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Monille jo pelkkä ajatus uudesta vuodesta herättää ilon tunteita. Se piristää 
sydäntä, tuo uutta toivoa ja uusia näkökulmia. Joillekin se tarjoaa 
ponnahduslaudan... mahdollisuuden aloittaa alusta, olla parempi. Se on 
tilaisuus etsiä uusia seikkailuja ja kehittää itseään. Uusi vuosi on yhtä kuin 
uusi alku... alku, joka on täynnä mahdollisuuksia ja yllätyksiä.

Toisille uusi vuosi aiheuttaa pelkoa, ahdistusta ja levottomuutta. Sitä ei oteta 
avosylin vastaan, vaan siihen astutaan varovaisesti ja vastahakoisesti. 
Tuntematon ei ole monille tervetullut kutsu ja uuteen vuoteen astuminen voi 
tuoda mukanaan ei-toivottua stressiä.

Riippumatta siitä, millainen tunne sinulla on astuessasi vuoteen 2023 
(ylioptimistinen vai ahdistunut), on olemassa yhteinen totuus kaikille niille, 
jotka ovat päättäneet asettaa toivonsa ja luottamuksensa Kristukseen. Tämä 
yhteinen totuus tuo rauhan, sillä se on hyvä uutinen! Se on muistutus siitä, 
että pelätä ei tarvitse.

Hyvä uutinen sinulle Kristukseen uskovana on tämä.

Uusi vuosi Kristuksen kanssa tarkoittaa uutta vuotta, jolloin sinulla on kaikki, 
mitä Hän tarjoaa: toivoa, rauhaa, rakkautta, iloa, rohkaisua, ohjausta, 
huolenpitoa, anteeksiantoa, uusi armo.

Uusi vuosi Kristuksen kanssa tarkoittaa uutta vuotta, jolloin voit luottaa siihen,
että taivaallisella Isälläsi on suunnitelma ja tarkoitus päiviäsi ja elämääsi 
varten.

Uusi vuosi Kristuksen kanssa tarkoittaa, että voit luottaa ja nojata siihen 
Yhteen, joka on elämäsi luoja ja tekijä.

Uusi vuosi Kristuksen kanssa merkitsee enemmän aikaa jakaa Hänen 
rakkauttaan, valoaan ja pelastuksen totuuttaan muiden kanssa.

Uusi vuosi Kristuksen kanssa tarkoittaa, että voit olla täysin varma, että hän 
on täysin hallinnassa, eikä sinun tarvitse pelätä.

Uusi vuosi Kristuksen kanssa tarkoittaa, että voit luottaa siihen, että 
tulevaisuutesi on varma ja ikuisuutesi valoisa.
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Uusi vuosi Kristuksen kanssa tarkoittaa, että voit aina luottaa tuntemattoman 
ajan tunnetulle Jumalalle.

Jumalan lapsena et käy yksin vuoteen 2023..... Hän on kanssasi, aivan kuten 
aina. Hän kulkee vierelläsi... ohjaa askeleitasi, puhuu sydämellesi ja pitää 
sinut turvallisesti huostassaan. Hän tietää tulevaisuuden ja hänellä on 
suunnitelma elämääsi. Siksi sinun ei tarvitse olla huolissasi.

Älä koskaan unohda... se, joka kulkee rinnallasi tänään, joka on kulkenut 
rinnallasi menneisyydessä, lupaa olla rinnallasi jokaisella askeleella. 
kuningasten Kuningas ei koskaan jätä sinua. Kun käyt vuoteen 2023, Hän on 
vierelläsi... maailman Vapahtaja on vierelläsi. Et ehkä tiedä, mitä uusi vuosi 
tuo tullessaan, mutta voit iloita siitä, että matkaat Jeesuksen kanssa!

Kaikki uskovat voivat lähteä uuteen vuoteen luottavaisin ja rauhallisin mielin 
ja levätä siinä tiedossa, että Vapahtajamme on hyvä, eikä Hän koskaan 
muutu... ei koskaan.

Hepr. 13:8 muistuttaa tästä totuudesta: ”Jeesus Kristus on sama eilen ja 
tänään ja iankaikkisesti.”

Valitusvirret 3:21-25 sanoo: “Tämän minä painan sydämeeni, sentähden minä
toivon. Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen 
laupeutensa ei ole loppunut: se on joka aamu uusi ja suuri on hänen 
uskollisuutensa. Minun osani on Herra, sanoo minun sieluni; sentähden minä 
panen toivoni häneen. Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka 
häntä etsii.”

Kun aloitamme uuden vuoden, mieleeni tulee 2.Tim. 3:16-17, joka sanoo:  
“Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös
hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi 
vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin 
tekoihin valmistunut.”

Koska Jumalan Sana on rohkaisevaa, väkevää ja toimii elämisen mallina, 
tunsin johdatusta jättää sinulle joitakin kauniita sananpaikkoja, kun uskallat 
lähteä uuteen vuoteen.

Rukoilen, että tulostaisit nämä jakeet ja pitäisit niitä näkyvällä paikalla 
päivittäisenä muistutuksena rohkaisusta, kun muistat, Kuka hallitsee ja Kenen
lapsi olet!

Rukoillen, että vuotesi 2023 vetää sinua lähemmäs Kristusta, kun pidät kiinni 
Hänen totuuksistaan ja pidät Hänen Sanansa kätkettynä sydämeesi.



Hänen lupauksensa ovat totta. Hänen rakkautensa on ehdoton. Hänen 
suunnitelmansa ovat täydellisiä. Hän välittää sinusta... olet hänen!

Jatka ylöspäin katsomista, istuttamista, rukoilemista, ylistämistä, kiittämistä, 
anteeksiantamista, toivomista, rakastamista, jakamista, rohkaisemista ja 
luottamista.

Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Hyvää uutta vuotta kaikille!
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 *Rohkaisua vuodelle 2023* 

“Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä
puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos 
on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa” (Fil. 4:8). 

“Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä” (Jk. 4:8).

“Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä 
pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi 
rakkaudessa” (1.Joh. 4:18). 

 “Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa 
Jeesuksessa” (1.Ts. 5:18). 

“Vanhurskaan rukous voi paljon” (Jk. 5:16).

“Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette 
kutsututkin yhdessä ruumiissa ja olkaa kiitolliset” (Kol. 3:15).

“Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä, Herra, yksin annat minun 
turvassa asua” (Ps. 4:8).

“Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille kompastusta 
tule” (Ps. 119:165).

“Heretkää ja tietäkää, että minä olen Jumala, korkea kansojen keskellä, 
korkea maan päällä” (Ps. 46:10).
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“Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen 
sinun Jumalasi; minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua 
vanhurskauteni oikealla kädellä.” (Jes. 41:10).

“Mutta sinä päivänä, jota minä pelkään, minä turvaan sinuun.” (Ps. 56:3).

“Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle, hän vapahti minut kaikista 
peljätyksistäni” (Ps. 34:4).

“Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi, minä sanon 
sinulle: "Älä pelkää, minä autan sinua" (Jes. 41:13).

“Olenhan minä sinua käskenyt: Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile,
sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin” (Joos. 
1:9).

“Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja
anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi ja Jumalan rauha, joka on 
kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne 
Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil. 4:6-7).

“Herra on minun puolellani, en minä pelkää; mitä voivat ihmiset minulle 
tehdä?” (Ps. 118:6).

“Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, 
sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat” (Ps.
23:4).

“Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja 
rakkauden ja raittiuden hengen” (2.Tim. 1:7).

“Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen 
kavalat juonet” (Ef. 6:11).

“Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se 
voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme” (1.Joh. 5:4).

“...varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on 
sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka” (Fil. 1:6).

“Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen" 
(1.Piet. 5:7).

“Ihmispelko panee paulan, mutta Herraan luottavainen on turvattu” (Snl. 
29:25).



“Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te
olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: Abba! Isä!” (Room. 
8:15).

“Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa 
maahan teidän Isänne sallimatta. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki 
luetut. Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta” 
(Mt. 10:29-31).

“Hyvin käy sen miehen, joka on laupias ja antaa lainaksi, joka hoitaa asiansa 
oikeuden mukaan” (Ps. 112:5).

“Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen 
mukaan, mikä ei näy” (Hepr. 11:1).

“Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin 
että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta” (Room. 15:13).

“Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Jos voit!' Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo” 
(Mk. 9:23).

“Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, 
mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen 
kautta ovat harjoitetut” (Hepr. 12:11).

“Ja minä vaellan teidän keskellänne ja olen teidän Jumalanne ja te olette 
minun kansani” (3.Moos. 26:12).

“Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin 
autuaita. 'Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä 
hämmästykö'” (1.Piet. 3:14).

“Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu 
on: 'Vanhurskas on elävä uskosta'” (Room. 1:17).

“Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen 
Poika tulee” (Mt. 24:44).

“Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: 
rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” (Jer.
29:11).

“Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni” (Joh. 14:15).



“Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän 
tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil. 4:19).

“...ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset 
himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä 
maailmanajassa odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren 
Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä” 
(Tiit. 2:12-13).

“Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja 
uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, 
sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka 
minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät 
tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen” (Joh. 14:1-3).

“Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; Herra valistakoon kasvonsa 
sinulle ja olkoon sinulle armollinen; Herra kääntäköön kasvonsa sinun 
puoleesi ja antakoon sinulle rauhan” (4.Moos. 6:24-26).
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