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Vuoden 2022 loppuun mennessä maapallolla asuu kahdeksan miljardia ihmistä. Heitä 

piirittivät rutot, kuivuudet, väärät profeetat, sodat, suuremman sodan uhka, viha, raivo, 

varkaudet ja väkivalta. Kahdeksan miljardia oli pirstaloitunut monin eri tavoin - 

kansakuntien, tulotason, rodun, sukupuolen, erilaisten käsitysten sukupuolesta ja ihmisen 

seksuaalisuudesta sekä uskonnon tai sen puuttumisen mukaan.

Muutoksesta tuli ylivoimainen suurimmalle osalle kahdeksasta miljardista. Yli 40-vuotiaille 

oli lähes käsittämätöntä, että vuoden 2022 lopussa alle puolet Cambridge'n yliopiston 

opiskelijoista  tunnistivat olevansa heteroita.

Vuonna 2022 petos hallitsi päivää. Luottamus hallitukseen, oppilaitoksiin ja uutismediaan 

oli suurelta osin tuhoutunut. Luottamus terveydenhuollon virkamiehiin ja lääkäreihin oli 

vakavasti vahingoittunut. Tällaisessa ympäristössä monien oli yhä vaikeampi ylläpitää 

ystävyyssuhteita. Jopa perheet olivat alkaneet murentua. Kun petos hallitsee, ihmissuhteet

kuolevat ja yksinäisyys alkaa peittää elämää.



Vuoden 2022 loppuun mennessä ihmiset olivat loukkaantuneita lähes kaikkeen. 

Massachusetts'issa sijaitseva julkinen kirjasto kieltäytyi pystyttämästä joulukuusta. Se 

kuulemma aiheutti joillekin ihmisille "epämukavuutta". Kirjastossa vietettiin Hanukkaa, 

Kwanzaa ja pride-kuukautta, mutta joulua vallanpitäjät pitivät loukkaavana.

Yleisön paheksunnan jälkeen he muuttivat kantaansa ja pystyttivät perinteisen kuusen, 

mutta se aiheuttaa ison kysymysmerkin. Miksi joulukuusta pidetään loukkaavana? 

Joulukuussa joulukuuset ovat kaikkialla läsnä. Mikä sitten on loukkaavaa? Sana joulu 

(Christmas) alkaa sanalla Kristus ja yhä useammat ihmiset loukkaantuvat jokaisesta 

viittauksesta Häneen.

Eräs kaupungin ihmisoikeustoimikunnan jäsen kirjoitti Facebookissa: "Te - jotka väitätte 

uskovanne Kristukseen ja jouluun... olette maailman vähiten armollista, vihamielisintä ja 

inhottavinta roskaväkeä..... Tätäkö te luulette maagisen taivaanisänne haluavan?".

Tämä nainen sanoi paljon muutakin, josta suurinta osaa en kehtaa lainata. Olen varma, 

että hänen Jumalan ja kristittyjen vastaisten kirosanojen täyttämä vuodatuksensa johtui 

osittain siitä, että ihmiset sanoivat kauheita asioita kaupungista ja kirjastosta. On myös 

raportoitu, että kirjaston työntekijöitä on kiusattu. Sellaista ei saisi tapahtua, eikä se 

todellakaan ole kristillistä. Myöhemmin hän erosi ihmisoikeustoimikunnasta, mutta 

lähestyessämme vuoden 2022 loppua hän edustaa toista pahaenteistä suuntausta. Se on 

raivoa Jeesusta ja Hänen kansaansa vastaan.

Useimmista amerikkalaisista tuntuu, että olemme lähteneet Bedford Falls'ista jossain 

vaiheessa ja tulleet Pottersville'iin. Se tuntuu epätodelliselta. Monet hylkäävät sen ja 

sanovat, että yhteiskunta on vain läpikäymässä uutta vaihetta. Nämä vaiheet johtavat 

kuitenkin yhä synkempiin paikkoihin.

Kristityt voivat odottaa vuotta 2023 uudistuneella toivolla, mutta ei siksi, että maailma olisi 

tulossa paremmaksi. Se ei ole. Enemmän kuin koskaan ennen pitäisi olla selvää, että 

toivomme ei ole tämän maailman mekanismeissa ja ohjelmissa. Se on yksin Kristuksessa.
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