Ihmisten ja eläinten eroja.
2.
1 Moos.1;21 Ja
Jumala loi suuret merieläimet
ja kaikkinaiset
liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot,
kunkin lajinsa
mukaan, ja
kaikkinaiset
siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan.
Ja Jumala näki,
että se oli hyvä

Muualla puhutaan sen
sijaan siitä,
mitä Jumala
sanoi tai teki.

1 Moos. 1;1 Alussa loi
Jumala taivaan ja
maan.

Eläimien rakenne:
Eläimillä on
ruumis ja
sielu.
- Henkeä
ei ole!

Ruumis = liha, aistit
ja henki
( Ruumiin henki on hengitys ja verenkierto)

Ruumis
Sielu

Sielu = tahto, tunteet ja järki

Ihminen pystyy esim.
ajattelemaan ja luomaan
uutta kuten Jumalakin!
Lisäksi ihminen erottaa
hyvän ja pahan!

Sielu = tahto,
tunteet ja järki

3.
1 Moos. 1;27 Ja Jumala
loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi

Eläimille ei tule
synnintuntoa

Eläimet eivät
luo uutta!

Ihmisten rakenne:
Erityistä on,
että vain
näissä merkityissä 3. kohdassa Raamatussa sanotaan, että
Jumala loi!

1.

Ihminen on Jumalan kuva!

Ruumis

Ihminen pystyy esim.
kasvojen ilmeillä kertomaan asioita. Eläimet
eivät siihen kykene!
Ruumis: Liha,
aistit ja henki.

Ihmisessä on Henki, jonka kautta ihminen voi
olla yhteydessä Jumalaan. Sisäisen intution
kautta Jumala puhuu ihmiselle.

Omatunto
ilmoittaa
rikkomukset
Yhteys
kolmiyhteiseen
Jumalaan

Ihmisessä on Henki,
sielu ja ruumis.

Sielu

1 Moos. 3;22. ”Ja Herra
Jumala sanoi: "Katso,
ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää
hyvän ja pahan.”

Henki
Henki = omatunto,
yhteys ja intutio

Intutio: Tieto
tulee ilman
järjen ja tahdon apua!

Jo maailman luomisen yhteydessä ihminen on ollut erityisesti huomioitu. Aina kun Jumala loi jotain uutta oli siinä ihminen mukana. Hän loi ihmisen omaksi kuvakseen, tekemään ja luomaan uutta. Lisäksi ihmisellä oli mahdollisuus elää iankaikkisesti Hänen luonaan.
Ihminen kuitenkin loukkasi syvästi Jumalaa olemalla tottelematon ja tekemällä syntiä häntä vastaan. Jumala ajoi pois ihmisen
pois luotaan Paratiisista, koska Hän ei voi sietää syntiä.
Jumala on kuitenkin vanhurskas! Langennuttakin ihmistä Jumala rakastaa! Hän haluaa pahankin ihmisen palaavan luokseen. Hän
oli ja on valmis pitkälle meneviin myönnytyksiin. Hän uhrasi jopa oman poikansa, pelastaakseen meidät. Hän antoi Hänet ristiinnaulittavaksi ja sovittamaan meidän syntimme. Jeesus tuli välimieheksi Jumalan ja ihmisten välille.
- Pelastusasiassa, asioita ei ratkaise syntien määrä, vaan niiden katumattomuus! - Paavalillakin oli paljon syntiä, kun hän vainosi
uskovia! Jumalan käsittämättömän armon kautta hänetkin armahdettiin. Lisäksi hänestä tuli vielä apostoli!
Jumala odottaa jokaisen ihmisen palaavan takaisin hänen yhteyteensä! Paluu on yksinkertaista: - Tulee tehdä parannus, tunnustaa synnit ja ottaa Jeesus sydämeen asumaan. - Jumala hoitaa asioita siitä eteenpäin, jos alistut siihen!
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