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HJARTAT OCH SJALEN 
q Nar Biblen talar om hjartat, sa betyder icke detta manniskans blodpump, utan det 

betyder sjalen.  Nar Biblen talar om kottet, sa hanvisar ocksa detta till sjalen. 
Manniskans fysiska kropp ar ingen personlighet i sig sjalv, den ar ett fordon 
som ar anvant av sjalen till at uttrycka sig sjalv i den fysiska varlden. 
Matt.15:10-20 

q En manniska som icke ar fodd pa nytt, bestar av en sjal som bor i en kropp, och 
som ar knuten till en dod ande.  En sadan manniska kan icke forsta andliga ting. 
1 Kor.2:9-16; Efes.2:1-9 

 
STATUS AV EN OFRALST MANNISKA 
q Alla ofralsta manniskor vandrar automatiskt i kottet, de har icke nagon kapacitet 

till att forsta Guds helighet och hans harlighet. Joh.3:1-13 
q Panyttfodda kristna i Jesus bor vandra i anden standigt och jamt, men de 

flesta gar ut och in i anden!  Det ar en standing kamp mellan sjalen och anden 
i den kristne.  Nar vi ar fodda pa nytt, sa har icke var fria vilja tagits bort ifran oss.  
Vi maste standigt och jamt valja mellan att lyda Gud eller gora uppror.  
Rom.7:7-25 

 
ATT VANDRA I DEN HELIGE ANDEN 
q Dessa sanningar ar valkanda i andevarlden, och Satan och hans onda andar 

riktar in sig pa denna svaghet i manniskan och forsoker hela tiden att draga nytta 
av detta. Joh.10:10; 1 Petrus 5:5-11 

q Malet for varje Kristen ar att vandra i den Helige Anden! Gal.5:13-18 
 
KOTTETS GARNINGAR 
q Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet, 

avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, 
partisöndring, missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, 
varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra 
sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel. Galatians 5:19-21  

ANDENDS FRUKT  
q Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, 

saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen. Och de som höra Kristus 
Jesus till hava korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser. Om vi nu 
hava liv genom ande, så låtom oss ock vandra i ande. Låtom oss icke söka 
fåfänglig ära, i det att vi utmana varandra och avundas varandra. Galatians 
5:22-26  

q Hur ar det med dig? 
 

Har du oron till att hora med? 


