Onko parannuksenteko todellista?!
- Paljon riippuu siitä miten se on tehty, onko 10. käsky myös otettu huomioon?
Käskyt 1 – 9 suuntautuvat lähinnä lihan tekemisiin! Jos parannus tehdään näiden 9:n
käskyn perusteella niin on vaara, että siitä tulee ns. ansiouskovaisuutta jossa kerätään
hyviä tekoja ja perustetaan usko niihin. - Se on loukkaus Jeesuksen sovitustyölle!
Käsky 10. on erilainen! Lyhyesti se kuuluu: - ”Älä himoitse!” Se on suunnattu ihmisen
sielulle, koska sielun alueella päätetään ”himoa” koskevista asioista! - Se koskettaa
ihmistä syvemmältä!
(Katso ihmisen kaaviokuva alla)
Edellä oleva määrittää myös onko se ”halpaa armoa” vai ”kallista armoa!”
Apt. 17;30. ”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala
on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että
kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.”

Jumalassa on Isä, Poika ja Pyhä Henki

Ihmisessä on Henki,
sielu ja ruumis (liha)

Ihmisen kaaviokuva:
Intutio

Henki:
1 Yhteys.: - Y hteys Jumalaan.
2. Omatunto: - Tekeekö oikein.
3. Intutio: - Tieto tulee .Jumalalta

Ruumis (liha):

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

Yhteys

HENKI

Tahto

SIELU

Järki

Liha

Tunteet
10. käsky: Älä himoitse!

Parannuksenteossa sielu yhtyy Jumalan Henkeen!

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

Omatunto

Aistit

(LIHA)

RUUMIS
Henki
Vaikuttaa käskyt 1. - 9.

Liha ja Henki eivät tee yhteistyötä!
Ne ovat toisiaan vastaan!

Uskonratkaisun jälkeen tulee uusi käsky!
Uuden Testamentin aikana käskyt menee vielä pitemmälle:
Joh. 13;34 ”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä
olen rakastanut teitä, niin rakastakaa tekin.
35 Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.
1 Tim. 1;15. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta.”
Vitsauksilla ja käskyillä on sama päämäärä: - Vapauttaa orjuudesta!
Egyptissä Faarao kesti 9 vitsausta! 10. jälkeen hän vapautti Israelilaiset!
9 käskyä ihminen ehkä jotenkin pystyy täyttämään! 10:ttä käskyä ei täytä kukaan!
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Parannuksenteko lihassa!

Parannuksenteko sielussa.

Parannuksenteossa tulee ottaa myös 10. käsky huomioon!

Käskyt Raamatun mukaan!
Käskyt 1.- 9. suuntautuvat lähinnä lihalle!
1. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita
Jumalia minun rinnallani.
2. Älä tee itsellesi jumalankuvaa, äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä
niistä, jotka ovat maan päällä, äläkä niistä, jotka
ovat vesissä maan alla.
3. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi nimeä,
sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka Hänen
nimensä turhaan lausuu.
4. Muista pyhittää lepopäivä.
5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä
maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi sinulle antaa.
6. Älä tapa.
7. Älä tee huorin.
8. Älä varasta.
9. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

Vain näihin 9. käskyyn perustautuvia uskonratkaisuja voi pitää ”halvan armon” piiriin
kuuluvina, koska todellista parannusta ei
tehdä!
Päätetään vain ryhtyä uskoviksi ja yritetään
sitten täyttää käskyjä parhaansa mukaan.
Siinä sitten missä omat kyvyt eivät riitä, otetaan armo avuksi.
Huom! Raamatussa käskyt on eri tavalla kuin Katekismuksessa! Katekismuksessa 10. käsky on jaettu kahtia! Tässä käskyt ovat Raamatun mukaan!

10. käsky on suuntautuu lähinnä sielulle!
10 käsky: - Älä himoitse lähimmäisesi huonetta.
Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, palvelijoita,
karjaa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi
omaa.
- Älä himoitse!

Tätä käskyä ei täytä kukaan!
Tämän käskyn kohdalla herää
todellinen synnintunto!
Kymmenes käsky on erilainen. Se vaikuttaa sielun ja myös lihan alueella. Se
on käskyistä voimakkain ja ratkaisevin!
Tällä kohdalla rima nousee niin korkealle, ettei kukaan pysty siitä hyppäämään
yli - ei taitavinkaan suorittaja!
10. käskyn edessä jokaisen
täytyy todella nöyrtyä!
Tulee mennä Jeesuksen eteen ja pyytää
tekemiään syntejä anteeksi!
- Tehdä todellinen parannus ja pyytää
Häntä sydämeen asumaan.
- Tämä on kallista armoa!
- Luulen että ne jotka ovat eksyneet halpaan armoon, eli parannuksentekoon ilman todellista parannusta, joutuvat tarkistamaan asioita! Todellinen parannuksenteko tapahtuu Hengen, sielun ja lihan
tasolla: - Jos tahtoo pelastua!

Joka rikkoo yhdessä kohdassa on syypää kaikissa kohdissa!
- Jos rikkoo yhtä käskyä, niin silloin rikkoo kaikkia!
Käskyjen tarkoitus on herättää synnintunto! Ne eivät ole vain ohjeita
joiden mukaan tulee elää!
www.einoniemi.fi
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