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Joulun kiireet ovat takanapäin ja uudelle 
vuodelle 2018 asetetut tavoitteet ovat 
edessäpäin. Meidän Voice in the Cityssä on 
vaikea uskoa, että palvelutyömme aloittaa jo 
21. toimintavuotensa! Tuntuu kuin vasta eilen 
olisin kirjoittanut nimeni virallisiin Voice in 
the City -järjestön perustamisasiakirjoihin! 

Lukemattomissa paikoissa on vierailtu, satoja 
ja tuhansia ihmisiä on kohdattu, eri maiden 
halki on matkustettu lentokoneella ja autolla, lukemattomia kokouksia on pidetty, satojatuhansia 
sähköposteja ja kirjeitä on lähetetty – tavoitteena yksi ainoa: ”Tulkoon sinun valtakuntasi. 
Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.” (Matt. 6:10, 1992) 

Pian toiminnan aloittamisen jälkeen kävi kuitenkin selväksi, että emme ole vain ”voice”, ”ääni” 
kaupungeissa ja kansanjoukkojen edessä, vaan meidät lähetettiin myös henkilökohtaisesti maailman 
ääriin mitä syrjäisimpiin paikkoihin! Joskus monia, joskus vain muutamia ihmisiä varten. Joskus 
kartanoihin, joskus vankiloihin. Mutta aina Jeesuksemme nimessä, Jumalan valtakunnan ja hänen 
vanhurskaan tahtonsa vuoksi nöyryydessä ja sydämen sitoutumisella, eläen todeksi yli 20 vuotta 
sitten annettua kutsua: ” Herran henki on minun ylläni (meidän yllämme) … Hän on lähettänyt 
minut (meidät) ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, 
julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista” ( Jes. 61:1, 1992). 

Tämä on se näky, johon sinä olet osallinen palvelutyömme kumppanina ja työtoverina, osallisena 
Jumalan elopelloista rukousten ja taloudellisen tuen kautta! Työmme todellakin avaa uusia aloja, 
ja Herra tuntuu usein käyttävän meitä ja kutsuamme ”huutavan äänenä erämaassa”, valmistaen 
hengellisesti tietä ja helpottaen myöhemmin tulevien kulkua. 

Kuten aina, yritämme olla ääni niille, jotka tarvitsevat apua. Vuonna 2018 Voice in the City tekee 
yhteistyötä eri seurakuntien kanssa kaikkein pahimmin kärsineiden, unohdettujen ja hylättyjen 
ihmisten saavuttamiseksi aivan kotiemme ulkopuolella: huumeidenkäyttäjien! Järjestömme on 
osa uutta vieroitushoitolaitosta, joka perustetaan Frankfurtiin Saksaan. Tuntuuko tämä uudelta 
suunnalta? Sitä se ei ole. Kun tapasin Gayle Claxtonin (silloisen Gayle Lemonin) 32 vuotta sitten, 
hänen sydämensä paloi myötätunnosta huumeidenkäyttäjiä kohtaan. Miten mahtavaa, että näin 
monen vuoden ympäri maailmaa tehdyn uskollisen palvelutyön jälkeen Jumala on tuomassa 
häntä takaisin tuohon alkuperäiseen kutsuun – ja uskomme Jumalan toimivan samoin myös sinun 
elämässäsi tänä vuonna! 

Jumala on asettamassa ennalleen sen, mitä ”sirkat ovat syöneet” ja monet teistä 
rukouskumppaneistamme tulette huomaamaan, että Jumala vie teitä takaisin niihin asioihin, joiden 
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ette uskoneet koskaan tapahtuvan ja joiden ylle on kerääntynyt paksusti pölyä ajan kuluessa. Mutta 
Herra ei ole unohtanut! Hänessä ei ole ajan kulua! Odota. Odota kauan sitten unohtuneiden 
näkyjen ennalleen asettamista! Odota sellaisten unelmien ennalleen asettamista, joiden suhteen 
olet jo luovuttanut! Ala rukoilla ja anna uskosi herätä – se tapahtuu varmasti! 

Jumalan työtä on asettaa asioita ennalleen! Muistan, kun olin Australiassa vuonna 2009 ja istuin 
vielä pyörätuolissa oikean jalan leikkauksessa tapahtuneen katastrofin jälkeen. En tiennyt, 
pystyisinkö enää koskaan kävelemään! Minusta tuntui niin hyödyttömältä, kun tarvitsin toisten 
apua aivan kaikessa! Yhtäkkiä eräänä iltana rukouksen aikana näin avoimen näyn. Silmieni 
edessä näkyi rakennus, koulutuskeskus rukousta ja evankeliointia varten. Tiesin, että tulisimme 
kouluttamaan ihmisiä siellä Jumalan elopeltoja varten. Jalkojeni takia se kuitenkin näytti niin 
mahdottomalta, niin kaukaa haetulta, ja vuosien saatossa unohdin sen kokonaan. Vasta muutama 
päivä sitten yhtäkkiä muistin tuon näyn ja tajusin, että näyn rakennus oli todellakin Manokwarin 
Love Papua -keskuksen rakennus Länsi-Papualla! Vasta silloin tajusin, että Jumala oli asettanut 
näkyä ja unelmaa ennalleen kaiken aikaa, mutta en vain ollut huomannut sitä! Oi, Jeesus, olet niin 
ihmeellinen ja mahtava! 

Niinpä vuonna 2018 teemme työtä paitsi eri maissa, kuten Singaporessa, Saksassa, Sveitsissä, 
Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa, myös jatkamme KOULUTTAMISTA, VARUSTAMISTA JA 
VAPAUTTAMISTA, SAAVUTAMME KADOTETTUJA, VARUSTAMME TYÖNTEKIJÖITÄ 
JUMALAN ELOPELLOILLE! Tapahtuipa se sitten Frankfurtin vieroitushoitolaitoksen, Isossa-
Britanniassa toimivan kodittomien ruokajakelun, Länsi-Papuan Manokwarin koulutuskeskuksen tai 
lukuisten lähettämiemme opetus- ja rukousjoukkokirjeidemme kautta! 

Sinä olet osa tätä näkyä Hengessä, kun tiimimme lähtee kaduille Frankfurtin pimeille kujille 
saavuttamaan kadotettuja, jotka ovat helvetin otteessa riippuvuutensa vuoksi! Älä unohda, että olet 
työtoverimme rukouksen ja tukesi kautta, kun tiimimme lähtevät vuorten yli ja laaksojen poikki 
Papuan syrjäisimmille kylille. 

Yli 20 vuoden ajan olemme vastanneet kutsuun, mutta sinun rukouksesi ja taloudellinen tukesi 
on tehnyt kutsuun vastaamisen mahdolliseksi. Nytkin tätä kirjoittaessani olen Bintunissa, 
runsailla mineraaliesiintymillä siunatussa Länsi-Papuan kaupungissa, jossa ihmiset ovat kuitenkin 
hengessään äärimmäisen köyhiä ja perinteiden ja noituuden sitomia. Tiimin kahdeksantuntinen 
automatka erityisvalmisteisissa nelivetoautoissa vuoristoteillä oli kaikkea muuta kuin miellyttävä, 
mutta kun eilen illalla esitin pelastuskutsun, ihmisiä tuli eteen virtanaan saamaan oikean suhteen 
Pelastajaan. Kaikki oli sen arvoista! 

Kiitos, kun autat meitä olemaan ”huutavan ääni erämaassa” ( Jes. 40). Rukoustesi ja taloudellisen 
tukesi ansiosta se on mahdollista. HÄN palkitsee sinut! 
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PS. ODOTA UNOHDETTUJEN NÄKYJEN JA UNELMIEN ENNALLEEN ASETTAMISTA! 
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