Hengen ja lihan taistelu:
Erottava
väliseinä!

HENKI

IHMINEN
SIELU

RUUMIS

Ruumiissamme asuu Henki ja sielu.
Hengellä, joka asuu ruumiissamme on vakava ristiriita
lihan (ruumiin) kanssa. Kumpikaan ei halua olla tekemisissä toistensa kanssa. Niillä on täydellinen välirikko. Ne sotivat toisiaan vastaan aina. Siinä ei ole millään välittäjällä mahdollisuuksia.
Henki haluaa kuolettaa täysin lihan hallintavallan.
Henki haluaa yhteistyöhön sielun kanssa; - Johdattamaan ihmisiä kuuliaisiksi Jumalalle ja elämään Jumalan johdatuksen alaisina. Jumala kun puhuu ihmiselle
ainoastaan Hengen kautta.
Lihamme pistää armottomasti hanttiin. Se on tottunut
määräämään ja hallitsemaan
Sielulla ja lihalla synkkaa hyvin. Ne ovat kavereita.
- Sielu on yhteydessä näihin molempiin. Sielun tehtäväksi jää päättää kumpaa hän kuuntelee: - Henkeä
vai lihaa! Sielu on päättäjän asemassa.

Raamattu sanoo; ”Jos te hengellä kuoletatte lihan teot,
niin te saatte elää.”
Liha käsketään kuolettamaan. Liha ei peri taivasten valtakuntaa. Se mätänee maahan ja sekin vielä palaa poroksi—häviää kokonaan!
Sielumme sen sijaan on iankaikkisuusolento! Sen hyvinvoinnista meidän tulisi pitää hyvää huolta.
Sielumme hyvinvointia hoitaa Henki, jonka kanssa sielumme tulisi olla tiiviissä yhteistyössä.
- Meidän tulisi nostaa Henki elämässämme ja seurakunnissa ylimpään asemaan saadaksemme elää!
Hengellinen harrastelu ei auta mitään.—Se on itsensä ja
muiden pettämistä

Jumalan Henki ei viihdy sellaisissa paikoissa, joissa liha hallitsee! - Henki vetäytyy pois!

Jos liha saa meissä vallan, häviää meistä Jumalanpelko.
Monet puhuttelevat seurakunnissakin Jumalaa
”Yläkerran Ukkona.” - Siinä puheessa ei ole kunnioitusta eikä Jumalanpelkoa! Monessa muussakin asiassa kunnioituksen puute tulee näkyviin!
Jos ihmisillä seurakunnissa ei ole Jumalanpelkoa,
ei sitä ole ulkopuolella olevillakaan! Kaikenlaiset
Sanan vastaiset vaatimukset alkavat heti nostaa
päätään.
Tästä esimerkkinä mainittakoon homoasian vaatimusten nostaminen valtakunnan tärkeimmäksi
asiaksi. Se on täydellisesti Raamatun Sanan, Roomalaiskirjeen 1:n luvun vastainen, sitä ei kukaan
pysty kieltämään. Kirkko itse on vielä ajamassa
asiaa eteenpäin!

Room. 13;14.älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta,
että himot heräävät.”

Room. 8;6. ”Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan,
on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen
mukaa, on Hengen mieli.
Room. 8;7. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta
Hengen mieli on elämä ja rauha.
Room. 8;13.Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää
teidän kuoleman, mutta jos te Hengellä kuoletatte
ruumiin teot, niin saatte elää.
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