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Uuden vuoden alussa teemme yleensä tilannekatsauksen. Katsomme taaksepäin 

edelliseen vuoteen ja eteenpäin uuteen vuoteen. Meille tulevaisuus on hämärä, mutta 

Jumalalle kaikki on preesensissä. Hän näkee tulevaisuuden ja menneisyyden yhtenä 

ainoana, kaiken kattavana "nyt"-hetkenä. Kun siis mietimme, mitä on edessä, voimme 

katsoa Hänen sanaansa. Mitä Hän on kertonut meille?

Hän antoi monia lupauksia ja paljasti paljon koskien tulevaisuuttamme yksilöinä. Hän myös

kertoi, mitä planeetalle on tulossa. Se ei tarkoita, että voimme antaa tarkat geopoliittiset 

olosuhteet vuodelle 2023. Raamatun profetiaa ei ole järjestetty 365 päivän välein, mutta 

Raamattu antaa paljon tietoa ajasta juuri ennen Kristuksen paluuta. Ja se sopii siihen, mitä

nyt näemme. Tarkastelemalla sitä, missä maailma on ja missä se tulee olemaan, voimme 

saada hyvän käsityksen tiestä, jolla olemme ja mihin se vie.

Seuraavassa on muutamia trendejä, jotka todennäköisesti koskevat vuotta 2023. Jotkut 

niistä ovat rohkaisevia, mutta monet eivät - ainakaan lyhyellä aikavälillä.



Laaja henkinen kaaos. Kun ihmiset kääntyvät pois totuudesta, heille jää valhe (Room. 

1:18-32). Maailma näyttää kääntyvän pois Jumalasta ja kohti Saatanaa. Jeesus sanoi 

paholaisesta: "Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija 

ja sen isä" (Joh. 8:44). Valehtelijan seuraaminen saa ihmiset ajelehtimaan 

hämmennyksen, pimeyden ja epätoivon merellä. Puhuessaan viimeisistä päivistä Jeesus 

varoitti toistuvasti, että se olisi petoksen -- eli valeuutisten, kaasuvalotuksen, hypetyksen, 

kaksinaamaisuuden ja petoksen aikaa.

Sekasorto. Kun ihmiset menettävät kyvyn erottaa totuus harhasta, se vaikuttaa kaikkeen. 

He kyseenalaistavat peruskäsitteet, kuten "poikien ja tyttöjen" väliset erot. Monet alkavat 

nähdä kristityt ja juutalaiset naapurit vaarallisina, mikä johtaa lisääntyneeseen 

antisemitismiin ja kristittyjen vainoon.

Synkempi maailma. Mielen kaaos johtaa ahdistukseen, joka puolestaan johtaa 

huumeiden väärinkäyttöön -- aivan kuten Raamattu ennustaa. Huumeet lisäävät 

rikollisuutta ja väkivaltaa. Yrittäessään suojautua rikollisuudelta ja väkivallalta yhteiskunta 

edelleen rajoittaa ihmisoikeuksia. Laittomuus johtaa vapauden menettämiseen ja Jeesus 

sanoi, että viimeiset päivät olisivat laittomuuden aikaa.

Tilaisuuksia todistamiseen. Hukkuvat ihmiset kaipaavat nostetta ja vakautta. Yhteiskunta

ehkä yhä enemmän karttaa Jeesuksen seuraajia, mutta heillä on yhä enemmän 

tilaisuuksia kertoa evankeliumi henkilökohtaisesti toisille.

Kuolevat kirkot. Todellinen seurakunta ei kuole eikä voi kuolla, mutta kaikkialla on 

järjestöjä, jotka väittävät seuraavansa Kristusta, vaikka hylkäävät Hänen sanansa. Nämä 

vajoavat yhä syvemmälle pimeyteen.

Jeesuksen todellinen Evankeliumi on jyrkässä ristiriidassa saatanallisen 

maailmanjärjestyksen kasvavan rumuuden kanssa. Vuosi 2023 tulee tarjoamaan 

ainutlaatuisia tilaisuuksia ilmaista Jumalan rakkautta jakamalla Hänen sanaansa.



Tästä ja syystä ja muistakin voin edelleen sanoa... Hyvää Uutta Vuotta!
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