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta” (1. Kor. 6:19-20). 
Eräänä iltana huoneessaan Charles polvistui ja luovutti jokaisen 
elämänsä alueen Herralle. Hän käytti virren sanoja rukouksenaan:

Lue jakeet Raamatusta tai anna 
vanhemman lapsen tai avustajan 
lukea ne.
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”Elämäni kaikkeni ota sä mun
ja käytä kunniakses Herra vain sun.

Päiväni, hetkeni kaikki ne suo
olla sun ylistykses jatkuva vuo.”

Tuona yönä Charles käsitti, että hänen tuli luottaa Jumalaan, kuten 
pieni poika luottaa isäänsä, joka vie hänet jonnekin tuntemattomaan. 
Hänen tulisi elää koko elämänsä vain Herraan luottaen. Hän tiesi, 
että Jumala pystyi aivan hyvin varjelemaan häntä, jos hän vain antaisi 
kaiken Jumalan käsiin. Niinpä Charles pani täyden luottamuksensa 
Jumalaan ja halusi Jumalan tahdon toteutuvan sekä hänen omassa 
elämässään että hänen elämänsä välityksellä. Jeesus antoi Charlesille 
ihmeellisen rauhan ja ilon, kun Charles luovutti jokaisen elämänsä 
alueen hänelle.

Jos uskot Jeesukseen, haluatko sanoa: ”Rakas Jumala, kaiken mitä 
olen, kaiken mitä omistan ja kaiken mitä ikinä toivoisin olevani, 
omistan nyt ja ikuisesti sinulle, sinun käyttöösi ja kunniaksesi. Ja vielä 
Jumala, muistuta minua tästä lupauksesta. Aamen.”

Muista, että jos aiomme palvella Herraa, sen on tapahduttava Juma-
lan voimassa. Jumala haluaa meidän antavan itsemme täydellisesti 
hänelle ja luottavan vain häneen.

Kertauskysymykset
1 Mitkä olivat kolmen Studdin veljeksen nimet? (Kynaston, George 

ja Charles.)

2. Mistä urheilulajista he erityisesti pitivät? (Kriketistä.)

3. Mitä heidän isänsä halusi erityisesti tehdä sen jälkeen, kun hän oli 
uskonut Jeesukseen Pelastajanaan? (Hän halusi kertoa toisillekin 
Jeesuksesta.)

4. Kuinka nämä kolme poikaa alkoivat uskoa Jeesukseen? (Puhuja-
vieras Whetherbyn vaikutuksesta, joka puhui Jeesuksesta jokaisel-
le veljelle erikseen.)

5. Miksei Charles elänyt Jeesukselle siten kuin olisi pitänyt? (Hän 
antoi kriketin olla liian tärkeällä sijalla elämässään.)

6. Mitä tapahtumaa Jumala käytti osoittaakseen Charlesille, mikä oli 
tärkeintä elämässä? (Hänen veljensä George melkein kuoli.)

7. Mistä Charles sanoi iloitsevansa enemmän kuin kriketinpeluusta 
ikinä? (Siitä, että näki ystävänsä tulevan Jeesuksen luo.)

8. Mitä Charles oppi loppuelämäänsä varten? (Hän oppi olemaan 
täydellisen riippuvainen Jeesuksesta.)
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Oppitunti 2
Charles tottelee Jumalan kutsua

Charles Studd pyysi Jeesusta Pelastajakseen opiskellessaan Etonissa. 
Kuitenkin hän antoi kriketille liian tärkeän sijan elämässään. Krike-
tistä tuli hänen epäjumalansa. Siitä tuli hänen elämänsä tärkein asia 
ohittaen jopa Jumalalle elämisen. Kun Charles opiskeli Cambrid-
gen yliopistossa, hän palasi takaisin Jumalan luo veljensä sairauden 
vaikutuksesta. Hän pyysi Jumalalta anteeksi ja alkoi todistaa toisille 
hänestä. Charles tajusi myöhemmin, että hänen piti antaa jokainen 
elämänsä alue Jeesukselle. Hän huomasi, ettei hän voinut palvella Ju-
malaa omilla voimillaan. Jumalan piti tehdä työtään hänessä ja hänen 
kauttaan, että Jumalan tahto toteutuisi.

Kuva 2-1

Kun Charles palasi takaisin Jumalan luo, hän halusi palvella Herraa ko-
kosydämisesti. Charlesin lukiessa Raamattua ja rukoillessa hän koki, 
ettei hänen tulekaan etsiä työpaikkaa yliopisto-opiskelujen jälkeen, 
vaan että Jumala haluaa hänen käyttävänsä aikansa evankeliumin ker-
tomiseen muille. Charles otti tunnuslauseekseen Raamatusta jakeen: 
”Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, 
mutta menettää sielunsa?” (Mark. 8:36). Herralle kuuluminen oli ar-
vokkaampaa kuin koko maailman rikkauksien omistaminen. Charles 
päätti etsiä Jumalan tahtoa elämässään. Ei kulunut kauankaan siitä, 
kun hän oli päättänyt antaa elämänsä kokonaan Jumalalle, kun hän 
tunsi Jumalan kutsuvan häntä lähetystyöhön Kiinaan.

Ehkä täällä on joku uskova poika tai tyttö, jolle Jumala haluaa kertoa, 
että hänellä on aivan erityinen suunnitelma sinun elämäsi suhteen. 
Jumala haluaa sinunkin käyttävän kaiken aikasi evankeliumin kerto-
miseen toisille. Tiedäthän, että Jumala pyytää joitakin kristittyjä teke-
mään niin. Jos Jumala kutsuu sinua lähetystyöhön tai kokopäiväiseen 
hengelliseen työhön, sinun tulisi kiittää häntä. Voit luottaa asioiden 
järjestyvän, jos noudatat hänen tahtoaan.

Kuva 2-2

Charles osallistui kokoukseen, jossa Kiinaan palaava lähetystyönte-
kijä kertoi suuresta työntekijöiden tarpeesta. Kun Charles rukoillen 
kyseli, mitä Jumala haluaisi hänen tekevän Kiinaan lähtemisen suh-
teen, hän tiesi, että vain yksi asia saattoi estää häntä lähtemästä ja se 
oli rakkaus omaan äitiin. Charlesin isä oli kuollut vain kaksi vuotta 
Charlesin pelastumisen jälkeen, joten vain äiti oli enää elossa. 

Silloin Charles luki raamatunkohdan, jossa sanotaan: ”Joka rakastaa 
isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle” (Matt. 
10:37). Tämän jälkeen hän tiesi, että Jumala tahtoi hänen lähtevän 

Lue jae Raamatusta tai anna 
vanhemman lapsen tai avustajan 
lukea se.

Lue jae Raamatusta tai anna 
vanhemman lapsen tai avustajan 
lukea se.
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Kiinaan. Hän halusi totella Jumalaa enemmän kuin ketään muuta. 
Hän tiesi myös voivansa luottaa siihen, että Jumala pitäisi äidistä 
huolta Englannissa. Se ei ollut helppoa. Mitä varmempi hän oli siitä, 
että Jumala halusi hänen lähtevän Kiinaan, sitä voimakkaammin hä-
nen perheensä vastusti lähetyskentälle lähtemistä.

Kuva 2-3

Useat ihmiset yrittivät taivutella Charlesia olemaan lähtemättä. Hä-
nen oma äitinsä pyysi hartaasti Charlesia jäämään Englantiin. Jotkut 
uskovat ystävät sanoivat, että hän voisi palvella Jumalaa nuorten 
ihmisten parissa Englannissa Kiinaan lähtemisen sijasta.

Charlesin vanhin veli sanoi: ”Teet virheen. Tämä murtaa äidin sy-
dämen.”

”En halua olla itsepäinen ja toimia oman päätökseni varassa. Haluan 
vain tehdä Jumalan tahdon. Kysytäänpä Jumalalta!” Charles vastasi. 

Niin molemmat polvistuivat ja rukoilivat, että Jumalan tahto toteu-
tuisi.

Sinä yönä Charles ei saanut unta. Hänen mielessään pyöri raamatun-
lause: ”Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääriin 
ulottuu sinun valtasi” (Ps. 2:8). Hän piti tätä lupauksena Jumalalta 
siitä, että ihmiset kaukana Kiinassa kuulisivat evankeliumin ja us-
koisivat Jeesukseen. Charles oli varma, että Jumala puhui hänelle 
tämän raamatunkohdan välityksellä. Hän tiesi, että hänen tuli totella 
Jumalaa ja noudattaa Jumalan käskyä huolimatta siitä, mitä hänen 
ystävänsä ja sukulaisensa ajattelivat.

Kun noudatat Jumalan tahtoa, elämä ei ole aina helppoa. Jotkut 
saattavat yrittää estää sinua, jopa oman perheesi jäsenet. Olisitko sinä 
valmis, kuten Charles, jättämään perheesi, vaikka perhe ei ymmärtäi-
sikään saamaasi Jumalan kutsua?

Kuva 2-4

Kun Charles Studd oli varma, että Jumala kutsui häntä lähtemään 
Kiinaan, hän meni keskustelemaan Hudson Taylorin, Kiinan sisä-
maanlähetyksen johtajan, kanssa. Charles hyväksyttiin heidän lä-
hetikseen. Stanley Smith, Charlesin ystävä yliopistosta, oli jo vas-
tannut Jumalan kutsuun lähteä Kiinaan. Muutaman viikon aikana 
viisi muuta nuorta miestä, jotka olivat myös opiskelleet yliopistossa, 
liittyi heihin. Sanomalehdet julkaisivat jutun näistä seitsemästä lah-
jakkaasta nuoresta miehestä, jotka luopuivat kaikesta lähteäkseen 
Kiinaan lähetystyöhön. Heitä nimitettiin ”Cambridgen seitsikoksi” 
(Cambridge ja Oxford ovat kaksi huippuyliopistoa Iso-Britanniassa). 

Muut yliopisto-opiskelijat ja nuoret ihmiset kautta maan liikuttuivat 
siitä, että nämä hienot, nuoret miehet käyttäisivät elämänsä lähe-
tystyöhön, viedäkseen evankeliumin Kiinaan. Muut uskovat nuoret 
ihmiset Englannissa tajusivat, että heidän täytyi kysyä itseltään: ”Ha-
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luanko minä käyttää elämäni siihen, että kerron Jeesuksesta niille, 
jotka eivät koskaan ole kuulleet hänestä?”

Olisitko sinä valmis vastaamaan ´kyllä´ Jumalalle, jos hän haluaisi 
lähettää sinut lähetystyöhön kaukaiseen maahan tai jonkin vaikean 
kansanryhmän pariin?

Uutiset seitsemästä opiskelijasta kiirivät laajalle. Jopa kuningatar Vik-
toriakin ilahtui saadessaan kirjasen, jossa kerrottiin ”Cambridgen 
seitsikon” uskoon tulemisesta ja Jumalan kutsusta lähteä Kiinaan.

Kuva 2-5

Charles Studd oli epätavallinen mies, ja hänen elämässään tapahtui 
monia merkillisiä asioita.

Sinun ei pidä ajatella, että samoja asioita täytyisi tapahtua myös sinun 
elämässäsi. Jumala voi käyttää sinua, vaikka et ehkä opiskelisikaan 
yliopistossa. Jumalalla on tehtävä sinua varten, joka on erilainen kuin 
Charlesin tehtävä.

Jotkut Edinburghin yliopiston uskovat professorit kirjoittivat Char-
les Studdille ja Stanley Smithille pyytäen heitä puhumaan opiskelijoil-
le järjestettävässä kokouksessa. Nämä kaksi miestä saapuivat ajoissa 
kokoukseen ja viettivät alkuiltapäivän rukoillen. He tiesivät, että oli 
erittäin tärkeää viettää aikaa rukouksessa, jos halusi olla Jumalan 
käytössä. 

Kokoussali oli pakkautunut täyteen opiskelijoita. He olivat tulleet 
kuuntelemaan näitä kahta tunnettua urheilijaa, jotka olivat luopu-
massa kaikesta lähteäkseen palvelemaan Jumalaa kaukana Kiinassa. 
Heidän rakkautensa Jeesukseen teki syvän vaikutuksen opiskelijoi-
hin.

Opiskelijoiden mielissä lähetystyöntekijät olivat ikäviä ihmisiä laula-
massa virsiä eikä suinkaan nuoria, varakkaita miehiä, jotka luopuvat 
maineestaan, perheestään ja ystävistään kertoakseen evankeliumia 
toisille.

Edinburghissa järjestettyyn toiseen kokoukseen tuli 3000 opiskelijaa. 
Charles kertoi heille, kuinka Jeesus oli muuttanut hänen elämänsä 
ja osoittanut tahtonsa. Hän kertoi, kuinka hän oli saanut palavan 
rakkauden Vapahtajaa sekä niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät tunteneet 
Jeesusta. Stanley Smith kertoi heille ilosanoman Jeesuksesta ja miten 
Jeesus oli kuollut heidän puolestaan ristillä ja noussut kuolleista. 
Hän on elävä Pelastaja, joka pystyy muuttamaan ihmisiä tänäänkin. 
Kokouksen lopussa monet opiskelijat murtuivat ja itkivät sitä, 
etteivät olleet pelastuneita. Charles, Stanley ja muut uskovat iloitsivat 
voidessaan keskustella jokaisen kanssa ja selittää, miten synneistä voi 
kääntyä pois ja turvata Jeesukseen ainoana Pelastajana.

Kuva 2-6

Kokouksia järjestettiin muissakin Iso-Britannian yliopistoissa. Char-
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lesilla ja Stanleyllä oli hienoja mahdollisuuksia evankeliumin kerto-
miseen. Erityisesti nuoret miehet tulivat isoin joukoin katsomaan ja 
kuuntelemaan heitä. Monet alkoivat uskoa Jeesukseen.

Esimerkiksi Liverpoolissa kokouksen lopussa 60 opiskelijaa pyysi 
Jeesusta pelastamaan heidät synnistä. He halusivat Jeesuksen muut-
tavan heidän elämänsä. Jumala käytti Charlesia ja Stanleyä myös 
uskovien parissa. Eräs heistä oli pastori F.B. Meyer. Hän näki Char-
les Studdin elämässä jotain erilaista. Kokouksen lopussa hän kysyi 
Charlesilta, mikä hänen elämänsä salaisuus oli.

Charles vastasi: ”Salaisuus on se, että Jumala on saanut C.T. Studdista 
kaiken, mitä on saatavissa.”

Tämä oli Meyerille suuri haaste. Hän vietti sen yön rukouksessa 
pyytäen Jumalaa ottamaan haltuunsa jokaisen elämänalueen. Mutta  
yhden alueen elämässään hän halusi pitää itsellään. Lopulta hän luo-
pui siitäkin ja antoi tämänkin alueen Jumalalle. Hänen elämässään ky-
seinen yö oli tärkeä. Siitä lähtien Jumala alkoi käyttää häntä erityisellä 
tavalla. Hän auttoi toisia uskomaan Jeesukseen ja elämään hänelle.

Oletko sinä halukas lähtemään lähetystyöhön, jos Jumala kutsuu 
sinua? Vastaisitko Jumalalle ’kyllä’, vaikka se merkitsisi kodin, ystä-
vien ja perheen jättämistä? Tunnetko Charlesin salaisuuden? Voitko 
sanoa: ”Jumala on saanut minusta kaiken, mitä on saatavissa”? Anna 
Jumalalle elämäsi jokainen alue, niin hän käyttää sinua auttamaan 
toisia juuri kuten hän käytti Charles Studdia ja F.B. Meyeriä.

Kuva 2-4 (uudestaan)

Viimeiset kokoukset ennen ”Cambridgen seitsikon” lähtöä Kiinaan 
järjestettiin Cambridgessa, Oxfordissa ja Lontoossa. Mitä Charlesille 
ja toisille lähetystyöntekijöille tapahtui, kun he saapuivat Kiinaan? 
Jos haluat tietää, tule seuraavallakin kerralla. Jatkamme silloin tätä 
jännittävää kertomusta siitä, miten Jumala tekee työtään Charles 
Studdin elämässä.
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Kertauskysymykset
1. Mitä Jumala kutsui Charlesin tekemään? (Lähtemään lähetystyön-

tekijäksi Kiinaan.)

2. Miten Jumala näytti Charlesille, että hänen tulisi lähteä Kiinaan? 
(Lähetystyöntekijä kertoi eräässä kokouksessa, että Kiinassa tar-
vittiin paljon lisää työntekijöitä.)

3. Ketkä vastustivat hänen lähtemistään Kiinaan? (Hänen perheensä.)

4. Miten Charles sai varmuuden, että hänen tulisi lähteä? (Jumalan 
sanasta – Matt. 10:37 ja Ps. 2:8)

5. Mikä oli ”Cambridgen seitsikko”? (Seitsemän Cambridgen yliopis-
ton opiskelijaa, jotka vastasivat Jumalan kutsuun lähteä Kiinaan.)

6. Täydennä puuttuvat sanat tähän raamatunlauseeseen, joka oli eri-
tyisen merkittävä Charlesille: ”Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän..., 
mutta menettää sielunsa” (”...voittaa omakseen koko maailman...” 
Mark. 8:36.)

7. Charles Studd kertoi F.B. Meyerille elämänsä salaisuuden. Mikä se 
oli? (Charles sanoi: ”Jumala on saanut C.T. Studdista kaiken, mitä 
on saatavissa.”)

8. Kerro, mitä tapahtui sen jälkeen, kun Charles vastasi ’kyllä’ Juma-
lan kutsuun lähteä lähetystyöhön. (Opiskelijoita pelastui ja uskovia 
haastettiin antamaan koko elämänsä Jeesukselle. Jopa kuningatar 
Viktoria oli mielissään.)
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Oppitunti 3
Lähetystyötä Kiinassa

Kuva 3-1

”Cambridgen seitsikko” purjehti Kiinaan yli 100 vuotta sitten (hel-
mikuussa 1885). Jumala käytti heitä johdattamaan laivan ihmisiä 
Jeesuksen luokse. 

Eräs mies oli matkalla Intiaan, missä hän toimi höyrylaivan kapteeni-
na. Hänellä oli tunnetusti tapana valehdella, kirota ja juopotella. Kun 
Charles aluksi puhui kapteenille, hän teki pilaa Raamatusta. Charles 
ei luovuttanut, vaan kertoi hänelle ilosta ja rauhasta, jonka Jeesus oli 
antanut. Seuraavana yönä kapteeni kertoi Jeesukselle hytissään, että 
hän oli todella pahoillaan synneistään. Hän pyysi Jeesusta hallitse-
maan elämäänsä ja muuttui täysin.

Kun sinä pyydät Jeesusta ottamaan syntisi pois, hän antaa sinullekin 
uuden elämän. Nyt kapteeni halusi kertoa muillekin Jeesuksesta ja 
käytti loppumatkalla mahdollisimman paljon aikaa Raamatun  luke-
miseen ja tutkimiseen.

Charles oppi, että lähetystyössä tulee kertoa Jeesuksesta toisille juuri 
siellä, missä itse on.

Jos uskot Jeesukseen, kerrotko ystävillesi Jeesuksesta – pihalla ja 
koulussa?

Jotkut ihmiset luulevat, että lähetystyöntekijöiden tulee olla täydelli-
siä eivätkä he voi tehdä mitään väärin. Se ei ole totta! Charles Stud-
dillakin oli omat heikkoutensa, kuten muillakin uskovilla on. Hän oli 
usein kärsimätön ja päätti tehdä toisin kuin lähetysjohtajat pyysivät. 
Yhteistyö hänen kanssaan ei ollut helppoa, sillä hänellä oli omat työ-
tapansa eikä hän halunnut kysyä neuvoa toisilta.

Charles puhui usein ”mahdottomuuksien Jumalasta”. Hyvät asiat ei-
vät tapahtuneet Charlesin suurenmoisuuden, vaan suuren Pelastajan 
takia, jota Charles palveli.

Kuva 3-2

Kun lähetystyöntekijät saapuivat Kiinaan, Hudson Taylor oli heitä 
vastassa.

Pian he alkoivat opiskella kiinan kieltä sekä kaikkea, mitä he saattoi-
vat oppia kiinalaisista. Heille kerrottiin, että paras tapa oppia tunte-
maan ihmisiä oli tulla heidän kaltaisekseen. Niinpä lähetit alkoivat 
käyttää samanlaisia vaatteita kuin kiinalaiset. Miesten kohdalla se 
merkitsi luopumista paidasta ja housuista, joiden sijasta he käyttivät 
kiinalaistyylistä paitaa ja pitkähihaista takkia. Miehet jopa antoivat 
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hiustensa kasvaa pitkiksi ja letittivät tukkansa niskapalmikoksi kii-
nalaiseen tapaan. Mikä muutos se olikaan Cambridgen yliopiston 
aikoihin verrattuna! 

Kielen oppimisen vuoksi jokainen lähetettiin eri puolelle Kiinaa 
asumaan kansan keskuuteen. Kiinalaiset eivät olleet tottuneet näke-
mään valkoisia ihmisiä, joten he tarkkailivat uteliaasti kaikkea, mitä 
Charles teki.

Kielen oppiminen vei kauan aikaa ja oli työlästä. Charlesista oli vai-
keaa, kun hän ei kyennyt puhumaan ihmisille, joiden luokse Jumala 
oli hänet kutsunut. Tänä aikana, jolloin Charles oli paljon yksikseen, 
hän opiskeli Raamattua tuntikausia. Hän heräsi hyvin aikaisin lukeak-
seen Raamattua ja rukoillakseen, jotta hän voisi alkaa päivän Jumalan 
kanssa. Hän oppi elämään päivästä toiseen Raamatun opetusten 
varassa. Kaikkien uskovien tulisi oppia tekemään samalla tavalla. 
Meidän tulisi varata aikaa joka päivä rukoukseen ja lyhyen raama-
tunkohdan lukemiseen. Meidän tulisi yrittää Jumalan avulla panna 
käytäntöön arkipäivän elämässämme se, mitä Raamattu opettaa. 

Kiinassa elämä oli kaikkea muuta kuin helppoa. Ilmasto oli kuuma. 
Charlesin täytyi kuten muidenkin nukkua lattialla ilman patjaa. Käy-
tännöllisesti katsoen ainoa ruokalaji oli riisi. Useimmat matkat täytyi 
tehdä kävellen. Yksinkertaiset kiinalaiset sandaalit eivät suojanneet 
jalkoja haavoilta ja rakoilta epätasaisilla teillä. Vielä pahempia olivat 
mellakat, jotka kohdistuivat erityisesti ulkomaalaisiin. Ihmiset kut-
suivat heitä ”ulkomaalaisiksi paholaisiksi”. Lähetystyö voi olla hyvin 
vaikeaa.

Kuva 3-3

Eräs suurimmista siunauksista, jonka Jumala antoi Charlesille, oli 
suurenmoinen vaimo. Hänen nimensä oli Priscilla Stewart. Hän oli 
kotoisin Pohjois-Irlannista, Lisburnista. Hänkin oli lähetystyöntekijä 
– Shanghaissa. He tapasivat, kun Charles meni sinne tapaamaan vel-
jeään Georgea. Aivan kuten Charles, Priscillakin oli antanut koko elä-
mänsä Jumalalle. Priscilla teki hienoa työtä kaupunkilaisten parissa.

Häät olivat yksinkertaiset. Heillä ei edes ollut hääpukuja. Priscillal-
la oli yllään nauha, jossa luki: ”Yhdistetty taistelemaan Jeesuksen 
puolesta”. Vihkimisen lopussa molemmat polvistuivat ja lupasivat 
Jumalalle: ”Emme koskaan estä toisiamme palvelemasta sinua.”

Jos uskot Jeesukseen, sinun tulisi rukoilla, että Jumala johdattai-
si sinua avioliittoasiassa: mennäkö naimisiin ja kenen kanssa. On 
mahtava siunaus ja apu olla naimisissa oikean henkilön kanssa. Olisi 
parempi pysyä naimattomana, kuin mennä naimisiin väärän henkilön 
kanssa.

Kuva 3-4

Vähitellen Charles oppi puhumaan kiinaa. Miten hienoa olikaan ker-
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toa ilosanomaa Pelastajasta. Kun kiinalainen tuli Jeesuksen luo, uusi 
uskova kohtasi monia ongelmia ja vaikeuksia perheensä ja ystäviensä 
taholta.

Eräs uusista uskovista oli herra Fan. Ennen pelastumistaan hän oli 
ollut yksi maakuntansa pahimmista miehistä. Hän oli jopa tappa-
nut miehen. Kristityksi tultuaan hän sanoi: ”Minun täytyy mennä 
kotikaupunkiini, jossa olen tehnyt kaiken tämän pahan, ja kertoa 
evankeliumi.”

Isot ihmisjoukot tulivat kuuntelemaan häntä tuossa kaupungissa. 
Kaupunginjohtaja, jota Kiinassa kutsuttiin mandariiniksi, määräsi 
hänet ruoskittavaksi bambuvitsalla. Hän sai 2 000 iskua ja sitten hä-
net jätettiin kuolemaan. Herra Fania ei rangaistu sen pahan vuoksi, 
jota hän oli tehnyt, vaan sen vuoksi, että hän kertoi toisille Jeesukses-
ta. Hänet tuotiin takaisin lähetystyöntekijöiden luokse, missä häntä 
hoidettiin pitkään, ja niin hän toipui.

Sitten hän sanoi: ”Minun täytyy mennä takaisin omaan kaupunkiini 
ja julistaa evankeliumia.”

Tällä kertaa hänet vietiin vankilaan, mutta hän saarnasi sellinsä ik-
kunasta. Niin monet ihmiset kerääntyivät kuuntelemaan häntä, että 
kaupunginjohtaja luopui yrityksestään pitää hänet vankilassa ja va-
pautti hänet.

Ollessaan Kiinassa Charles sai kuulla perineensä isältään suuren 
summan rahaa. Herra johdatti hänet erityisellä tavalla ”tekemään sen, 
mitä rikas nuorukainen ei tehnyt.” Mitä rikas nuorukainen ei tehnyt? 

Anna lasten vastata.

Charles auttoi rahoillaan monia kristillisiä lähetysjärjestöjä ja usko-
vien työtä. Hän halusi olla riippuvainen Jumalasta eikä pankkitilis-
tä Englannissa. Herra siunasi häntä ja piti edelleen huolta hänen 
tarpeistaan. Charlesin lahjoittamista rahoista oli suuri apu Jumalan 
työssä. Niillä jopa aloitettiin Moody Bible Institute Amerikassa. Täs-
sä raamattukoulussa koulutettiin monia ihmisiä hengelliseen työhön 
ja lähetystyöhön. Koulu perustettiin D.L. Moodyn muistoksi. Tämä 
saarnamies oli merkinnyt paljon Charlesille ja erityisesti hänen isäl-
leen.

Kuva 3-5

Heti häiden jälkeen Charles ja Priscilla muuttivat erääseen Kiinan 
sisämaan kaupunkiin aloittaakseen siellä lähetystyön. Kaupungissa ei 
aikaisemmin ollut asunut lähetystyöntekijöitä. Heillä oli hyvin yksin-
kertainen, kiinalainen koti. Siinä oli paljaat, valkoiset seinät, tiililattia 
ja keskellä takka sekä tiilistä tehty vuode. He rakensivat yksinkertai-
sen, kiinalaistyylisen kirkon.

Ihmisten luottamuksen voittaminen vei kauan aikaa. Aluksi ihmiset 
kirosivat Charlesia ja Priscillaa joka kerran, kun heidät nähtiin kodin 
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ulkopuolella. He syyttivät pariskuntaa kuivasta vuodesta, jos ei ollut 
satanut. He yrittivät murtautua heidän kotiinsa ja jopa tuhota kirkon. 
Mutta Jumala siunasi Charlesia ja Priscillaa, kun he kertoivat Jeesuk-
sesta. Monet ihmiset pelastuivat ja alkoivat elää Jeesukselle ja kertoa 
hänestä toisillekin.

Jos olet kristitty, muistatko rukoilla lähetystyöntekijöiden puolesta? 
Jotkut heistä kohtaavat vaikeuksia ja vaaroja nykyäänkin, aivan kuten 
Charles ja Priscilla monia vuosia sitten Kiinassa. Raamattu kertoo 
meille, mitä heidän puolestaan tulisi rukoilla:

♦ mahdollisuuksia kertoa ihmisille Pelastajasta (Kol. 4:2-3)

♦ ihmisten pelastumisen puolesta (Room. 10:1)

♦ lisää työntekijöitä auttamaan ihmisten tuomisessa Jeesuksen luok-
se (Matt. 9:38)

♦ riittävästi rahaa lähetystyöntekijöille, jotta he voisivat elää ja tehdä 
työtä Jumalalle (Fil. 4:14-19)

Kuva 3-6

Charles ja Priscilla avasivat paikan, jonne oopiumin käyttäjät saattoi-
vat tulla. Heitä autettiin lopettamaan tämän huumausaineen käyttö. 
Seitsemän vuoden aikana 800 miehen ja naisen tie kulki heidän 
”oopiumiturvakotinsa” kautta. Monet pelastuivat ja parantuivat. Oo-
piumin polttaminen (tai pureskelu) oli suuri ongelma kiinalaisten 
keskuudessa tuohon aikaan. Kun he käyttivät sitä vähän, he eivät 
aluksi huomanneet sen olevan vahingollista. Myöhemmin he eivät 
pysyneet lopettamaan, vaan tarvitsivat yhä enemmän ja enemmän. 
Oopiumin takia ihmiset olivat heikkoja ja laiskoja. Monet ihmiset 
ansaitsivat elantonsa myymällä huumausaineita. Kun joku yritti lo-
pettaa oopiumin käytön, hänellä oli pahoja painajaisunia ja hänestä 
tuli väkivaltainen. Pahoinvointikin kuului kuvaan. Charles ja Priscilla 
auttoivat ihmisiä lopettamaan huumeenkäytön, mutta työ oli vaikeaa, 
hidasta ja uuvuttavaa.

Tänä aikana Jumala siunasi heitä myös antamalla heille neljä tytärtä ja 
pienen pojan, joka kuoli syntyessään. Jumala ei ollut luvannut elämää 
ilman surua, sairautta tai ongelmia. Oli aikoja, jolloin molemmat, 
Charles ja Priscilla, olivat todella sairaita. Näytti jopa siltä, että he 
saattaisivat kuolla. Jumala suojeli heitä. Jumalan vaikutuksesta ihmi-
set lähettivät heille rahaa ja ruokaa, joita he tarvitsivat elääkseen. He 
kokivat todeksi Jumalan lupauksen: ”Minun Jumalani on Kristuksen 
Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta 
kaiken, mitä tarvitsette” (Fil. 4:19).

Lähetystyöntekijäksi ryhtyminen saattaa näyttää joidenkin ihmisten 
mielestä jännittävältä seikkailulta. Todellisuudessa se merkitsee uh-
rautumista, kovaa työtä, usein yksinäisyyttä ja epämukavuutta. Kui-
tenkin tiedämme, että ei ole turvallisempaa eikä parempaa paikkaa 
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maailmassa kuin Jumalan tahdon keskipisteessä oleminen. Jos uskot 
Jeesukseen, oletko kysynyt Jumalalta, haluaako hän sinun olevan 
jonain päivänä lähetystyöntekijä tai kokopäiväisessä hengellisessä 
työssä? ”Mitä hän teille sanookin, tehkää se” (Joh. 2:5).

Kertauskysymykset
1. Kuinka Charles osoitti olevansa ”todellinen lähetystyöntekijä” 

laivalla matkalla Kiinaan? (Kertomalla toisille, kapteeni mukaan 
lukien, Jeesuksesta.)

2. Jos toivot olevasi joskus lähetystyössä ulkomailla, missä sinun tu-
lisi aloittaa lähetystyösi? (Täällä.)

3.  Milloin sinun pitäisi aloittaa lähetystyösi? (Nyt.)

4. Miten sinun tulisi aloittaa lähetystyö? (Kertomalla ystäville ja per-
heelle Jeesuksesta.)

5. Mitä Charles teki joka aamu? (Luki Raamattua ja rukoili.)

6. Miksi jokaisen Herran palvelijan on tärkeää lukea Jumalan sanaa 
ja rukoilla? (Tietääksemme, mitä Jumala haluaa meidän tekevän ja 
että meillä olisi hänen voimansa ja siunauksensa tehdä se.)

5. Mitä herra Fan joutui kestämään Jeesuksen tähden? (2 000 bam-
buvitsan iskua ja vankituomion.)

6. Kerro esimerkkejä, miten saatamme joutua kärsimään, kun seu-
raamme ja tottelemme Jeesusta? (Jotkut voivat tehdä meistä pilaa, 
he eivät ehkä pidä meistä ja saattavat jopa haluta vahingoittaa mei-
tä.)

7. Miksi Charles luopui varallisuudestaan? (Ollakseen täysin riippu-
vainen Jeesuksesta.)

8. Oliko Priscilla sopiva vaimo Charlesille? Jos oli, miksi? (Kyllä. 
Hänkin oli antanut elämänsä Jumalalle ja oli Jumalan tahto, että 
he menivät naimisiin.) 

Lue jae Raamatusta tai anna 
vanhemman lapsen tai avustajan 
lukea se.
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Oppitunti 4
Uusia uskonaskeleita

Kuva 4-1

Oltuaan 10 vuotta lähetystyössä Kiinassa Charlesin ja Priscillan oli 
aika palata kotiin tapaamaan sukulaisia ja ystäviä. Lasten syntymi-
senkään ajaksi he eivät olleet matkustaneet rannikolle, koska se olisi 
merkinnyt työn jättämistä liian kauaksi aikaa. Nyt 10 vuoden jälkeen 
Jumala ohjasi heitä palaamaan kotiin. Lähtöpäivä oli surullinen. Suuri 
joukko ihmisiä, jotka olivat tulleet kristityiksi kuuntelemalla paris-
kunnan evankeliuminjulistusta, tuli heidän kanssaan seuraavaan ky-
lään heidän kulkiessaan kohti rannikkoa. Oli vaikeaa sanoa näkemiin 
näille ihmisille, joita he olivat oppineet rakastamaan niin paljon.

Matka Shanghaihin neljän lapsen kanssa ei ollut helppo. Osa mat-
kasta tehtiin kantotuoleissa muulien selässä, osa rahtilaivalla jokea 
pitkin, jolloin he yrittivät nukkua eri korkuisten laatikoiden päällä. 
Kiina oli tuohon aikaan sodassa Japanin kanssa ja kiinalaiset luulivat 
heidän olevan japanilaisia tai ainakin japanilaisten ystäviä. Niinpä 
aina, kun laiva pysähtyi laituriin, ihmisjoukot kerääntyivät katsomaan 
heitä, joita he kutsuivat ”ulkomaalaisiksi paholaisiksi”. Jumala suojeli 
heitä vahingoilta tuolla vaarallisella matkalla.

Sitten seurasi pitkä laivamatka takaisin Englantiin. Miehistön jäsenis-
tä oli koottu pieni orkesteri, joka soitti matkustajille. Studdin tytöt 
kuuntelivat musiikkia mielellään.

Noin kolmen päivän päästä tytöt tulivat vanhempiensa luokse sano-
maan: ”Emme ymmärrä näitä lähetystyöntekijöitä ollenkaan, koska 
he vain soittavat musiikkia eivätkä koskaan laula virsiä ja rukoile.”

Tytöt olivat eläneet koko elämänsä Kiinan sisämaassa eivätkä he 
olleet koskaan nähneet ketään valkoihoista miestä tai naista, joka ei 
olisi ollut lähetystyöntekijä!

Kuva 4-2

Kotiin saavuttuaan he asuivat isoäiti Studdin luona. Sairastelut Kii-
nassa, pitkät ja kovat työpäivät ja hyvän ruuan puute olivat uuvut-
taneet Charlesin ja Priscillan. Heidän neljä tytärtään pitivät kovasti 
oleskelusta isoäitinsä luona. He nauttivat hyvästä ruuasta, kävivät 
koulua ja saivat uusia ystäviä. He tekivät kävelyretkiä kauniilla Eng-
lannin maaseudulla. Kaikki oli niin erilaista kuin Kiinassa, ruoka 
varsinkin. Kiinassa perhe oli elänyt suurimman osan ajasta riisillä.

Jos tapaat lähetystyöntekijäperheen kotimaan lomalla, oletko kiltti 
lapsille? Yritätkö olla ystävällinen ja jutella heidän kanssaan?

Studdin tytöille merkitsi paljon se, että heidät toivotettiin tervetul-



Charles Studd

21

leiksi, kun he tulivat takaisin Englantiin.

Charlesin tila koheni vähitellen niin, että hän pääsi puhumaan mo-
nissa kokouksissa ja vierailemaan kirkoissa ja ystävien luona, jotka 
olivat rukoilleet heidän puolestaan. Priscilla pysyi kuitenkin hyvin 
heikkona. Ei näyttänyt olevan paljon toivoa palata Kiinaan. Herralla 
oli jotain muuta varattuna heille. On ihanaa tietää, että Jumala lupaa 
olla meidän kanssamme, kun teemme hänen tahtonsa ja olemme 
riippuvaisia hänestä.

Uutiset ”Cambridgen seitsikosta” olivat ylittäneet Atlantin. Charle-
sin vanhin veli Kynaston osallistui kokouksiin Amerikassa ja kertoi 
uutiset. Yliopistoissa aloitettiin hengellinen työ, ja kaksi opiskelijaa 
päätti aloittaa ”Opiskelijoiden vapaaehtoisliikkeen” rohkaistakseen 
useampia uskovia opiskelijoita lähtemään lähetystyöhön ulkomaille. 

Charles kutsuttiin tulemaan. Se merkitsi perheen jättämistä kotiin ja 
pitkää matkaa laivalla USA:han. Se merkitsi matkustamista paikasta 
toiseen kokouksiin ja ajan käyttämistä henkilökohtaisiin keskustelui-
hin opiskelijoiden kanssa. Charles hyväksyi kutsun, koska Herra ha-
lusi hänen lähtevän. Jumala oli hänen kanssaan ja auttoi häntä niiden 
18 kuukauden aikana, jotka hän vietti USA:ssa puhuen kokouksissa. 
Sadat opiskelijat uskoivat Jeesukseen ja monet sitoutuivat lähtemään 
lähetystyöhön, jos se olisi Jumalan tahto.

Vaikka Jumala ohjasi Charles Studdin toimimaan näin, se ei merkitse 
sitä, että meidän nykyäänkin tulisi tehdä tarkalleen samoin. Nykyään 
ei lähetystyöntekijän tarvitse olla poissa perheensä luota näin pitkää 
aikaa. Meidän tulee muistaa, että aikaisemmin matkustaminen oli 
vaikeaa, kun ei ollut lentokoneita. Elämä kotona ei ollut Priscillalle 
helppoa. Hän oli usein hyvin sairas ja yksinäinen. Hän joutui kasvat-
tamaan tyttöjä ilman Charlesin apua. Hän olisi mieluummin puhu-
nut kokouksissa kuten Charles, mutta hänen oli opeteltava olemaan 
kärsivällinen. 

Kuva 4-3

Sitten Jumala antoi Charlesille toisen työn. Vuodesta 1900 vuoteen 
1906 perhe asui Etelä-Intiassa, jossa Charles oli erään kirkon pas-
torina. Hän otti työn vastaan kahdesta syystä. Ennen kaikkea se oli 
hänen isänsä viimeinen toivomus ennen tämän kuolemaa. Toiseksi 
se oli George-veljen suuri toive. Sekä isällä että veljellä oli ollut maa-
tilat Intiassa, tosin eri aikoina. Kuitenkaan Intiassa ollessaan he eivät 
olleet todistaneet Jeesuksesta intialaisille ihmisille. He kokivat, että 
jonkun Studdin perheen jäsenen tulisi korjata tilanne ja lähteä sinne 
lähetystyöhän. Charles lähti ja tietysti hänen vaimonsa ja tyttärensä 
muuttivat hänen kanssaan. Kirkko oli alueen englanninkieliselle vä-
estölle. Monet armeijan upseerit ja brittiläiset sotilaat oli sijoitettu 
sinne.

Nämä kuusi vuotta olivat poikkeuksellisia, sillä perhe saattoi viettää 
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aikaa yhdessä. He pystyivät kutsumaan ihmisiä kotiinsa. Isä sai pelata 
ja leikkiä tyttöjen kanssa. Voitiin vierailla mielenkiintoisissa paikoissa 
ja tehdä monenlaisia asioita. Heidän suurin halunsa oli nähdä ihmis-
ten alkavan uskoa Jeesukseen. Jumala vastasi heidän rukouksiinsa.

Kuva 4-4

Eräs mies, josta tuli kristitty, oli virkailijoiden päällikkönä armeijan 
paikallisessa toimistossa. Hän ei ollut avannut Raamattuaan 23 vuo-
teen. Hänen pieni poikansa taivutteli häntä lähtemään kirkkoon.

Poika sanoi: ”Sinun täytyy tulla kuuntelemaan herra Studdia. Hän 
puhuu saarnatuolissa leivästä ja voista.”

Charles oli käyttänyt tällaista kertomusta osoittaakseen, kuinka Juma-
la täyttää jokapäiväiset tarpeet. Isä meni kerran ja meni yhä uudestaan.

Hän kirjoitti Charles Studdille: ”Joka sunnuntai kirkossa saan aina 
kovemman ja kovemman osuman. Viime viikolla tunsin, että minun 
täytyisi tehdä päätökseni. Jumalan, minun ja paholaisen välillä oli 
ankara taistelu. Kiitos Jumalalle, hän voitti.”

Miehen elämässä tapahtui suuri muutos. Intialainen poika, joka oli 
töissä hänen alaisenaan, sanoi: ”Mitä päällikölle on tapahtunut? Hän 
käytti aina runsaasti kirosanoja, mutta nyt hän tekee vain paljon seu-
rakuntatyötä.”

Tämä intialaispoika huomasi eron ja tuli mukaan perheen rukous- ja 
raamatunlukuhetkiin, jotka mies aloitti kodissaan. Näkevätkö toiset 
sinustakin, että olet uskova ja elämäsi on erilaista?

Koko tämän ajan Charles kamppaili astman kanssa – sairauden, joka 
tekee hengityksen vaikeaksi. Tuskin koskaan hän pystyi yöllä nukku-
maan kello kahden ja neljän välillä yskimisen takia. 

Kuitenkin heidän elämässään oli myös iloa. Heidän kaikki neljä ty-
tärtään tulivat uskoon heidän ollessaan Intiassa. Myöhemmin kun 
Studdin perhe palasi Englantiin, Jumala piti heistä huolta ja järjesti 
tytöille erään ystävän avulla paikat hyvistä sisäoppilaitoksista Eng-
lannissa ja Sveitsissä.

Charles Studd kirjoitti heistä ystävälleen: ”Minulle on suuri ilo nähdä 
kaikkien tyttärieni seuraavan Jeesusta. Jo yksistään tästä syystä tun-
nen olevani siunatulle Vapahtajalle velkaa koko sieluni ja ruumiini.” 

Jumala lupaa olla meidän kanssamme ja auttaa meitä, kun me teem-
me hänen tahtonsa ja turvaamme häneen.

Kuva 4-5

Jumala valmisti Charles Studdia kaikkein suurimpaan elämäntehtä-
vään. Perhe oli palannut Intiasta Englantiin. Charlesilla oli kokouksia 
eri puolilla maata.

Eräänä päivänä puhuttuaan kokouksissa Liverpoolissa hän huomasi 



Charles Studd

23

ilmoituksen. Se vetosi hänen huumorintajuunsa, sillä siinä sanottiin: 
”Ihmissyöjät haluavat lähetystyöntekijöitä.” Ilmoitusta ei tietenkään 
oltu laitettu sen vuoksi, että ihmissyöjät saisivat läheteistä syömistä, 
vaan siksi, että lähetystyöntekijöitä tarvittiin kertomaan evankeli-
umia. Charles Studd päätti ottaa tarkemmin selvää tästä oudosta 
ilmoituksesta.

Ilmoituksessa mainostettiin lähetyskokousta. Charles meni paikalle 
ja kuuli uskovan miehen kertovan tarpeesta keskellä Afrikkaa. Mies 
sanoi, että tutkimusmatkailijat, suurriistan metsästäjät, kauppiaat ja 
virkamiehet ovat käyneet siellä, mutta yksikään uskova ei ollut men-
nyt näiden heimojen luo kertomaan Jeesuksesta.

Kun Charles pohti itsekseen: ”Miksiköhän uskovat eivät ole men-
neet?”, oli kuin Jumala olisi sanonut hänelle: ”Mikset sinä lähtisi?”

Charles vastasi: ”Lääkärit eivät päästä lähtemään!”

Jumala vastasi: ”Minä olen Jumala, joka parannan sinut. Etkö luota 
minuun? Minä tulen kanssasi ja huolehdin sinusta.”

Lähtemiselle ei ollut enää estettä. Charles tiesi, että hänen täytyi 
lähteä. Ainoa kysymys oli: ”Miten?” Hänellä ei ollut rahaa. Ikää oli 
nyt 50 vuotta ja viimeiset 15 vuotta oli kulunut sairastaessa. Miten 
hän ikinä pystyisi kestämään kuumaa ilmastoa, tauteja ja vaikeuksia 
Afrikan sydämessä?

Kuva 4-6

Charles tiesi, että Jumala tahtoi hänen lähtevän. Hän kertoi asiasta 
miesporukalle, joka päätti muodostaa komitean auttamaan häntä. 
Heillä oli yksi ehto – lääkärin pitäisi tutkia, oliko Charles tarpeeksi 
hyvässä kunnossa lähtemään. Lääkärin vastaus oli ”ei”. Siispä komi-
teakin sanoi Charlesille ”ei”.

Charles vastasi komitealle näin: ”Hyvät herrat, Jumala on kehottanut 
minua lähtemään, ja minä lähden. Menen raivaamaan tietä, vaikka 
haudastani saattaakin tulla astinkivi perässä seuraavia nuorempia 
miehiä varten.”

Hän oli valmis lähtemään ja julistamaan evankeliumia syvällä Afri-
kassa, vaikka se merkitsi, että hän saattaisi kuolla siellä. Toiset lähe-
tystyöntekijät seuraisivat kyllä ja jatkaisivat työtä.

Ehkä sinullakin on mielessäsi syitä, minkä vuoksi et pysty palvele-
maan Jumalaa. Ehkä sanot: ”En ole kyllin kestävä tai riittävän taitava 
olemaan lähetystyössä jonain päivänä” tai ”Olen liian kiireinen teh-
däkseni kaikkea tuota Jumalalle” tai ”En ole tarpeeksi hyvä tekemään 
työtä Jumalalle.” Herra voi antaa sinulle voimaa ja auttaa sinua teke-
mään tahtonsa mukaan. Hän lupaa: ”... Ja katso, minä olen teidän 
kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti” (Matt. 28:20). Raa-
mattu sanoo myös: ”Joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin 
tähden kadottaa, on sen pelastava” (Mark. 8:35).

Lue jakeet Raamatusta tai anna 
vanhemman lapsen tai avustajan 
lukea ne.
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Ensi kerralla saamme tietää, kuinka Jumala järjesti Charlesin asiat. 
Luotatko Jumalaan, joka voi tehdä sellaistakin, joka näyttää mah-
dottomalta ihmisen silmin? Hän kykenee siihen tänäkin päivänä, jos 
haluamme tehdä hänen tahtonsa.

Kertauskysymykset
1. Kuinka monta vuotta Charles teki lähetystyötä Kiinassa? (10 vuot-

ta.)

2. Mitä kristittynä voimme tehdä auttaaksemme lähetystyöntekijöi-
tä? (Rukoilla, antaa rahaa, kirjoittaa, olla ystävällisiä heille, kun he 
tulevat kotimaahan.)

3. Mitä Charles teki kotiin palattuaan? (Hänen voimansa palautuivat 
ja hän puhui kokouksissa Iso-Britanniassa ja USA:ssa.)

4. Minne Jumala lähetti Charlesin ja Priscillan uuteen työhön kuu-
deksi vuodeksi? (Etelä-Intiaan.)

5. Mitä tapahtui, kun pieni poika taivutteli isänsä menemään kirk-
koon kuuntelemaan Charles Studdia? (Isä tuli uskoon, hänen elä-
mänsä muuttui ja hän aloitti rukous- ja raamatunlukuhetket per-
heensä kanssa kodissaan.)

6. Mitä siinä ilmoituksessa sanottiin, joka sai Charlesin osallistumaan 
Afrikka-kokoukseen? (Ihmissyöjät haluavat lähetystyöntekijöitä.)

7. Miksi komitea sanoi Charlesille ”ei”, kun tämä halusi lähteä Afrik-
kaan? (Lääkärin mukaan Charles ei ollut tarpeeksi hyvässä kunnos-
sa.)

8. Minkälaisia tekosyitä uskovilla on nykyään olla palvelematta Juma-
laa? (”En ole tarpeeksi kestävä, taitava tai hyvä.”)
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Oppitunti 5
Viemässä evankeliumia Afrikkaan ja 
muualle maailmaan

Charles Studd tiesi Jumalan haluavan, että hän lähtee lähetystyöhön 
Afrikan sydämeen. 

Komitea sanoi: ”Lääkärin mielestä olet liian sairas.”

Mitä Charles aikoi tehdä? Hänellä ei ollut rahaa. Hän oli yli 50-vuo-
tias. Hänen lähetysvuotensa Kiinassa ja Intiassa olivat heikentäneet 
hänen terveyttään. Ainoa asia, mitä hän saattoi tehdä, oli luottaa 
Jumalaan.

Kuva 5-1

Kolmen viikon kuluttua laiva oli lähdössä Afrikkaan. Charlesilla ei 
ollut rahaa matkalippuun. Komitean kokouksen jälkeen joku antoi 
hänelle 10 puntaa. Hän käytti sen lippuvaraukseen. Jumala ohjasi 
muitakin antamaan ja niin tarvittava rahasumma kertyi kokoon.

Charles lähti laivalla joulukuun 15. päivänä 1910. Hän oli yksin mat-
kassa. Hänelle kirkastui se, että tämä lähteminen merkitsi jonkin 
paljon suuremman alkua – se merkitsi uuden, ison askeleen ottamista 
evankeliumin levittämisessä ympäri maailmaa monille ihmisille, jotka 
eivät koskaan olleet kuulleet Jeesuksesta. Hän kirjoitti rakkaalle vai-
molleen Priscillalle kertoakseen uudesta ajatuksestaan. Charles myös 
rohkaisi vaimoaan uskomaan, että Jumala voi antaa paremman ter-
veyden, jotta Priscillakin voisi osallistua tähän uuteen hankkeeseen 
täysipainoisesti.

Kun Charles oli ollut jonkin aikaa Khartumissa, hän lähti kahden 
muun ihmisen kanssa 1400 kilometrin matkalle, jotta voisi itse tutus-
tua ihmisten tarpeisiin. Hän sai kuulla valtavista ihmismääristä edem-
pänä Lounais-Afrikassa Belgian Kongossa (nykyinen Zaire), jotka 
eivät olleet koskaan kuulleet Jeesuksesta. Jumala näytti Charlesille, 
että täällä hän tulisi tekemään työtä Herralle. Charles palasi takaisin 
Englantiin käynnistämään uutta lähetysjärjestöä.

Kuva 5-2

Charles oli taas lähdössä Afrikkaan. Lähtöä edeltävänä iltana Herra 
ohjasi Charlesia sanomaan jotakin, josta tuli uuden järjestön tunnus-
lause.

”Jos Jeesus Kristus on Jumala ja hän kuoli puolestani, mikään minun 
Jumalalle tekemäni uhraus ei voi olla liian suuri.”

Nuori, 21-vuotias mies nimeltään Alfred Buxton lähti Charlesin 
mukaan. Heidän matkansa Kongoon ei ollut helppo. He sairastuivat 
hirvittävään malariakuumeeseen eikä kumpikaan osannut paikallisia 
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kieliä. Monet heimot harrastivat kannibalismia eli ihmisten syömistä 
ja aiemminkin oli valkoihoisia tapettu. Kerran nämä kaksi miestä 
lähtivät kulkemaan väärää tietä ja he joutuivat erilleen afrikkalaisista 
avustajista, jotka kantoivat heidän tavaroitaan. Jumala antoi heille 
idean käyttää housujensa varanappeja maksuna ruuasta, ja ihmissyö-
jät jättivät heidät rauhaan. He varmaan ajattelivat, että nämä kaksi 
valkoista miestä olivat liian laihoja ollakseen hyvänmakuisia. 

Vihdoin heidän matkustettuaan yhdeksän kuukautta sankkojen met-
sien ja soiden läpi he saapuivat määränpäähänsä Afrikan sydämeen. 
Jumala oli johtanut heidät suuren trooppisen metsän reunaan, joka 
oli Kongon tiheimmin asuttua seutua. Belgian viranomaisten avus-
tuksella he saivat hankituksi maatilkun lähetysasemaa varten. Jumala 
oli jo edeltäkäsin valmistanut tien ja hänen suojeleva kätensä oli 
miesten yllä.

Eräänä aamuna, kun Charles oli juuri saanut aamiaisen syötyä, kaksi 
afrikkalaista apulaista tuli hänen luokseen sanoen: ”Vuoteessasi on 
käärme!”

Charles löysi peiton alta ohuen, vihreän käärmeen. Yksikin tämän 
käärmeen puraisu olisi merkinnyt varmaa kuolemaa. Käärme oli ma-
koillut koko yön hänen vierellään. Charles muisti psalmin 91 sanat:  
”Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet” (jae 
11)  ja kiitti Jumalaa varjeluksesta.

Kuva 5-3

Jumala oli valmistanut myös ihmisten sydämet evankeliumille. Minne 
tahansa he menivätkin, entiset ihmissyöjät, varkaat ja murhaajat otti-
vat heidät avosylin vastaan. Muita lähetystyöntekijöitä tuli auttamaan 
heitä ja pian ensimmäiset kristityt kastettiin. Jotkut uusista uskovista 
lähtivät kolmen kuukauden jaksoissa viemään evankeliumia niiden 
luokse, jotka eivät olleet sitä vielä kuulleet.

Myöhemmin osa lähti lähetystyöhön muiden heimojen keskuuteen. 
Uusi testamentti ja osia Vanhasta testamentista käännettiin banga-
laksi. Tätä kieltä osattiin noin 100 heimon keskuudessa koko alueella, 
vaikka he eivät silloin vielä tienneet sitä.

Pian uusia seurakuntia aloitettiin tällä laajalla alueella (pituus 1000 
km, leveys 500 km). Jeesus Kristus muutti tuhannet ihmiset, jotka 
vain hetkeä aikaisemmin olivat palvelleet epäjumalia ja tehneet paljon 
pahaa.

Elämä ei ollut helppoa. Kaksi Charlesin tytärtä aviomiehineen tuli 
Afrikkaan lähetystyöhön Charlesia auttamaan. Toinen pariskunnista 
joutui hautaamaan ensimmäisen lapsensa Afrikkaan tämän kuoltua 
sairauteen.

Elämänsä viimeisten 13 vuoden aikana Charles tapasi vaimoaan 
Priscillaa vain kahden viikon ajan. Priscillakaan ei ollut kovin terve. 
Kuitenkin hän kotoaan käsin muodosti rukouskeskuksia ja kirjoitti 

Lue jae Raamatusta tai anna 
vanhemman lapsen tai avustajan 
lukea se.
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rukouskirjeitä ja lehtisiä, jotka kertoivat työstä Afrikassa. Hän kir-
joitti päivittäin usein jopa 20–30 kirjettä. Hän huolehti myös lähe-
tyslehden julkaisusta. Priscillan tyttäret auttoivat häntä tässä työssä. 
Myöhemmin Jumala antoi hänelle voimaa matkustaa ja puhua lähe-
tystyöstä monissa kokouksissa.

Vaikka et koskaan itse lähtisi lähetystyöntekijäksi ulkomaille, niin voit 
uskovana silti auttaa lähetystyössä. Voit rukoilla, antaa rahaa ja vaikka 
kirjoittaa lähetystyöntekijöille.

Kuva 5-4

Vaikeimmat vuodet olivat ensimmäisen maailmansodan aikana, jol-
loin työntekijöistä oli kova pula. Alfred Buxtonin, joka oli työsken-
nellyt Charlesin apuna kuusi vuotta, täytyi palata Englantiin toistai-
seksi.

Suurin murhe koitui siitä, että jotkut afrikkalaisista kristityistä johtajista 
alkoivat tehdä samoja pahoja tekoja, joita he olivat tehneet ennen 
uskoontuloaan. Jumala kuitenkin auttoi pientä lähetystyöntekijöiden 
ryhmää jatkamaan ja heidän rukouksiinsa vastattiin vuonna 1920, 
kun uusia työntekijöitä saapui. Seuraavana vuonna myös Alfred 
Buxton palasi auttamaan työn johtamisessa.

Näin Charles saattoi lähteä etelään Ibambiin aloittamaan työtä tällä 
uudella alueella. Afrikkalaiset kutsuivat häntä nimellä ”Bwana Mu-
kubwa”, joka tarkoittaa ”suurta valkoista päällikköä”. Ihmiset tulivat 
suurin joukoin kuulemaan evankeliumia, monet uskoivat Jeesukseen 
ja heidät kastettiin. Charles alkoi käydä myös ympärillä olevissa met-
sissä ja yhä useammat ihmiset oppivat tuntemaan Pelastajan.

Hän kirjoitti eräästä vierailustaan: ”Tapasin noin 1500 mustaa ih-
mistä pakkautuneena yhteen kuin sardiinit purkissa. He kyyköttivät 
maassa näännyttävässä keskipäivän auringossa. Jotkut olivat kävel-
leet jopa 10 tuntia kuullakseen Jumalan sanaa. He olivat ahnaita 
kuulemaan evankeliumia. Kahden tunnin mittainen kokous ei ollut 
heille mikään ongelma. Ohjeittemme mukaan he rakensivat itselleen 
valtavan ruohokatoksen – Jumalan huoneen – jonka alle mahtui 
1 250 ihmistä istumaan. Näin Jumalaa voitiin palvella myrskyistä tai 
auringonpaahteesta huolimatta. ”

Monet yrittivät taivutella Charlesia palaamaan Englantiin lepäämään. 
Hän kieltäytyi lähtemästä tietäen, että niin monet halusivat kuulla 
evankeliumin. Vuoteen 1923 mennessä 40 lähetystyöntekijää oli tul-
lut työskentelemään Charlesin kanssa tälle suurelle alueelle Afrikan 
sydämeen. Oli kannattanut totella Jumalan kutsua 10 vuotta aikai-
semmin, ja lähteä sinne evankelioimaan. Tämä oli vasta alkua, sillä 
Jumala oli pannut Charlesin sydämelle jokaisen maan, jossa ei vielä 
tunnettu evankeliumia.
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Kuva 5-5

Charles ajatteli aina niitä ihmisiä, jotka eivät koskaan olleet kuulleet 
Jeesuksesta. Hän kirjoitti lehtisiä, joissa hän haastoi uskovia mene-
mään heidän luokseen.

”Jumala on avannut meille ovia maailmaan. Kristuksen evankeliumi 
ei ole vielä koskettanut Keski-Aasiaa, Keski-Afrikkaa eikä juurikaan 
koko Etelä-Amerikan mannerta... Voiko olla niin, että Jeesuksen 
sotilaiden korvat ovat kuurot Jumalan kutsulle ja kuolevien ihmisten 
huudoille?”

Lähetysjärjestön työ alkoi muissa maanosissa – Amazonin sade-
metsissä Etelä-Amerikassa, Keski-Aasiassa (Tiibetissä), Arabiassa ja 
Länsi-Afrikassa. Nykyiseltä nimeltään WEC International (World-
wide Evangelisation for Christ) -järjestöllä on yli 1840 kokopäiväistä 
työntekijää ympäri maailmaa 80 eri maassa (vuonna 2011).  

Charlesin viimeiset elinvuodet kuuluivat täysin Jumalalle. Hän toi 
ihmisiä Kristuksen luo ja opetti uskoville, miten elää puhdasta ja 
täysin Jeesukselle antautunutta elämää. Harvat olisivat selviytyneet 
niin kovista olosuhteista, joissa Charles eli. Hän asui yksinkertaisessa 
bambumajassa, kuten kuka tahansa afrikkalainen. Hänen päivänsä al-
koivat aikaisin ja hän käytti vähintään kaksi tuntia henkilökohtaiseen 
rukoukseen ja Raamatun opiskeluun. Usein hän saarnasi ihmisille 
aamuisin. Kokoukset kestivät harvoin kolmea tuntia vähempää.

Hän myös varmisti, että rakennustyö tehtäisiin parhaimmalla mah-
dollisella tavalla. Hänen piti kirjoittaa kirjeitä ja vastata moniin, joita 
tuli kotimaasta järjestön toimistosta sekä muilta lähetystyöntekijöiltä. 
Joka ilta oli kahden tunnin rukouskokous toisten lähetystyöntekijöi-
den kanssa. Kaikkein mieluiten Charles kuitenkin julisti evankeli-
umia. Sunnuntaisin hän tavallisesti puhui kolmessa kokouksessa ja 
halusi usein jäädä myös maanantain ja tiistain kokouksiin. Kaiken 
huipuksi hän ryhtyi kääntämään Uutta testamenttia kingwanan kie-
lelle. Hän sai sen käännetyksi ja myös Psalmit ja osia Sananlaskuista.

Näinä vuosina Charlesilla oli paljon kipuja monien sairauksiensa 
vuoksi.	Hänelle	annettiin	vahvaa	 lääkettä,	morfiinia,	kipujen	hillit-
semiseksi. Tästä tuli todellinen ongelma. Hän huomasi tulleensa 
lääkkeestä riippuvaiseksi. Nykyäänkin on tällaisia vahvoja lääkkeitä, 
joiden kanssa on oltava varovainen.

Nyt Charles oli yli 70-vuotias. Hänen rakas vaimonsa Priscilla oli 
päässyt Jumalan luo kaksi vuotta aiemmin. Charles oli kärsinyt mo-
nista sairauksista vuosien varrella. Hän oli laiha ja riutunut. Heinä-
kuun 12. päivänä 1931 hän puhui viimeisen kerran Ibambissa – viisi 
tuntia kestävässä kokouksessa. Seuraavien neljän päivän aikana hän 
tuli hyvin heikoksi kärsien sappikivistä ja heikosta sydämestä. 

Tiistai-iltana hän pääsi Herran luokse. Viimeinen sana, jonka hän 
sanoi, oli ”halleluja” (ylistä Herraa!). Charles haudattiin Afrikkaan. 
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Hänen hautajaisissaan lähetystyöntekijät ja afrikkalaiset kristityt an-
toivat itsensä uudelleen täydellisesti Jeesukselle ja hänen työhönsä. 
Charleskin oli antanut koko elämänsä Jeesukselle – kaiken aikansa, 
rahansa, mielensä, sydämensä ja ruumiinsa – jotta Jumala voisi käyt-
tää häntä kertomaan toisille evankeliumia.

Jos uskot Jeesukseen, oletko valmis sanomaan C.T. Studdin tavoin: 
”Jos Jeesus Kristus on Jumala ja hän kuoli puolestani, mikään minun 
Jumalalle tekemäni uhraus ei voi olla liian suuri.” Tahdotko sanoa: 
”Jeesus, minne tahansa haluat minun menevän, milloin tahansa ha-
luat minun työskentelevän sinulle, mitä tahansa haluat minun teke-
vän, sen teen. Kyllä Jeesus, minne tahansa, milloin tahansa ja mitä 
tahansa.”

Kertauskysymykset
1. Miksi luulet Charlesin menneen Kongoon ensimmäisellä kerralla? 

(Nähdäkseen ihmisten tarpeet omin silmin.)

2. Mitä Charles sanoi ennen Afrikkaan paluutaan? Siitä tuli uuden 
lähetysjärjestön tunnuslause. 

 ”Jos Jeesus Kristus on Jumala ja hän kuoli puolestani, _____.”
 (... mikään minun Jumalalle tekemäni uhraus ei voi olla liian suuri.)

3. Kuka lähti Charlesin mukaan aloittamaan työtä? (Nuori, 21-vuo-
tias Alfred Buxton.)

4. Kerro, millä tavoilla Jumala auttoi heitä. (Hän varjeli heitä ihmis-
syöjiltä ja käärmeiltä, he saivat maatilkun lähetysasemaa varten, 
Jumala valmisti ihmisten sydämet evankeliumille, toisia lähetys-
työntekijöitä tuli avuksi.)

5. Minkälaisia vaikeuksia heillä oli? (Yksi aviopari, Charlesin tytär 
miehensä kanssa, hautasi ensimmäisen lapsensa Afrikkaan lapsen 
kuoltua tautiin. Charles ja Priscilla eivät voineet olla yhdessä mo-
niin vuosiin. Työntekijöistä oli pula.)

6. Mikä oli suurin murhe? (Jotkut afrikkalaisista kristityistä johtajis-
ta alkoivat tehdä samoja pahoja tekoja, joita he olivat tehneet  
ennen uskoontuloaan.)

7. Kuinka Jumala on käyttänyt WEC:n työtä viedäkseen evankeliu-
mia niille, jotka eivät ole sitä kuulleet? (WEC:ssä on 1 840 koko-
päiväistä työntekijää 80 maassa.) 

8. Mikä oli Charlesin viimeinen sana ennen kuin hän kuoli ja meni 
taivaaseen? (Halleluja!)



Miten ohjaan lapsen Jeesuksen tuntemiseen 
Varmista, että lapsi tietää

Jumalasta
Kuka Jumala on?
Jumala loi meidät. Hän puhuu meille Raamatussa. Jumala on pyhä ja puhdas.
Hän rakastaa meitä.

Synnistä
Mitä synti on?
Synti on sitä, ettei tottele Jumalan käskyjä.
Se on vastoin Jumalan tahtoa.
Anna esimerkkejä asioista, jotka ovat syntiä.
Olemus ja teot ovat syntisiä. (Me teemme syntiä, koska olemme syntisiä.)
Synti ansaitsee rangaistuksen.

Pelastajasta
Kuka ainoastaan voi ottaa pois syntisi?
Jeesus, Jumalan Poika, kuoli ristillä syntisten puolesta.
Jeesus nousi kuolleista.
Hän hallitsee kaikkea.

Kerro, miten pelastutaan
Selitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän ja mitä Jumala tekee.
Käytä yhtä raamatunjaetta (esim. Joh. 1:12, 3:16, 6:37, Apt. 16:31,
Room. 6:23 tai 10:13).
Mitä Jumala haluaa sinun tekevän?
Mitä Jumala tekee?
Kerro, että uskovan elämä ei aina ole helppoa.
Kysy: ”Haluatko pyytää Jeesusta elämääsi nyt vai haluatko vielä miettiä asiaa?”
Rohkaise lasta rukoilemaan ääneen (jos hän on valmis tulemaan Jeesuksen luo).

Kerro pelastusvarmuudesta
Palaa jakeeseen, jota käytit. 
Kerro elämänmuutoksesta.
Kerro lapselle, mistä asioista jokainen Jeesukseen sydämestään uskova voi olla 
varma.

Anna (myöhemmin) ohjeita uskovan elämästä
Lue ja noudata Raamattua.
Puhu Jumalalle, taivaalliselle Isällemme.
Kerro muille, mitä Jeesus on tehnyt sinulle.
Pyydä Jumalaa antamaan anteeksi, kun teet syntiä.
Tapaa toisia uskovia.
Muista Jumalan lupaus: ”Minä en sinua jätä” (Hepr. 13:5)

Tulosta, leikkaa irti ja säilytä Raamattusi välissä. #
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