IHMISEN KAAVIOKUVA:
Kolmiorakenne:

Intutio

HENKI
Jeesuksen usko
Agabe-rakkaus

Yhteys
Tahto

SIELU

IHMINEN

Tunneusko
Fileo-rakkaus
Tunteet

Omatunto
Aistit

RUUMIS
Lakiusko
Eros-rakkaus

Järki Liha

Henki

Jakautuen seuraavasti:
1.

Henki:

1 Yhteys.: - Y hteys Jumalaan.
2. Omatunto: - Kertoo tekeekö oikein.
3. Intutio: - T ieto tulee ilman järjen ja
tahdon apua

2. Sielu.

3. Ruumis:

1. Tahto,: - Päättää asioita
2. Tunteet: - Inho, rakkaus, viha.
3. Järki: - Ajattelee, päättelee.

1. Aistit.— kuulo , näkö, haju.
2. Liha: - Lihaa, luuta.
3. Henki: - Hengitys ja verenkierto

Lisäksi jokaisesta löytyy oma rakkauden laji:
1. Eros-rakkaus on romanttista ihastumista
toista sukupuolta olevaan henkilöön.
Se on seksuaalista rakkautta.
Samaan sukupuoleen ihastuminen on
luonnotonta ja Raamatun mukaan syntiä.
Rakkaudessa taas ei voi olla syntiä!
- Homoudessa ei ole rakkautta
vaan se on lihan himoa!

2. Fileo-rakkaus on toverillista ystävyyteen
sekä sukulaissuhteisiin perustuvaa rakkautta.
Se on kumppanuutta ja toveruutta. Se on
luonteeltaan kahdenkeskistä ja kahdensuuntaista vastarakkautta. Ystävyyttä saavat aikaan yhteiset tavoitteet ja tehtävät. Se ei
välttämättä synny ilman työtä ja vaatii myös
aikaa.

3. Agabe-rakkaus on Jeesuksen
vaikuttamaa ja se on:
- pitkämielistä, lempeää, ei
karehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,
ei käyttäydy sopimattomasti,
ei etsi omaansa, ei katkeroidu,
ei muistele kärsimäänsä pahaa, - ei iloitse vääryydestä, iloitsee yhdessä totuuden kanssa, kaikki se peittää, kaikki se
uskoo,
kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.
Rakkaus ei koskaan häviä!
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Näistä jokaisesta lohkosta löytyy myös oma uskon laji:

1. Lakiusko perustuu Mooseksen hakkaa
miin kivitauluihin (Niihin, jotka saastuivat valmistettaessa) kirjoitettujen käskyjen ankaraan noudattamiseen. Tyypillisiä noudattajia
ovat esim. juutalaiset. Niitä löytyy myös
omista kirkkokunnistamme.
Mooseksen valmistamiin kiviin hakattujen käskyjen tarkoitus on herättää ensin synnintunto! Ja
johdattaa sitten edelleen täyttämään murskattuja
käskyjä, joiden pitäisi olla kirjoitettuina sydämen
lihatauluissa!

3. Jeesuksen usko on Jeesuksen

itsen-

sä vaikuttamaa ja se on erilaista:

Oletko nähnyt erilaista uskovaa, josta
aivan huokuu ulospäin Kristuksen rakkaus. Hänellä on Jeesuksen Usko.

2. Tunneuskoa käyttävät hyväkseen itselleen asemaa hakevat ja esiin pyrkivät nousukkaat. He näkevät ja löytävät uskonnossa mahdollisen kanavan tulla suuriksi.
Siinä ei pyritäkään vaikuttamaan niin, että ihmiset tulisivat synnintuntoon ja tekisivät parannuksen!
He pyrkivät siihen, että ihmiset tunnekuohun
vallassa tekisivät ratkaisun. (Heidän kykyjensä
vaikutuksesta ja ihmiset osoittaisivat tunteellista kunnioitusta lähinnä heille itselleen)
Se ei perustu täydelliseen Raamatun Sanaan,
vaan johonkin valikoituun asiaan.
Julistajat ovat saaneet joltain jumalalta jonkin
erityisen kyvyn, jota he toteuttavat ja esittelevät! He kuohuttavat jotain asiaa ja samalla
hengellistä kenttää.
Viime aikoina ovat olleet suosittuja näytösluonteiset parantamiskokoukset ja kyseenalaiset parantumiset. Niitä TV7 esittelee.

Hänen suhtautumisensa on erilaista:
- pitkämielistä, lempeää, ei
karehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,
ei käyttäydy sopimattomasti,
ei etsi omaansa, ei katkeroidu,
ei muistele kärsimäänsä pahaa,
ei iloitse vääryydestä, iloitsee yhdessä
totuuden kanssa, kaikki se peittää, kaikki
se uskoo,
kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.
Tällainen usko löytyy sydämestä,
jossa ”murskatut käskyt” ovat täytettyinä
ja kirjoitettuna sydämen lihatauluihin!
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