Tammikuun 3. päivänä 1. Joh. 3:18

Tammikuun 5. päivänä Kol. 2:6–7

Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.

Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen
varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu.

Apostoli puhuu tässä kavalista veljistä ja valekristityistä, joilla on evankeliumi ainoastaan suussa ja kielellä ja jotka ainoastaan päällepäin näyttävät kristityiltä luullen,
että ihmisellä on usko ja evankeliumi, kun hän voi puhua paljon hengellistä asioista.
Kun he muutaman kerran ovat kuulleet Jumalan sanaa, katsovat he olevansa täysin
oppineita ja pitävät itseään enemmän evankelisina kuin kaikkia muita ja tuomitsevat
suurella taitavuudella muut ihmiset. Mutta – se, että he ainoastaan puhuvat tyhjää,
näkyy siitä, etteivät he aio elää sanojensa mukaan eivätkä osoita rakkautta. He ovat
kuulleet, että ihminen saa ainoastaan uskon kautta synnit anteeksi ja tulee autuaaksi
ja ettei hän hyvillä töillä voi sitä ansaita. Sen tähden he ovat laiskoja ja huolimattomia
sen suhteen, miten he elävät, ja tulevat uskovaisen nimestään huolimatta yhä pahemmiksi, vieläpä sellaisiksi, että maailman täytyy rangaista heitä, puhumattakaan siitä,
että he eivät voi millään tavalla kestää Jumalan edessä.

Suokoon Jumala, että ne suruttomat valekristityt, jotka ylpeilevät paljon uskostaan,
tulisivat näkemään, kuinka he pettävät itsensä väärällä ja mitättömällä ylpeilemisellään, niin kuin esimerkiksi silloin, kun he sanovat: minut on kastettu ja olen siis kristitty, sen tähden en muuta enää tarvitse jne. Kilvoitelkoot he sen perään, että heidän
uskonsa juurtuisi lujasti ja saisi hyvän perustuksen, niin että se osoittaisi omistavansa
voimaa voittaa kauhistuksen myrskyjä ja rajuilmoja! Muutoin on heidän ylpeilemisensä ja suruttomuutensa pian raukeava tyhjäksi ja häviävä niin kuin savu ilmaan. Älkööt he ajatelko, että jos heillä on ainoastaan kipinä uskoa ja armoa, se riittää heille
autuudeksi, vaan katsokoot tarkasti eteensä, etteivät anna tämän pienen kipinän olla
kätkettynä tuhkassa, sillä silloin voi pian tapahtua niin, että perkele tulee kaatamaan
ämpärillisen vettä sen päälle ja usko ja kaikki sammuu.

Tammikuun 4. päivänä Matt. 6:9–10
Tammikuun 6. päivänä Room. 9:3

Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin
taivaassa.

Toivoisin suorastaan, että itse olisin kirottu ja erotettu Kristuksen yhteydestä, jos se vain auttaisi veljiäni, oman kansani jäseniä.

Kun Jumala kuulee nämä meidän kolme ensimmäistä rukoustamme Isä meidän -rukouksessa, niin hän asettaa meidät valtakuntaansa ja vuodattaa meihin armonsa, joka
herättää meissä halun tulla hurskaiksi. Tämän armon voimasta me alamme tehdä Jumalan tahtoa, mutta löydämme silloin itsestämme vastahakoisen Aadamin; häntä vastaan huutaa armo sydämestä Jumalalle, sanoen: ”Tapahtukoon sinun tahtosi”, sillä
hän on meille kovaksi rasitukseksi. Kun Jumala silloin kuulee huokauksemme, tahtoo
Hän mielellään tulla meille avuksi ja meissä vahvistaa valtakuntansa alkua, jonka tähden hän vakavasti ja voimallisesti tarttuu tuohon pääveitikkaan, vanhaan Aadamiin,
ja tekee kaikki hänen yrityksensä tyhjäksi ja hänet voimattomaksi vahingoittamaan
meitä. Tämä tapahtuu sen kautta, että Jumala lähettää meille kaikenlaisia vaivoja ja
vastuksia – ja tässä täytyy pahojen kielien ja uskottomien ihmisten olla meille avuksi, sekä, jos ihmiset eivät voi tarpeeksi tehdä, myös pahojen henkienkin. Siten tulee
meidän tahtomme kaikkine pahoine taipumuksineen mitätöidyksi, ja Jumalan tahto
tapahtuu: armo tulee vallitsevaksi ja Jumala saa kunnian ja ylistyksen.

Jumalan sana sytyttää meissä polttavan janon ja sammumattoman nälän muiden pelastuksen perään, niin ettemme voi olla levollisen tyytyväisiä edes silloin, vaikka tuhansittain ihmisiä tulisi uskoon. Sellainen jano taistelee eikä lepää, vaan pakottaa
meidät yhdessä Daavidin kanssa sanomaan: ”Minä uskon, sen tähden puhun.” Joka
nyt on saanut tällaisen janon kanssaveljiensä autuuden perään, hänellä on siinä valtava tunnusmerkki, että hänen uskonsa on oikea; mutta silloin hän saa myös valmistaa
itsensä maistamaan karvasta sappea ja etikkaa, se on: pilkkaa, häväistystä ja vainoa,
tunnustuksensa tähden. Toisin nimittäin ei voi olla kuin niin, että jossa on Kristus,
siinä täytyy myöskin Juudaan, Pilatuksen, Herodeksen, Kaifaan ja Hannaan oleman,
ja vielä sen lisäksi Kristuksen ristinkin. Jos näitä ei ole, silloin myös oikea Kristus
puuttuu.
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