Kun Henki on syrjäytetty, ihmistä

Intutio

Intutio: Tieto tulee
ilman järjen apua.

hallitsee sielu tai liha (ruumis)
Alussa ihminen muodostui Hengestä
sielusta ja ruumiista, jossa Henki oli
hallitseva. - Syntiinlankeemuksessa
Hengeltä ryöstettiin sen jalo asema
ja alennettiin vangiksi!

Yhteys
Tahto

IHMINEN

Tunteet

- Ihmisen langetessa syntiin katkesi yhteys Jumalaan. - Jumala puhuu ihmiselle
vain Hengen kautta. Tosin Hän kahdesti
tai kolmesti ihmisen elämän aikana kutsuu
häntä parannukseen ja palaamaan luokseen. Omatunto joskus voi myös sanoa
jotain ihmiselle!
Syntiinlankeemuksessa sielu joutui ruumiin ja sen himojen orjaksi. Nyt he yhdessä hallitsevat ihmistä joka on lihasta syntynyt! - Ihminen elää synnissä!
- Hengellä on paikka ihmisessä, mutta ruumis ja sielu haluavat elää rauhassa, ilman
Hengen häirintää. — Henki on syrjäytetty.

Sielu on päättäjän asemassa. Sen on
päätettävä totteleeko se Henkeä ja
yhtyy Jumalan tahtoon vai antaako se
periksi ruumiille ja sen himoille.

Ihminen on liha! Joh.3;6.”Mikä lihasta on syntynyt on liha”.
Ihminen on syntynyt verestä, lihan tahdosta ja ihmisen tahdosta.
Me olemme lihan perillisiä. Me perimme vanhempiemme synnillisen luonnon. Vanhempiemme syntejä emme
peri.
Uudestisyntymän voi tämän tarkastelun
perusteella sanoa olevan myös: - Lihan
kuolettamista ja Hengen arvon ja aseman palauttamista!

Henki =
Verenkierto, hengitys

LIHA
RUUMIS

SIELU
Liha on Jumalan ”vihollinen”.
Room. 8;3. ”sillä se ei alistu Jumalan lain alle eikä se voikaan.”

Omatunto
Aistit

HENKI

Järki

Lihaa, luuta

Henki

Kuvassa sielu ja ruumis on kuvattu hyvin näkyvinä ja hallitsevina.
Henki sen sijaan näkyy varjona.
Koska uudestisyntymättömällä ihmisellä sielu on lihan vallassa,
pitää Raamattu ihmistä lihallisena. Kaikki sielusta lähtöisin on
tullut lihalliseksi.
Monesti Jumalan tuomitsemaa lihaa yritetään uudistaa ja jalostaa. Sitä
ei edes Jumalan Henki pysty muuttamaan. Se on parantumaton. Se on
toivoton tapaus.
Tilalle Jumala tarjoaa toisen mahdollisuuden. - Lihan pitääkin ”kuolla”,
alistua Hengen alaisuuteen. - Tätä on pelastus.
Lihallinen ihminen saattaa kaikin voimin pyrkiä täyttämään lakia ja sillä
tavalla päästä sisälle taivaaseen. Se saattaa ulospäin näyttää ihan hyvältä. Käytös ja puheet muuttuvat, esim. käy säännöllisesti kirkossa jne.
- Kun joku asia ei mene kohdalleen, silloin otetaan armo avuksi, vaikka
parannusta ei ole tehtykään.
Se on raskas tie. Aina pitää jännittää ja tarkkailla itseään.
Tällainen ihminen voi omasta mielestään olla hyvinkin onnistunut ja
ansioineen hyvä.
Siinä toteutetaan omaa eikä Jumalan suunnitelmaa. - Siitä on vaikea
päästä koskaan selvyyteen.

Kouluttamalla ja opiskelemalla ihminen ei tule uskovaiseksi!
- Mikään maallinen teologinen koulu tai instituutio ei voi koulutuksen kautta uudestisynnyttää yhtään ihmistä. Ei myöskään mikään ”arvovaltainen” siunaaminen.
Vaikka ihmisiä kuinka koulutettaisiin Jumalan Sanaa tuntevaksi ja
hienosti käyttäytyviksi ihmisiksi. - He ovat yhä edelleen lihasta
syntyneitä, joita lihan himot ja synti hallitsee.
Syntyperä ratkaisee! Se pysyy yhä samana. Ei neekerikään muutu
valkoihoiseksi, vaikka kuinka pesisi itseään.
- Ainut ratkaisu on syntyä uudesti Hengestä ylhäältä. Syrjäytetty
Jumalan Henki tulee asettaa etusijalle kaikessa ja antaa Hänelle
kunnia.
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