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Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=v--BuHXVA70&ab_channel=CBNNews

Entiset LGBTQ-ihmiset (lesbian, gay, bi, transgender, questioning) 
todistavat: jos et enää halua olla gay tai muunsukupuolinen, sinun
ei tarvitse

Joukko entisiä homoseksuaaleja ja muunsukupuolisia ihmisiä kokoontui viime aikoina 
kongressitalon kukkulalle kertoakseen, että seksuaalinen identiteetti voidaan muuttaa... Heidän 
muuttunut elämä ovat todiste.

April Lockhart, Albuquerque, New Mexico: Olen entinen lesbo. Olen erittäin intohimoinen tässä 
asiassa. Koska minä todella ylistin sitä elämää. En kerro, miten tai miksi menin siihen 
elämäntapaan. Minä olin täysillä siinä mukana. Ja olin täynnä itseluottamusta siihen, kuka minä 
olin. Ja minä etsin sitä. Ja minä olin mestari LGBT:lle. Ja minä todella halusin vain olla tuolla 
ulkona tukemassa sitä. 

Joten, minä olin täysin uskonut sen valheen, joka jatkuu ikuisuuksiin, että ihmiset eivät muutu. He 
eivät voi muuttua. Ja jos yrität muuttaa heitä, se on vahingollista heidän terveydelleen. Ja minä vain 
haluan sanoa, että se on valhe. Minä lähestulkoon menetin joitain parhaita ja arvokkaimpia hetkiä 
elämässäni.

Minä en halunnut mennä avioliittoon. Minä en tulisi kohtaamaan aviomiestäni. Minä en tulisi 
saamaan omia lapsia. Se ei ollut edes sellainen asia, jolle mieleni olisi ollut avoin. En tiennyt, että 
sellainen on mahdollista kohdallani. Ja seison tässä edessänne muuttuneena naisena. Minun ei 
tarvitse ponnistella samaan sukupuoleen kohdistuvan mielenkiintoni kanssa. Se on ikään kuin sitä ei
olisi koskaan tapahtunut kohdallani. Joten, minä haluan vain, että tuo valhe loppuu jatkumasta 
ikuisuuksiin. Yksinkertaisesti sanottuna: se ei vain ole totta.

Ihmiset voivat muuttua ja he muuttuvat, jos he haluavat. Ja meidän on sallittava, vapaina 
amerikkalaisina, etsiä itsellemme sellaista. Kenelläkään ei ole oikeutta sanella sinulle, että et voi 
olla sitä, mitä haluat olla. Ja minä halusin muuttua. Ja Jumalan voiman avulla, Hänen, joka loi 
taivaan ja maan, se muutos oli mahdollista tapahtua ja tapahtui. Nämä päivät ja nämä hetket olivat 
mahdollista tapahtua. Ja minä olen onnellinen nainen enkä kärsi masennuksesta. En kärsi 
ahdistuksesta. En juo itseäni tainnoksiin kuten minulla oli tapana.

Luis Ruiz, Orlando, Florida: Pitkän aikaa minä olin erittäin rikkinäinen ja kipuilin. Sain tietää, että 
olen HIV-positiivinen johtuen kevytkenkäisyydestäni. Minun sukupolveni sanoisi "huora". Kun olin
etsimässä miehiä ja makasin heidän kanssaan paljon, en havainnut, että oli olemassa eräs mies, joka 
oli etsimässä minua. Hänen nimensä on Jeesus. 
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Minä löysin kirkon. He rakastivat minua siellä. Ja he opettivat minulle, ettei minun identiteettini 
ollut se, miten minä käyttäydyn. Minun identiteettini ei ollut sitä, mitä ajattelin sen olevan vaan 
tämä: minä olen Jumalan lapsi. Niinpä seison tässä ja sanon, että olen entinen homoseksuaali. Tai 
entinen ”huora”. Ja nyt minä olen Jumalan lapsi.

Kevin Whitt, Dallas, Texas: Olen entinen transseksuaali - drag queen ja prostituoitu. Elin elämää, 
jossa oli paljon sekaannusta sukupuoli-identiteetistä. Se sisälsi paljon väärinkäyttöä: sanallista, 
fyysistä, seksuaalista. Isäni toimesta. Vuosien varrella minulla on ollut ehkäpä 50 000 
seksikumppania. Ja, koska, minä olin seksityöntekijä. 

Ja, minä vihasin itseäni. Minä vihasin totuutta, että olen mies. En koskaan tiennyt, miten hyväksyn 
itseni tai todella rakastan itseäni. Ja sitten, noin kuusi vuotta sitten, joku kutsui minut kirkkoon. Ja, 
Jumala alkoi muuttamaan elämääni ja hän alkoi muuttamaan sydäntäni. Ja alkoi muuttamaan 
seksuaali-identiteettiäni ja sukupuoleen liittyvää sekaannustani. Ja minä aloin parantumaan kaikista 
niistä asioista. 

Muutos on mahdollista, koska, jos Jumala pystyy muuttamaan minut, hän pystyy muuttamaan kenet
tahansa. 

Angel Colon, joukkoampumisselviytyjä: Nimeni on Angel Colon. Olen entinen homoseksuaali. 
Olen selvinnyt hengissä yökerhon massa-ampumisesta kesäkuun 12. 2016. Minua ammuttiin kuusi 
kertaa. Sain reisiluun murtuman ja sain hermovaurion. Se on päivä, jota en koskaan unohda. Se on 
iso käännepiste elämässäni. Jopa kaaoksen keskellä rukoilin ja profetoin elämääni, että selviän 
hengissä ja elän vapaana. Ja tässä minä olen tänään.

Minulla ei ole kipuja. Olen täällä kongressitalon edustalla muuttuneen perheeni kanssa. Monet 
ajattelevat, että päätökseni hyljätä LGBTQ-yhteisö ja -elämäntapa, johtuu ampumisesta. Mutta olin 
halunnut muutosta jo paljon ennen kesäkuun 12:sta 2016. Tuon kammottavan tragedian kokeminen 
sai minut tekemään suurimman päätöksen elämässäni. Josta olen erittäin iloinen. 

Tein päätökse vuosi yökerhoampumisen jälkeen. Tein päätöksen etsiä kaikkein tärkeimmän asian 
elämässäni, joka oli todellisen identiteettini löytäminen. Joka on Kristuksessa. Ja tänään seison 
täällä kongressitalon edustalla. Jaan tämän maailman kanssa: muutos on mahdollista. Kyllä, minut 
tunnetaan yökerhoampumisesta hengissä selvinneenä, mutta minä todella haluan tulla tunnetuksi 
elävänä todisteena siitä, että Jumala muuttaa ihmisen elämän. 

Kathygrace Duncan, Portland, Oregon: Nimeni on Kathygrace Duncan ja tulen Portlandista 
Oregonista. Olen entinen transmies. Entinen muunsukupuolinen. Ennen kuin kävin päiväkotia, kun 
olin hyvin nuori, 3-4 vuotta vanha, minä uskoin, että minun olisi pitänyt olla mies. Minä tunsin niin,
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että minun pitäisi olla mies. Toimimattomat perhetilanteet: isäni oli tunteellisesti ja sanallisesti 
erittäin huonosti käyttäytyvä äitiäni kohtaan. 

Äitini kertoi minulle, että naisia vihataan. Naiset ovat heikkoja. Ja he ovat haavoittuvaisia. Sitten 
minä jouduin hyväksikäytön kohteeksi - perheenjäsenen toimesta. Sitä kesti kaksi vuotta. Se myös 
vahvisti käsitystäni siitä, että naiset ovat heikkoja, haavoittuvaisia ja heitä vihataan. 

19 vuoden ikäisenä minä lopulta annoin periksi ja lähdin mukaan elämäntapaan. Otin hormoneja ja 
muutin nimeni. Siitä lähtien olen elänyt kuin mies. Kaksi viikkoa myöhemmin pelastuin. Kuitenkin,
koska minä en kuullut Herraa, en ajatellut, että hän... Ajattelin, että hän hyväksyy elämäntapani. 4 
vuotta myöhemmin kirkkoni kysyi minulta: kuka sinä olet? Kuka sinä todella olet?

Ja tuolla hetkellä minä kerroin totuuden: olen nainen, joka elää kuin mies. Ja Pyhä Henki tuli 
sisälleni. Ja tuossa hetkessä minä havaitsin, että minun olisi palattava takaisin naiseksi, joksi Hän 
oli minut luonut. Seuraavana päivänä aloitin matkani sinne. Viisi vuotta myöhemmin. Vei aikaa viisi
vuotta, että hormonien vaikutus todella alkoi haihtumaan. Ja tuolla hetkellä minä ylitin sen rajan ja 
aloin elämään kokonaan naisena. Se tapahtui 26 vuotta sitten.

Ja minun on sanottava, että olen muuttunut. Olen vapaa. En enää kamppaile naisiin kohdistuvan 
mielenkiintoni kanssa.

Elizabeth Woning, Redding, California: Minulla oli taipumus ajatella itsemurhaa ja olin vailla 
itsehillintää. Lähdin omalle matkalleni parikymppisenä ja löysin lohtua ja huolenpitoa LGBTQ-
yhteisöstä. He olivat perheeni. Minä yritin hankkia itselleni nimetyn paimenen (pastor) viran 
LGBTQ-yhteisön hyväksyvässä kirkossa, kun aloitin kyseenalaistamaan uskoani. Tuo pitkä matka 
lopulta johti siihen, että aloin kyseenalaistamaan seksuaalisuuttani lesbona. Ajan myötä, kun uskoni 
kasvoi syvemmäksi tunteen terveydessä, sain kokea yllättävän muutoksen seksuaalisessa 
mieltymyksessäni. 

Tänään olen ollut avioliitossa mieheni kanssa 14 vuotta. Minulla ei ole enää mieltymystä samaan 
sukupuoleen eikä minulla ole enää bipolaarisuuden oireita. Olen nähnyt eheytymisen, jonka olen 
itsekin kokenut, lukemattoman ihmisen elämässä - kristityissä. Uskomme vetoaa meitä kertomaan 
tästä, mitä itse olemme saaneet kokea. 

Me yksinkertaisesti haluamme vain tarjota vision niille, jotka ovat ristiriidassa oman seksuaalisen 
mieltymyksensä kanssa. Mutta haluamme myös pyytää, että Amerikka havaitsi sen, että on 
olemassa useita vaihtoehtoja ihmisille, jotka ovat kokeneet LGBTQ:n. Ihmiset ansaitsevat oikeuden
valita oman polkunsa ja seurata uskonnollisia vakaumuksiaan varsinkin, kun kysymys on 
seksuaalisuudesta.
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Edward Byrd, Washington D.C.: Synnyin, kun äitini oli 15 vuotta vanha. Perheeni oli erittäin 
toimimaton. Siellä oli väärinkäyttöä ja sekaannusta. Olen todella nähnyt, kuinka isäni vahingoitti 
äitiäni. Se jätti mielellisiä ja tunteellisia arpia. Tarkoitan, se johti pisteeseen, jossa isä hylkäsi meidät
ja se sai minut hyvin, hyvin surulliseksi. Nuorena lapsena voin vain muistaa, kuinka halusin suhteen
isääni. Hänen ollessaan poissa sieltä jatkuvasti se oli erittäin traagista minulle. 

Joten minulla oli yksinhuoltaja äiti ja hän oli ainoa vaikuttaja minulle. Niinpä olin poika, joka ei 
osallistunut urheiluun enkä aikonut sotkea itseäni. Ajattelin, ettei se ole minua varten. Haluan 
tanssia, haluan laulaa ja haluan olla näyttelijä. Minulla ei koskaan ollut halua olla homoseksuaali. 
Mutta se tapahtui sitä mukaa, kun ihmiset alkoivat kutsumaan minua homoseksuaaliksi. Se tapahtui 
vasta sitten, kun nämä siemenet oli kylvetty ja he sanoivat: "Hei, sinä pidät tukasta. Sinä haluat 
tanssia. Sinä kuljet huutosakin mukana etkä pelaajien joukossa. Sinä olet homoseksuaali."

Ja niinpä se alkoi luomaan uteliaisuutta. Olin jo kärsinyt tunteellisista haavoista isäni ollessa poissa 
ja hyljätessä minut. Ja minä etsin miehen hyväksyntää. Suurimman osan teinivuosistani läheinen 
perheenjäsen käytti minua hyväkseen. Fyysistä väärinkäyttöä, joka johti suurempaan kipuiluun ja 
tuskaan. Ja niinpä sukelsin elämäntapaan.

Minä todella hyväksyin vapaat sukupuolisuhteet. Kun olin 18, minä strippasin. Elin yöelämää. Join 
joka ilta. Juhlin sunnuntaista sunnuntaihin. Tiesin, että täytyi olla jotain muuta. Ja sitten kohtasin 
Jumalan rakkauden. Ja hän tuli ja muutti elämäni radikaalisti. Henkilö, jonka näette tänään, ei ole 
sama henkilö, joka olin. Olen muuttunut. Olen tunteellisesti tasapainossa. Minä elän parasta 
elämääni. Minä hymyilen ja tanssin ja pidän elämästä. 

Ja haluan kertoa hallitukselle, että te ette voi tehdä päätöksiä, jotka estävät kaltaisiani ihmisiä, jotka 
tarvitsivat muutoksen ja halusivat muutoksen, löytämästä vapautta.

Christopher Sims, vanhempiensa pahoinpitelyn uhri: Olen henkilö, jolla oli aikaisemmin samaan 
sukupuoleen kohdistuva kiinnostus. Kun olin erittäin nuori New Yorkissa, isäni, joka on pastori, 
raiskasi minut. Ja kun olin päiväkoti-iässä, äitini ja isäni päättivät ottaa minut pois koulusta. Ja olin 
pois koulusta yhteensä kahdeksan vuotta. Tuona aikana äitini kidutti minua. Miehet olivat 
pahoinpidelleet äitiäni, joten jokainen maskuliinisuuden merkki tai tunnus, oli laukaiseva tekijä 
hänelle. 

Muistan hänen pahoinpidelleen minua metallisella vaateripustimella kunnes olin verinen. Hän 
kaatoi alkoholia kaikkialle kehooni samalla, kun seisoin peilin edessä. Opin tuolla hetkellä, etten 
voi olla maskuliininen vaan minun oli oltava feminiininen ja minun täytyi matkia siskojani, jotta en 
laukaise raivoa hänessä ja voin selvitä hengissä. 
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Ollessani 18 olin elänyt Alaskassa vuoden, jossa olin ollut sijaisperheessä. Se oli aikaa, jolloin asiat,
jotka olin padonnut sisälleni, alkoivat tulla esiin pornografian ja riippuvuuksien kautta. Tuohon 
aikaan minä olin lähestymiskiellossa ja kävin kurssilla, jossa opetettiin itsehillintää (anger 
management). Sain hoitoa PTSD:hen (post traumatic stress disorder, traumaattisen kokemuksen 
jälkeinen stressioireyhtymä). Minulla oli sukupuoli-identiteetin häiriö. 

Ja tuona samana vuonna ystäväni, joka myös oli 18, päätti pakottaa minut käymään kirkossa. Ja 
minä en halunnut olla missään tekemisissä kirkon kanssa. Mutta kun menin tuohon kirkkoon, näin 
jotain noiden ihmisten silmissä, jota en ollut aikaisemmin nähnyt. Näin Jumalan, josta vanhempani 
eivät olleet kertoneet minulle aikaisemmin. Ja nuo ihmiset tuossa kirkossa, he eivät vihanneet 
minua, vaan rakastivat minua. Halusin elämän, joka oli heidän sisällään ja halusin tuon vapauden ja 
tuon elämän. 

Rakkaus heidän silmissään vakuutti minut omien tapojeni virheellisyydestä. Ja muistan sanoneeni 
Jumalalle kolmen viikon ajan, että olen niin pahoillani. Kaikkien niiden vääryyksien vuoksi, jotka 
olin tehnyt. Ja hän sanoi: "Christopher, rakastan sinua."

Greg Quinlan, pro-family -verkoston perustaja: Kasvoin toimimattomassa amerikkalaisessa 
perheessä aivan kuten suurin osa meistä. Mutta, minun isäni oli tunteellisesti, fyysisesti, sanallisesti 
loukkaava. Minä olen vanhin neljästä lapsesta ja hän iski myrkkynsä minuun - oman raivonsa. Olin 
kahdeksanvuotias ja isäni teki töitä syksyisenä päivänä samanlaisena päivänä kuin tänään on. Isäni 
korjasi autoaan tiellä. Ja hän oli räjähtämäisillään ja tiesin, että minä tulen olemaan hänen 
myrkkynsä kohteena.

Minä katsoin häneen ja sanoin: "Sinä vihaat minua, etkö vihaakin?" Hän kääntyi katsomaan minua 
ja sanoi Herran nimen turhaan ja nauroi: "Kyllä, minä vihaan sinua." Se oli aivan kuin ilmestys, 
koska ajattelin, että minä tiesin sen. 

Sitten kymmenvuotiaana naapurin pojat löysivät isänsä Playboy-lehdet. Näettekö, Hugh Hefner oli 
ensimmäinen ahdistelijani. Porno esiteltiin minulle. Ja minusta tuli välittömästi riippuvainen. 
Kymmenen vuoden ikäisenä olin seksuaalisesti aktiivinen naapuruston poikien kanssa. 

Isäni kuolinvuoteella, päivää ennen kuin hän meni koomaan, hän sanoi minulle. Sanoin hänelle: 
"Hei sitten isä. Nähdään huomenna." Hän sanoi: "Hei Greg. Rakastan sinua Greg." Minusta tuntui, 
että olin hämärän rajamailla. Sama mies, joka kertoi vihaavansa minua, nyt kertoi minulle, että 
rakastaa minua. Tuosta pisteestä eteenpäin. Se oli minun matkani, kun minä vihdoinkin annoin 
anteeksi isälleni. Silloin samaan sukupuoleen kohdistuva mieltymykseni alkoi haihtumaan. Silloin 
se alkoi poistumaan.
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On olemassa niin paljon ihmisiä, jotka ovat ansassa homoseksuaalisuudessa. Heidän tarinansa ovat 
samankaltaisia, mitä olette kuulleet täällä. Ja tässä näyttämöllä parhaillaan seisoo todiste, että 
homoseksuaalisuuden ei tarvitse kestää koko ihmisen eliniän ajan. Entiset gay-ihmiset, entiset trans-
ihmiset, todistavat, että muutos on mahdollista.

*** Mutta kongressi on harkitsemassa lakia, joka kieltää auttamasta ihmisiä ja joka voisi saada 
ihmisiä hylkäämään LGBTQ-elämäntavan. Nämä entiset gayt & muunsukupuoliset vastustavat 
HR5, HR3570 & Senaatti 2008. ***

Pastori, Jim Domen, perustaja churchunited.com: Olin elämäntavassa viisi vuotta. Ja kaipasin niin 
epätoivoisesti hyväksyntää ja rakkautta, että en välittänyt, jos kumppanini oli HIV-positiivinen tai 
hepatiitti-C -positiivinen. Onnekseni minua suojeltiin enkä saanut mitään noista vakavista 
sairauksista. 

Kuitenkin kesäkuun 8. 2002 uskomaton kokemus tapahtui minulle. Jeesus muutti minut. Minä 
päätin mennä Kristuksen reittiä eteenpäin. Minä valitsin, että muutan seksuaalisen identiteettini. 
Tarvitsin apua siihen. Valitsin, että pidän kiinni uskostani. Valitsin, että pidän kiinni uskostani 
Raamattuun. Sain ammattimaista apua. Psykiatreja ja psykologeja. Kuin myös apua papilta. 

Ja lakiehdotukset kuten HR5, HR3570 ja Senaatti 2008, olisivat estäneet minua saamasta apua, jota 
minä tarvitsin. Tai kuka tahansa tässä lavalla tai kuka tahansa, joka haluaa muutosta seksuaaliseen 
mieltymykseensä tai käyttäytymiseensä. Olen ponnistellut samaan sukupuoleen kohdistuvan 
mielenkiintoni kanssa seitsemänneltä luokalta lähtien. 

Kukaan ei koskaan pakottanut minua muuttumaan. Ei terapeuttini, eivät vanhempani, ei pastorini. 
Sen teki minun mieleni. Minun sydämeni. Minä valitsin, että muutun.

Ken Williams, Redding, California: Meidän oikeuksiamme uhataan Amerikassa. Kuvernöörit 
ajattelevat, että he tietävänsä paremmin, kuinka minun pitäisi tunnistaa itseni seksuaalisesti, kuin 
mitä minä itse tiedän. 

Selvästikin me olemme epäasiallisia. On aivan hyväksyttävää, että jokainen muu voi valita oman 
seksuaali-identiteettinsä, mutta niin ei ole meidän joukkomme kanssa, koska emme kulje virran 
mukana. Se katsotaan epäasialliseksi käyttäytymiseksi meidän puoleltamme, kun emme kulje virran
mukana. 

Kaikella kunnioituksella, kuka antaa sinulle oikeuden päättää, mitä minä haluan tavoitella 
seksuaalisuudessani. Miten ihmeessä sinä tai joku, joka istuu puheenjohtajan vasara kädessään, tai 
joku, joka on äänestetty virkaansa, voi päättää, mitä terapiaa minun pitäisi tai ei pitäisi saada.
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Angel Colon, joukkoampumisesta selviytynyt: Tänä aamuna, haluan kertoa teille U.S., että 
Changed-liike rakastaa teitä gay-ihmiset. Me vain haluamme samat oikeudet kuin teillä on.

Elizabeth Woning, Changed-liikkeen osaperustaja: Me olemme valinneet eri reitin omassa 
elämässämme. Ja tuolla reitillä kulkeminen, joko ammattimaisen konsultoinnin tai uskoon 
perustuvan opetuksen kautta, me olemme saavuttaneet kokonaisuuden ja täyttymyksen, jonka monet
olettavat olevan mahdotonta. Meistä jokainen on kokenut elämään vaikuttavan muutoksen, joka on 
kohdistunut seksuaalisuuteen. Moni meistä on terveessä avioliitossa vastakkaisen sukupuolen 
kumppaninsa kanssa. 

Jotkut jopa sanovat, etteivät he koe enää lainkaan samaan sukupuoleen kohdistuvaa mieltymystä. 
Monet meistä ovat palanneet alkuperäiseen sukupuoli-identiteettiinsä. Me emme enää tunnista 
itsessämme LGBTQ-puolta. Ja, monet, monet ihmiset, kuultuaan todistuksistamme täyttymyksestä, 
ovat etsimässä sitä samaa, joka meillä on.

Jim Domen, churchunited.com: Me kaikki täällä lavalla tänään sanomme: "Me rakastamme, me 
ehdottomasti rakastamme, teitä LGBTQ-yhteisö." Me ymmärrämme teitä. Me tiedämme, millaista 
se on. Olemme eläneet siellä. Me olemme kulkeneet sen mukana. Me olemme olleet gay-baareissa 
ja tulleet pois sieltä. Me tiedämme sen. Me tunnemme tuskan. 

Ja emme kerro teille, että yhdenkään teistä on muututtava. Mutta jos olet koskaan ajatellut tai 
tarvinnut apua tai halunnut muuttua, me haluaisimme jutella kanssanne.
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