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Jaak. 1:22-25: ”Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. 23. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on
miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; 24.
hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. 25.
Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä
ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.”
Mitkä kaksi ryhmää ihmisiä tekstissä on? SANAN KUULIJAT ja SANAN TEKIJÄT





Molemmat kuulevat sanan
Molemmat uskovia
Molemmat ymmärtävät kuulemansa sanan
Molemmat ovat sunnuntain srk:n kokouksessa ja muissa kokouksissa.
 He saavat hyvää opetusta kokouksessa ja näkevät omat ongelmakohtansa elämässä. Sana on heidän elämänsä peili, näyttää heille tilansa
Mutta vain toiset tekevät havaintojensa pohjalta jotain – ja toiset eivät
tee sanan mukaan ja näin HE EIVÄT KASVA HENGELLISESTI. Nämä käyvät
kokouksissa ja lukevat Sanaa kotona. Mutta se ei hyödytä heitä: tällaiset
ihmiset petkuttavat itseään.
On oleellista, ettei unohda heti mitä oppi vaan soveltaa sanaa elämäänsä.

Miten sitten muutos elämässä voisi tapahtua??? Miten nämä ryhmät
eroavat tosistaan? Tutkin asiaa alkukielestä: molemmat ryhmät kiinnittävät katseensa Sanaan ja tekevät havaintoja, kolmen ’katsoa’ sanan verbimuodoissa eikä merkityskentissä ei ole nähtävissä oleellisia eroja.
- mutta
25. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä,
eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas
tekemisessään
Nämä, jotka katsottuaan intensiivisesti Sanaan - ei lakina vaan vapautena
tehdä Jumalan tahto - pysyvät siinä kun muistelevat sitä ja soveltavat sitä
elämäänsä tehden sen mukaan.
Oleellista on siis Sanan tutkiminen, sen muistelu ja soveltaminen elämään
– niin tulee tekoja arkeen. Ei pakosta vaan vapaudesta tehdä Jumalan
mielen mukaan.
Ja nämä ihmiset ovat onnellisia kaikissa tekemisissään 
Jos olet ”huolimaton” kuuntelija, otat Sanan ilolla vastaan, mutta unohdat
sen heti kokouksesta lähdettyäsi. Elämäsi ei muutu.

Uskon, että vuosi 2019 voi olla sellainen, että saat olla onnellinen kaikissa
tekemisissäsi  Panosta elämässä Sanan opiskeluun ja sen soveltamiseen.

Raamatun opiskelua on monenlaista:
1. DEDUKTIIVINEN RAAMATUN TUTKIMINEN
Jumala lähetti Sanansa ja ihmiset lukevat sitä. Jos joku ei ymmärrä lukemaansa, niin hän nykyaikana usein googlaa ja löytää eri selityksiä asioille
( yleensä ensimmäisenä netissä tulee jehovantodistajien selityksiä) ja kirjoista voi myös löytää eri mielipiteitä jonkun raamatunkohdan merkityk2

sestä. Mitä sitten uskoa näistä???? Usein kyseessä voi olla ihmisten mielipiteitä asioista. Mutta mistä sen oikean tietää?
2. INDUKTIIVINEN RAAMATUN TUTKIMINEN mm Kay Arthur opettaa
tätä
INDUCOO= johdattaa, viedä johonkin
Olet yhteydessä Jumalaan Sanansa kautta - etkä ole väärällä tavoin riippuvainen ihmisten mielipiteistä ja opetuksista. Luet Sanaa ja käyt aina lävitse tietyt vaiheet:
 OBSERVAATIO
 INTERPRETAATIO
 APLIKAATIO
Hyvä havainnointi (observaatio) edesauttaa hyvää tulkintaa (interpretaatio) ja kykenet tekemään hyvän sovelluksen elämään (aplikaatio)
Kun tuntee Sanan, voi arvioida opetuksen.

Me Toivon Portti seurakunnasa aloitamme ensi vuonna 2019 kuuden viikon raamattukurssin SANOISTA TEKOIHIN, joka käsittelee Efesolaiskirjettä. Kurssi on tiistaisin 15.1.2019 alkaen klo 19. Kts tarkemmin kurssin erillinen ilmoitus.
Näin pääset alkuun raamatuntutkimisessasi ja sen elämään soveltamisessa.
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