
1. tammikuuta Room. 10:6-8
Mutta uskonvanhurskaus puhuu näin: ”Älä kysy
sydämessäsi: Kuka voi nousta taivaaseen?” – nimittäin tuomaan Kristusta maan päälle – ”tai:
Kuka voi laskeutua syvyyksiin?” nimittäin tuomaan Kristusta ylös kuolleista. Mitä siis on sanottu? – Sana on lähellä sinua, sinun suussasi ja
sinun sydämessäsi, nimittäin se uskon sana, jota
me julistamme.

Jumala antaa meille kaiken rakkaassa evankeliumissaan, jossa hän lupaa itsensä. Hän tahtoo sanoa: minun sydämeni ja tahtoni ovat siellä, missä minun Sanani on, ja Sanassani näet
minut kuin kasvoista kasvoihin.
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2. tammikuuta Luuk. 14:15,17
Tämän kuullessaan sanoi eräs pöytävieraista
Jeesukselle: ”Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa.” – –”Tulkaa, kaikki on jo
valmiina.”

Ruokamme on pyhä evankeliumi, joka on itse
Herramme Kristus. Hän, meille evankeliumissa lahjoitettu syntiemme täydellinen sovittaja,
joka lunasti meidät kuoleman, Jumalan vihan
ja iankaikkisen kadotuksen alaisuudesta, on
ravintomme; tällä evankeliumin saarnalla hän
vieraitaan ravitsee.


3. tammikuuta Jer. 15:16a
Kun sinun sanasi tulivat minulle, minä ahmin ne.
Sanasi olivat minun iloni ja sydämeni riemu.
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En tiedä, kuinka väkeviä muut ovat hengessä, mutta minä en voi tulla niin pyhäksi, kuin
muutamat väittävät olevansa, olinpa kuinka
oppinut tai hengellinen tahansa. En edelleenkään koe Kristuksen läsnäoloa, minkäänlaista intoa enkä Hengen vaikutusta, jos en ajattele tai tutki Sanaa. Mutta heti, kun syvennyn
johonkin Psalmiin tai muuhun raamatunkohtaan, sydämeni lämpenee ja saan uuden mielen
ja rohkeuden.


4. tammikuuta 5. Moos. 8:3
Tehdäkseen teidät nöyriksi hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät myöskään teidän
isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen
elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta mitä Herra sanoo.
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Raha ja omaisuus palvelevat ruumista – mutta
vain niin kauan kuin se on riittävän terve hyötyäkseen niistä. Ihmisen sairastaessa tai kuollessa raha ja omaisuus ovat hänelle yhtä hyödyttömiä kuin hiekanjyvät. Jumalan Sana sen sijaan
on ikuinen aarre, sen kautta vapaudumme synnistä, kuolemasta ja helvetistä ja tulemme osallisiksi armosta ja iankaikkisesta elämästä.


5. tammikuuta Room. 7:5-6

Ennen, vaikka salasinkin Jumalalta sydämeni todellisen tilan ja teeskentelin pakonomaisesti ja näennäisesti rakastavani häntä, en löytänyt Raamatusta mitään kauheampaa sanaa
kuin parannus. Nyt en löydä sieltä mitään suloisempaa ja mieluisampaa. Niin suloisiksi tulevat Jumalan käskyt, kun opimme tuntemaan
ne – emme ainoastaan Raamatusta vaan myös
Vapahtajamme kalliista haavoista.


6. tammikuuta Jes. 60:1 (-38)

Silloin kun vielä olimme turmeltuneen luontomme vallassa, ruumiissamme vaikuttivat lain
herättämät syntiset himot ja me kannoimme hedelmää kuolemalle. Mutta nyt olemme kuolleet
pois siitä, mikä piti meitä vallassaan, olemme
päässeet vapaiksi laista. Nyt palvelemme Jumalaa uudella tavalla, Hengen mukaan, emme enää
vanhalla tavalla, lain kirjaimen orjina.
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Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja
Herran kunnia loistaa sinun yllesi.

Aivan kuin tässä puhuttaisiin sädekehästä,
kunniasta, kerskaudesta tai viisaudesta. Evankeliumi on sekä Jumalan kirkkaus että meidän
valkeutemme. Se on valkeutemme siksi, että
sen kautta opimme tuntemaan Jumalan, itsem11

me ja kaiken. Jumalan kirkkaus se on siksi, että
sen kautta koko maailmassa saarnataan ja kuulutetaan, millainen Jumala on, ja kunnioitetaan
ja kiitetään häntä ja hänen tekojaan.

hyvää. Silti sitä syytetään kaikista Perkeleen ja
hänen liittolaistensa teoista.



8. tammikuuta Room. 8:28

7. tammikuuta 2. Kor. 4:3-4

Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on
suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen.

Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän
maailman jumala on sokaisut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin
kirkkaudesta säteilevää valoa, Kristuksen, joka
on kaiken kuva.

Kun maailma pitää arvottomana ja vainoaa Jumalan Sanaa, se paatuu ja sokaistuu niin, että
pitää rakasta evankeliumiamme ainoana syynä turmioonsa. Kuitenkin evankeliumi yksin,
Jumalan kiitos, pitää yllä kaiken, mikä vielä on
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Jumala on mestari, joka voi kääntää kaiken,
mikä uhkaa vahingoittaa meitä, palvelemaan
meitä ja olemaan meille hyödyksi. Niiden, jotka haluaisivat vahingoittaa meitä, on palveltava hyvinvointiamme. Viettelijöidemme ja tuomitsijoidemme täytyy vahvistaa uskoamme ja
toivoamme, jotta rukouksemme olisi yhä hehkuvampaa ja rukousvastauksemme yhä runsaampia.
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