Lihan himo!
Room. 7;

Paavalilla oli ongelmia, joista hän alla olevissa jakeissa kertoo.

8 Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia on synti kuollut. Laki kertoo mikä on syntiä!
9 Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi, Laki herättää synnintunnon
10 ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi.
11 Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan
Paavali eksyi täyttäkautta.
mään ensin lakia
12 Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.
13 Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin,
on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta.
14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin
alaisuuteen.
15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon,
vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.
16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.
17 Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.
18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla
kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;
19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo,
minä teen.
20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka
minussa asuu.
21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu
minussa kiinni;
22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää
minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.
24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?
25 Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.
Paavali oli ihminen kuten mekin. Samat taistelut hänellä oli lihassaan kuin meilläkin!
Ihmisen liha on vahva, joka ottaa meistä helposti yliotteen, jos me emme valvo sitä!
1. Moos. 3;16. ”Ja vaimolle hän sanoi: Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun
pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva".
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Edellä olevassa jakeessa tuo ongelma on jo ilmeisesti tuotu esille: - Naisella on halu mieheen ja miehellä on halu naiseen. Tuo halu on voimakas ja hallitseva. Se on molemminpuolinen!
Meidän lihassamme on himo, jonka kanssa meillä kaikilla on vaikeuksia. Paavalikin sanoo lihan himon kiusaavan häntä.
Meidän todellinen hengellinen taistelumme käydään tällä sukupuolisen himon alueella.
Pimeyden henkivallat ovat erikoistuneet käyttämään tätä lihamme heikkoutta hyväkseen.
Monen uskonelämä onkin sortunut tämän asian kautta ja perheet ovat hajonneet.
Minusta lihan heikkous on sen laatuista, että siihen tulee varautua jo ennakkoon. Se saattaa
yllättää jossain tilanteessa! Lihamme palvelee syntiä loppuun saakka! Se ei pyhity!
Sisäisen ihmisen puolesta me kyllä yhdymme ilolla Jumalan lakiin. Me palvelemme mielellämme Jumalan lakia, mutta liha palvelee synnin lakia! - Miten tästä selvitään?

Roomalaiskirje 8;13 ja 14 neuvoo:
” - Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuole-

tatte ruumiin teot, niin saatte elää.
Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.”
Meidän tulisi antaa koko elämämme kaikkinensa Jeesukselle. Meidän tulisi antautua Hänen johtoonsa Hänen huolehdittavakseen, sekä luottaa ja luovuttaa kaikki Hänelle! Vain
luovuttamalla kaiken Jeesukselle me voimme tulla Jumalan Hengen kuljettamiksi ja tulla
Jumalan lapsiksi.
Tänä päivänä se on erityisen vaikeata, kun kaikki seurakunnat ovat lihallisia.
On vaikeata löytää kokenutta ihmistä, jolta saisi apua tähän asiaan.
Raamatusta löytyy Sana tähänkin tilanteeseen!
Kuka vain uskaltaa ottaa sanoman omakseen!?
1. Joh. 2;27. ”Mutta te-teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette
ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä,
niin pysykää hänessä.”
- Voitelu on tietenkin Pyhä Henki!
Olen itse uskaltanut ottaa tuon jakeen omakseni. Voin kokemuksesta sanoa, että sen
omaksumisesta tulee elämään suuria ongelmia, kun en enää kuljekaan yleisessä valtavirrassa. Mutta mitä jae lupaa sen myös antaa: - ”Ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa!”
Vaatii pientä rohkeutta astua pois yleisestä virrasta. Tämän jälkeen Jumala voi johdattaa
meitä henkilökohtaisesti, kun emme ole enää valtavirran vietävissä!
Alkaa toteutua:
”Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.”

Valtavirrasta ulos astuvia ihmisiä Jumala etsii!!
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