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Video: https://www.youtube.com/watch?v=-fxZa9WrZKI

Raamatullinen ajattelutapa homoseksuaalisuuteen (valittuja kirjoituksia)

Tänään haluan puhua teille siitä, mitä Jumala ajattelee homoseksuaaleista. Se ei ole mitenkään 
erityisen mukava (enjoyable) keskustelun aihe kuten ei ole mikään synti keskustelun aiheena. 
Mutta raamatullisen näkemyksen saaminen on tullut aiheelliseksi ja oleelliseksi tästä nopeasti 
kasvavasta ja arkipäiväistämään pyrkivästä yrityksestä hyväksyä homoseksuaalisuus 
kulttuurissamme. Meidän täytyy ymmärtää, mitä Jumalan sanalla on sanottavanaan. 

Tästä aiheesta on niin paljon hämmennystä kirkon ulkopuolella, että se on käsittämätöntä. Mutta 
näyttää siltä, että kirkon sisällä on vastaava hämmennys. On olemassa uudenkaltainen 
evankelismi, joka antaa itselleen nimen "hyväksyvä, rakastava, ei-tuomitseva" ja joka tukee niitä 
henkilöitä, jotka kannattavat ja laillistavat tällaisia himoja ja käyttäytymisiä. Ja he tekevät sen 
sanoen ääneen nimen, Jeesus Kristus, painottaakseen sitä, että he itse ovat kristittyjä. 

Haluan, että katsotte 1.Kor.6 ja haluan vain ja ainoastaan antaa teille raamatullisen kuvan, jotta 
tiedätte, miten Jumala näkee tällaisen käyttäytymisen. Sallikaa minun sanoa heti aluksi, ja minä 
osoitan teille tämän, mutta haluan sanoa sen, koska haluan teidän ymmärtävän asian: 
"Homoseksuaalinen synti ei ole yhtään enempää eikä yhtään vähempää kuin kieroutunut 
seksuaalinen teko tai tekoja." Se ei ole yhtään sen enempää eikä yhtään sen vähempää. Se on 
kieroutunutta, epänormaalia, seksuaalista käyttäytymistä. 

Minä olen vastahakoinen jopa kutsumaan ketään henkilöä homoseksuaaliksi, koska se näyttäisi 
viittaavan heidän tunnistamiseen jonkin pysyvän luonteenpiirteen kautta, joka vetää heitä siihen 
käyttäytymiseen. Kyseessä ei ole yhtään enempää eikä yhtään vähempää kuin kieroutunut teko 
tai tekoja. 1.Kor.6:9:ssä, apostoli Paavali kirjoittaa nämä sanat: "Vai ettekö tiedä, etteivät väärät 
saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei 
avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei 
pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.  Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; 
mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä."

Siinä meillä on hyvät uutiset, joka vastaa kysymykseen: "Mitä Jumala ajattelee 
homoseksuaaleista?" On Jumalan halu, että he pelastuvat ja että heistä tulee vanhurskaita ja että 
he pyhittyvät ja että heidät pestään. Ja että homoseksuaalisuus ja homoseksuaalinen 
käyttäytyminen on vain osa heidän menneisyyttään, jotta heistä voidaan sanoa: "Ja tuommoisia te
olitte, jotkut teistä." Edellä mainittu lista on mielenkiintoinen monesta syystä. On olemassa 
monia syntejä ja me katsomme vain homoseksuaalisuuden syntiä. Mutta on siis olemassa nuo 
muut synnit, joista meidän pitää myös vapautua ja peseytyä ja pyhittyä ja muuttua vanhurskaiksi.

Edellä mainittu lista myös antaa jonkin ajatuksen siitä, millaisia ihmisiä oli Korintin kirkossa. 
Nyt, jos tietäisit, että kirkko on täynnä entisiä haureuden harjoittajia, epäjumalanpalvelijoita, 
avionrikkojia, naismaisia miehiä, homoseksuaaleja, ahneita, alkoholisteja, panettelijoita, 
koronkiskureita, jne. jne., kyseessä saattaisi olla ihmisjoukko, jota haluat vältellä. Mutta juuri 
tuollaiset ihmiset muodostivat Korintin kirkon. Ja se ei ainoastaan kerro meille jotain siitä 
kirkosta vaan myös sen aikaisesta yhteiskunnasta.

Se oli yhteiskunta, joka oli hyvin samantapainen meidän yhteiskuntamme kanssa, joka oli täynnä
samankaltaisia ihmisiä...haureuden harjoittajia, epäjumalanpalvelijoita, naismaisia miehiä, 
homoseksuaaleja, varkaita, ahneita, juomareita, solvaajia, huijareita, jne., mikään ei ole 
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muuttunut. Joten, tämä kirkko, Grace Community Church, kuten kirkko Korintissa on täynnä 
ihmisiä, jotka menevät edellä mainittuihin kategorioihin. Mutta teidät on pesty. Teidät on 
pyhitetty - erotettu tuonkaltaisista käyttäytymisistä ja teidät on tehty vanhurskaiksi Jumalan 
edessä. Koska Jumala on antanut rakastavan anteeksiantonsa ja armonsa teille, koska uskotte 
Kristukseen.

Minä olen kastanut ja toiset ovat kastaneet kasteveteen, tässä vieressäni, ihmisiä, jotka ovat 
vapautuneet kaikista mainituista synneistä mukaan lukien homoseksuaalisuus. Jumalan armon ja 
hänen pelastavan rakkautensa kautta homoseksuaaliset syntiset ovat lunastettavissa, ja jotkin 
teistä siellä seurakunnassa istuvat olette eläviä todisteita siitä. Muistan istuneeni toimistossani 
eräänä päivänä ja vastasin puheluun mieheltä, joka sanoi: "Nimeni on David Chastane." Hän 
sanoi, hänellä oli hauras ääni: "Olen sairaalassa, minä tarvitsen sinua, voitko tulla 
keskustelemaan kanssani?" 

Menin läheiseen sairaalaan, kävelin huoneeseen ja tiesin välittömästi, että hän oli kuolemassa 
AIDSiin. Koska minä tunnen sen näöltä - olen nähnyt sitä tarpeeksi. Hänen ympärillään oli 
ystäviä, jotka kaikki ilmiselvästi, olivat homoseksuaaleja. Häntä hoitamassa oli, selvästi, 
homoseksuaalinen hoitaja tai avustaja. Tulin hänen vuoteen viereen ja hän tarttui kädestäni niin 
tiukasti kuin kykeni omassa heikentyneessä olotilassaan ja sanoi: "Olen elänyt homoseksuualista 
elämää yli 20 vuotta. Minut kasvatettiin kristillisessä perheessä ja kristillisessä kodissa ja 
kristillisessä kirkossa. Minä tunnen evankeliumin. Minä olen hylännyt sen ja vihannut sitä koko 
elämäni. Nyt minä olen kuolemassa AIDSiin enkä halua mennä helvettiin. Voitko auttaa minua?"

Ja minä sanoin: "Totta kai voin." Ja aloitin antamaan hänelle evankeliumia ja huone tyhjeni 
kymmenessä sekunnissa. Minä kerron teille, siihen meni kymmenen sekuntia, jos sitäkään. Ja 
hän avasi sydämensä Kristukselle. Rukoilin pitkän rukouksen ja pyysin Jumalaa olemaan 
armollinen häntä kohtaan ja pelastamaan hänet vielä, kun hän puristi kättäni. Sen jälkeen sanoin: 
"Jos haluat rukoilla, tämä on tilaisuutesi pyytää anteeksiantoa." Ja hän teki niin ja rukoili erään 
sydäntä koskettavimman rukouksen, jonka olen koskaan kuullut elämässäni. Hän vetosi siinä 
Jumalaa antamaan anteeksi kammottavan elämän, jota hän oli elänyt kieltäessään sen, mitä hän 
oli varttuessaan oppinut tuntemaan totuudeksi.

Tuon pitkän ja voimakkaan rukouksen jälkeen hän tuijotti seinään ja minä sanoin hänelle: "Mitä 
sinä katsot?" Katson kelloa, hän sanoi. Koska haluan muistaa ajankohdan, kun uusi elämäni 
alkoi. Ja hänet oli vallannut ilon tunne. Hän sanoi: "Minulla on paljon hyvitettävää ja vähän 
aikaa." Vein hänelle kirjoja, jotka hän luki niin nopeasti kuin kykeni. Hän antoi todistuksensa 
uskostaan Kristukseen. Ja jos muistan oikein, meni viisi päivää, ja hän oli mennyt pois. 

Eivät kaikki kääntymiset ole yhtä dramaattisia kuin edellinen. Se oli eräs kaikkein 
dramaattisimmista. Kerron teille toisesta viestini lopuksi. Eräs suurimmista tragedioista 
ajassamme on homoseksuaalisuuden uudelleenmäärittely ei-synniksi. Tavalliseksi 
käyttäytymiseksi. Hyväksyttäväksi käyttäytymiseksi. Ja jopa yleväksi käyttäytymiseksi, koska 
"sellaiseksi meidät on tehty". Sen sijaan että määrittelisimme sen, kuten Raamattu määrittelee, 
kieroutuneeksi käyttäytymiseksi, josta heidät tulee pelastaa. Väärä diagnoosi tekee hoidon 
mitättömäksi. 

Ja evankelisen kirkon täytyy pitää kiinni raamatullisesta synnin määritelmästä ja kohdata 
syntinen jokaisen synnin kohdalla, olkoon se sitten totutunomaisesti suosittua tai ei. On olemassa
valtava yritys peitellä homoseksuaalisen käyttäytymisen aiheuttamaa syyllisyyttä. Ja kyseessä on
voimakas syyllisyyden tunne, joka vaatii katkeamatonta peittelyä. On olemassa massiivinen 
liike, joka yrittää jotenkin vapauttaa nämä ihmiset käyttäytymisessään, joka on seurausta 
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rajoittamattomasta himosta, ja saada heidät tuntemaan olonsa normaaliksi sen suhteen, mitä he 
ovat tekemässä. 

On olemassa yritys määritellä se [käyttäytyminen] uudelleen hyväksytyksi, vaihtoehtoiseksi 
elämäntyyliksi, seksuaaliseksi suuntaukseksi, geneettiseksi oikuksi tai henkilökohtaiseksi 
mieltymykseksi. Mutta kyse ei ole siitä. Kyse ei ole mistään muusta kuin kieroutuneesta 
seksiaktista. Se on kaikki, mitä se on, ei yhtään enempää eikä yhtään vähempää. Ja ihmiset, jotka
osallistuvat siihen ja tuntevat vetoa siihen monista eri syistä, löytävät itsensä syöksykierteestä 
syvemmälle ja syvemmälle tuohon käyttäytymiseen. Se on samankaltainen riippuvuus, joka 
löytyy heistä, jotka ovat riippuvaisia pornografiaan, tai jopa aviorikokseen. Vain sillä erotuksella 
että tämä näyttää olevan paljon voimakkaampi ja paljon helpommin saatavilla, mitä tulee sen 
toteutumiseen.

Nämä ihmiset, jotka on ohjattu riisumaan itseltään syyllisyyden tunne ja julkistamaan itsensä ja 
vapauttamaan itsensä kaikista arvioista siitä, että he tekevät syntiä. He tukevat ja myyvät 
kieroutuneisuuttaan ikään kuin se olisi tavallista kaikilla tasoilla tässä kansakunnassa alkaen 
peruskoulusta, TV-sarjoista, elokuvista ja kaikissa muissa medioissa. Hallitus on antanut 
hyväksyntänsä heidän yrityksilleen rahoittamalla heitä ja mukautumalla heihin eri tavoilla 
lainsäädännön keinoin. Poliitikot kalastelevat homoseksuaalien ääniä kampanjoimalla 
homoseksuaalien oikeuksien puolesta. He haluavat meidän hyväksyvän ajatuksen siitä, että 
homoseksuaalinen käyttäytyminen on todellisuudessa jotain luonnollista lailliselle 
vähemmistölle. Se vastaa kuta kuinkin sitä, että olet afrikan-amerikkalainen tai sitä, että olet 
espanjalainen. 

Edellä mainitut ihmisjoukot ovat vähemmistöä, joita on epäoikeudenmukaisesti hyljeksitty ja, 
jotka nyt ovat oikeutettuja erityskohteluun, lain mukaan, jotta tämä pitkä ja karu hyljeksinnän 
ajanjakso tulee hyvitetyksi. Paras tilasto, jonka pystyin löytämään, kertoo, että 1-2 prosenttia 
väestöstä maassamme määrittelee itsensä siten, että he osallistuvat homoseksuaaliseen 
seksiaktiin. Mutta tämä hyvin pieni osa väestöstämme kiinnittää, meidän lopun 98-99 prosentin, 
huomion. He yrittävät saada meidät hyväksymään totuuden, että kyseessä on jollakin tavalla 
tavallisesta käyttäytymisestä. Eikä vain ainoastaan tuo, vaan he ovat oikeutettuja 
erityiskohteluun, koska heitä on menneisyydessä käytetty niin pahasti väärin.

Heidän toimintasuunnitelmansa on yksinkertainen: he haluavat meidän ummistavan korvamme 
sen synnilliselle luonteelle. He haluavat tehdä meistä tunnottomia asian suhteen. He eivät halua 
meistä omia avustajiaan. He vain haluavat, että me emme välitä. Kulkea ohi, jos niin haluamme. 
He haluavat meidän tunnustavan heidät vain yhdeksi vähemmistöksi, jonka tulisi nauttia 
samoista ihmisoikeuksista, joista toiset [vähemmistöt] nauttivat. Mutta he eivät ole ihmisrotu. Se 
on seksitoimintaa. Eikä mitään sen enempää eikä vähempää.

On naurettavaa olettaa, koska he tekevät tiettyä seksitoimintaa tai -toimintoja, he näin ollen 
vaativat tiettyjä oikeuksia itselleen ja että heille tulisi suoda nuo oikeudet. En ymmärrä, miten 
voimme erottaa sen siitä, että annamme samat oikeudet ihmisille, jotka tekevät toisia poikkeavia 
toimintoja kuten pedofiilit [lapsen seksuaalinen väärinkäyttäjä], murhaajat, raiskaajat, 
huumekauppiaat. Edellä mainituilla, kaikilla heillä, on erilainen suuntautuminen. Pitäisikö heille 
suoda samat oikeudet [valtaväestön kanssa]? Vaimojen hakkaajat? Lapsien ahdistelijat? Mihin 
tämä päättyy? 

Kaikki synnit nousevat esiin, koska ihmiset ovat taipuvaisia niihin. Ja kun yhteiskunta päättää, 
että tietyt synnit ja tietyt syntiset saavat erityisoikeuksia, he ovat siirtyneet pitkään ja kauas 
todellisesta ymmärryksestä synnistä ja kirjoituksista [kirjoitukset = Raamattu = Vanha ja Uusi 
Testamentti]. Annammeko samat oikeudet raiskaajille? No, se on vain suuntaus, johon heitä 
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vedetään. Heillä on vetoa siihen suuntaan ja heillä on voimakkaita impulsseja siihen sillä tavalla.
Heidän pitäisi saada ilmaista itseään millä tahansa tavalla he haluavat ja meidän pitäisi antaa 
heille oikeus siihen, koska heitä vedetään siihen suuntaa. 

Ihmiset, jotka ovat raiskaajia, ymmärtääkseni heillä on pakonomainen tarve tehdä sitä ja siihen 
on vetoa. Aivan samoin on lasten ahdistelijoilla, pedofiileilla. Heidän vallitsevasta 
mieltymyksestään on tullut julkisen terveydenhuollon kauhistuttavin epidemia tämän 
kansakunnan historiassa. He aloittivat AIDS-epidemian. Heidän vallitseva mieltymyksensä, jos 
se jatkaa muiden seksuaalisten poikkeavuuksien ohella kulttuurissamme, aiheuttaa 
kauhistuttavimman rappeutumisen, mitä mikään kansakunta on koskaan tuntenut sitten 
Keskiajan ruton jälkeen. En sano mitään siitä taloudellisesta myrskystä terveydenhuollon 
lääketieteellisessä yhteisössä, joka yrittää hoitaa kaikkia niitä ihmisiä. 

He ovat erittäin aggressiivisia rekrytoimaan lapsia. Niin nuorena kuin he vain kykenevät heidät 
saamaan mukaansa alkaen peruskoulusta. He vetävät lapset vääristyneeseen kuoppaansa ja 
tekevät heidän olonsa tavalliseksi. Heille on nyt annettu oikeus adoptoida lapsia, jotta he voivat 
saada omat uhrinsa oman nenänsä alle omissa taloissaan. Se vastaa sitä, että valitaan kaksi 
massamurhaajaa ja kerrotaan heille, että he voivat adoptoida lapsia ja odotetaan, että tavallinen 
lapsi tulee ulos sen kaltaisesta ympäristöstä. Heidän käyttäytymisensä ei ole mitään muuta kuin 
seksuaalisen himon ilmentymä, mikä on epäluonnollista, vääristynyttä ja rajoittamatonta. 

Eikä ole väliä sillä, miten paljon yritämme tehdä siitä tyylikästä ja tehdä siitä tavallisen näköistä 
ja tehdä siitä mukavaa ja kaikkea sitä. Kerron sinulle hieman tilastoista. 80% ihmisistä, jotka 
osallistuvat homoseksuaalisiin toimintoihin sanoo, että puolet heidän kumppaneistaan on täysin 
tuntemattomia. Toinen kahdesta. Kuinka monta kumppania heillä on? Viimeisin tilasto, jonka 
löysin, osoittaa niin, että keskiverto homoseksuaalilla on ollut yli 500 seksikumppania. 500. 
Heidän omien sanojensa mukaan, 50% heistä on täysin tuntemattomia. 30%:lla on ollut 1000 
kumppania. Joillain on ollut jopa 1600. Viimeisimmän tiedon mukaan, jonka löysin, 
keskimäärin, keskimäärin heillä on 300 vuodessa, lähes yksi eri henkilö päivässä. 

Heidän toiminnallaan ei ole rajoja. Kaikki se alkoi sellaisesta, mitä me sanomme gay bath houses
[homojen kylpylä, mikä?]. Siellä heillä oli nimettömiä kontakteja kymmenestä 
kolmeenkymmeneen yhdessä päivässä. Vastaava toimintatapa on nyt löytänyt paikkansa 
muualtakin. Kaikki käsitettävissä ja käsittämätön toiminta löytyy sieltä. Kaikki se on sellaista, 
mistä meidän ei tarvitse puhua. He ovat 1-2%  väestöstä, mutta 50% väestön AIDS:sta löytyy 
heistä. Yksi 20:stä siinä joukossa on lapsen ahdistelija. Tavallisessa kansanosassa se on yksi 
500:sta korkeintaan. 

Heillä on tuhatkertainen todennäköisyys saada AIDS, satakertainen todennäköisyys tulla 
murhatuksi, 80%:lla heistä on std (sexually transmitted disease, seksitauti joka on siirtynyt 
sukupuoliteitse). Väestömme keski-ikä on nyt 75. Keskivertoamerikkalainen kuolee 75-
vuotiaana. Homoseksuaaliseen elämään osallistuva henkilö, keskimäärin, kuolee 39-vuotiaana. 
Kaksi prosenttia heistä elää 65-vuotiaaksi. Nyt, kun hohdokkuus asian ympäriltä on poistettu, 
tämä on sitä, mitä jää jäljelle. Se on seksuaalinen himo, joka on riistäytynyt käsistä. Se on 
itsetuhoista. Ja minä voin antaa lähes loputtomasti tilastoja ja informaatiota ongelmasta, mikä ei, 
tietyn pisteen jälkeen, auta. 

Mikä on tärkeämpää, on ymmärtää asia Jumalan näkökulmasta, mistä todella on kysymys. 
Palataan takaisin tekstiimme 1.Kor.6. Jakeessa yhdeksän mainitaan sana effeminate (naismainen 
mies), josta marginaalihuomatus NAS-Raamatussa (New American Standard) sanoo: naismainen
mies vääristymisen kautta. Kreikan sana on malakos. Se näyttää olleen tekninen termi 
passiiviselle osapuolelle homoseksuaalisessa suhteessa. Artin Gingrick, eräs parhaista kreikan 
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kielen sanastojen tekijöistä, sanoo, että sana myös sisältää miehet ja pojat, jotka sallivat sen, että 
heistä tuli miesprostituoituja ja, jotka olivat passiivisia osapuolia. Kysymys tässä on isommasta 
asiasta, naismainen mies, siinä mielessä kuin ajattelemme sen olevan pinnallinen tyyli. Kysymys 
on homoseksuaalisesta prostituutiosta. 

Sitten tulee sana homoseksuaalit, arsenakoites, jossa on kaksi kreikan sanaa. Toinen tarkoittaa 
seksuaalisia suhteita ja toinen tarkoittaa miehiä. Se tarkoittaa miehiä, joilla on seksuaalisia 
suhteita miesten kanssa. Se tarkoittaa juuri sitä. Nämä ihmiset tekevät syntiä, joka sulkee heidän 
pääsyn Jumalan kuningaskuntaan. He eivät peri Jumalan kuningaskuntaa! He eivät kuulu 
Jumalan kuningaskuntaan koskaan, jos he jatkavat elämistään tuossa elämäntyylissä. 
Hämmästyttävästi, kirkkojen tänä päivänä oletetaan edustavan Jumalan kuningaskuntaa, avaavan
ovensa ja kätensä näille ihmisille, jotka tekevät näitä poikkeavia tekoja ja kerskailevat niillä. 
Maailman kirkkojen neuvosto ja kansallisten kirkkojen neuvosto (The World Council of 
Churches and The National Council of Churches) vuosikymmeniä sitten julisti asian synniksi. 

Merkittävimmät kirkkokunnat asettavat henkilöitä, jotka harjoittavat homoseksuaalisuutta, sekä 
miehiä että lesbonaisia, pastorin (johtava pappi, piispa?) virkaan. Kveekarit, kaikista ihmisistä, 
sanovat, että homoseksuaalisuus ei ole paheksuttavampaa kuin vasenkätisyys. Meillä on 
homoseksuaaleja episkopaaleissa ja episkopaalisen kirkon piispa, on homoseksuaali, joka on 
avoimesti osallistunut homoseksuaaliseen käyttäytymiseen. Eräs metodistikirkon pastori, tästä 
läheltä, sanoi, lainaus: "Homoseksuaali on tervetullut tähän seurakuntaan ja hänellä on kaikki 
oikeudet ja etuoikeudet." Nousuaan tekevät kirkot, uuden aallon kirkot, eivät ota kantaa tähän 
asiaan. He eivät ole varmoja mistään asiasta, mikä liittyy Raamattuun. Ja he ovat varmoja siitä, 
etteivät he ole varmoja tästä asiasta.

Totuus on, hämmästyttävästi, on olemassa eräitten teologien ajama yritys todistaa, että Paavali 
oli masentunut homoseksuaali. Henkilö, joka kamppaili seksuaalisten impulssiensa kanssa, jotka 
eivät koskaan loppuneet ja jonka seurauksena hänestä tuli itseään vihaava alistettu 
homoseksuaali. On olemassa jopa joukko kirkkoja kristityille homoseksuaaleille, The 
Metropolitan Community -kirkot, perustajanaan mies nimeltään Troy Perry. Olet ehkä kuullut 
tuon nimen. Minulla oli kyseenalainen tilaisuus keskustella hänen kanssaan yhden kerran. Ja 
varmistaakseni turvallisuuteni, koska tiedän niiden ihmisten olevan väkivaltaisia, otin mukaani 
oikean laitapuolustajan, joka tuohon aikaan oli Los Angeles Ramsissa. 

En tiennyt tarkalleen, mitä tulee tapahtumaan. Troy Perry, seurassaan toinen herrasmies, tulivat 
väittelemään aiheesta kristillinen homoseksuaalinen käyttäytymien. Ja he yrittivät ylistää sitä. 
Troy Perry sanoi, olen monogaminen (yhden miehen mies) ja niin edelleen ja että tässä on 
kyseessä rakastava suhde, jne., jne. Ja minulle oli sattumalta juuri annettu käsiini Los Angelesin 
poliisilaitokselta täydellinen Troy Perryn rikosrekisteri kaikista hänen pidätyksistään seksin takia
Hollywoodin takamailla. Juuri siksi minulla oli mukanani tämä tyyppi istumassa vieressäni. 

On tarpeetonta sanoa, minä osoitin sen hänelle ja se oli keskustelun loppu, hän oli raivoissaan. 
Hän myrskysi ulos huoneesta. Kyseinen Metropolitan Church, Metropolitan Community Church,
on yhä olemassa ja opettaa, että homoseksuaalisuus on Jumalan lahja. Ja että Jeesus ei ollut 
lesboja ja homoseksuaaleja kohtaan vastahakoinen. David ja Joonatan olivat homoseksuaaleja 
kuten olivat Ruth ja Naomi lesboja ja Sodoma tuhoutui vieraanvaraisuuden puutteen takia. Se on 
tarkalleen sitä, mitä he sanovat. Puhtaille kaikki asiat ovat puhtaita. Epäpuhtaille kaikki asiat 
ovat epäpuhtaita. 

Niinpä meillä on tämän kristillisyytemme sisällä kaikenlaista sietokykyä tätä syntiä kohtaan. Ja 
se on traagista. Eikä siksi, että me haluaisimme tuomita kyseiset ihmiset. Vaan siksi, että 
haluamme niiden ihmisten heräävän totuuteen, että heidät on suljettu Jumalan kuningaskunnan 
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ulkopuolelle kunnes he havaitsevat syntinsä ja etsivät anteeksiantoja ja vapautusta. Paavalin oli 
kohdattava se, koska sitä oli joka puolella hänen kulttuurissaan. Tässä on lista niistä ihmisistä, 
jotka kuuluivat kirkkoon: entisiä homoseksuaaleja. Sokrates oli homoseksuaali, niin meille 
kerrotaan, ja erittäin aktiivinen sellainen kuten moni kreikkalainen johtava filosofi tuohon 
aikaan. 

Plato omisti kokonaisen osaston kuuluisassa konferenssissaan, missä hän ylisti homoseksuaalista
rakkautta. Jotkut historioitsijat kertovat meille, että Aleksanteri Suurella oli sekä mies- että 
naisrakastajia. Jotkut kertovat, että kreikkalaisten sotilaiden uskottiin taistelevan uljaasti, koska 
he suojelivat kumppanisotilaitaan - rakastajiaan. Julius Caesarilla, historian mukaan, oli oma 
rakastajansa. Tiberius Caesar adoptoi nuoria poikia ja väärinkäytti heitä julmasti - 
todennäköisesti pedofiili. Sekä Gibbon että Toynbee, Arnold Toynbee, hieno historioitsija, 
kirjoittaa, että kyseessä oli suuri tekijä Rooman imperiumin rappeutumiseen ja Rooman 
romahdukseen. 

Jotkut sanovat, että lähes kaikki Caesarit osallistuivat homoseksuaaliseen käyttäytymiseen. Se oli
niin hillitöntä, että ainakin 14 ensimmäistä 15:sta teki niin, historioitsijoiden mukaan. Nero, joka 
oli Caesar tuohon aikaan, kun Paavali kirjoitti 1. kirjeen korinttilaisille, oli ottanut pojan 
nimeltään Sporus ja kastruoinut hänet ja meni avioliittoon hänen kanssaan ja eli hänen kanssaan 
ja piti häntä vaimonaan. Joten Paavalin maailma ei ollut kovinkaan paljon erilainen kuin meidän 
maailmamme on. Homoseksuaalinen käyttäytyminen, kuten kaikki muutkin synnit listalla, olivat 
esillä joka puolella. 

Hän kohtasi sen sellaisena kuin se on: se on synnillistä käyttäytymistä. Se on synnillistä 
toimintaa.  Hän ei ollut homofoobikko (pelkäsi homoja) eikä hän ylireagoinut. Koska hän oli 
tukahdutettu homoseksuaali itsekin. Hän otti jumalaiset kirjoitukset todesta ja hän otti syntisen 
todesta kertoessaan hänelle synnistään, jotta hän tekisi parannuksen. Paavali tiesi, mitä 
kirjoitukset opettivat. Otetaanpa selvää, Deuteronomia 22 [5.Moos.22]. Deuteronomia 22, nyt 
me menemme nämä nopeasti läpi, yksityiskohtainen opetus näistä teksteistä jää toiseen kertaan 
tai teidän itsenne opiskeltavaksi. On olemassa muistiinpanoja McArthurin opiskelu-Raamatussa, 
jotka voivat olla hyödyllisiä teille. Ehkäpä haluatte odottaa ja lukea ne myöhemmin. 

Deuteronomia 22:5: "Nainen älköön käyttäkö miehen tamineita, älköönkä mies pukeutuko naisen
vaatteisiin; sillä jokainen, joka niin tekee, on kauhistus Herralle, sinun Jumalallesi." Tämä on 
sitä, mitä kutsumme tänään transseksuaaliksi tai transvestiitiksi tai jokin toinen nimi, jota en 
tunne. Henkilö, joka vaihtaa vaatteensa vastakkaisen sukupuolen vaatteeksi, koska se antaa 
hänelle jonkinlaista himokasta jännitystä. Hepreaksi kirjaimellisesti siinä sanotaan näin: "Naisen 
ei pidä käyttää vaatteita, mitkä kuuluvat miehelle. Sitä mikä kuuluu miehelle. Eikä miehen tule 
käyttää vaatteita, jotka kuuluvat naiselle." Vaatteita, apuvälineitä, aseita, työkaluja, mitään, mikä 
varastaa selvän naisellisen identiteetin tai miehekkään identiteetin. 

Eikä tässä puhuta totuudesta, että jotkut Raamatun pilkkaajat menneisyydessä ovat sanoneet, 
etteivät naiset voi käyttää housuja. Koska housut kuuluvat miehelle. Hei, ajatelkaa itse, Vanhan 
Testamentin aikaan kaikki käyttivät hametta. Tässä ei puhuta siitä vaan siitä, että miehet käyttivät
viittaa, joka näytti miehen viitalta ja naiset käyttivät viittaa, joka näytti naisen viitalta. Miesten 
piti olla miehiä ja naisten piti olla naisia. Jumala teki meidät mieheksi ja naiseksi. Saatana totta 
kai on halunnut häivyttää sen läpi historian ja väärien uskontojen kautta sitä on häivytetty. 
Muinainen kirjailija, Maimonides, jonka mainitsin tänä aamuna, myös sanoo, mies joka on 
pukeutunut hienoihin naisen vaatteisiin tulee usein ja ylistää Venusta ja Astarothia - ja 
tyypillisesti kreikkalaiset jumalat olivat joko miehiä tai naisia. 
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Mies, joka on pukeutunut ylellisiin naisen vaatteisiin tulee usein ja ylistää Venusta ja Astarothia 
ja naiset, jotka ovat pukeutuneet miehen haarniskaan tulevat ylistämään sodan jumalaa - Marsia. 
Hyvin tyypillisesti muinaisissa uskonnoissa, saatanallinen menestys aiheuttaa ihmisten 
näkökyvyn menetyksen miehen ja naisen välisestä erosta. Drag queen ei ole siis mitään uutta. 
Naisimitaattoreissa ei ole mitään uutta. Se ei ole mitään uutta, että naiset pukeutuvat kuten 
miehet ja että miehet pukeutuvat kuin naiset. Joskus he tekevät sitä julkisesti ja ehkä useammin 
yksityisesti. Se on kieroutuneisuutta ja se on iljetys. Jopa se, että käytetään vaatteita, jotka 
kuuluvat tai viittaavat siihen, että ne kuuluvat vastakkaiselle sukupuolelle. 

Mennään seuraavaan kappaleeseen 23, Deuteronomia [5.Moos.23]: "Älköön kukaan, joka on 
kuohittu musertamalla tai leikkaamalla, pääskö Herran seurakuntaan." Siinä meillä on todellinen 
transseksuaali. Hän on henkilö, jonka miehisyys on erittäin primitiivisellä tavalla tuhottu. Nyt, 
kyseessä on tavallaan muinainen kirurgia. Riittää, että kerron teille, sana hepreaksi, emasculated,
on perusjuurisana: murskattu. En sano enempää. On olemassa ihmisiä, jotka väittävät olevansa 
naisia ansassa miehen kehossa ja menevät lääkärille saadakseen kirurgiaa. Henkilö, joka tekee 
niin, ei tule pääsemään Herran seurakuntaan. 

Muinaisina aikoina, ihminen, joka teki niin, hän teki sen jumalien takia. Hänestä tuli eunukki, 
joka alkoi palvelemaan jumalia. Ja hän meni temppeliin ja hänestä tuli miesprostituoitu. 
Vanhemmat tekivät niin poikalapsilleen, jopa niin nuorille kuin kymmenen vuotias. He antoivat 
poikansa jumalille, palvellakseen jumalia, saadakseen jonkinlaista suosiota jumalilta, joihin he 
uskoivat. Henkilö, joka oli niin syvällä pakanallisuudessa tehdäkseen tuon kaltaista, häneltä 
rajoitettiin etuoikeuksia ja kansalaisoikeuksia tuossa valtiossa, koska he olivat turmelleet 
Jumalan kuvan [ihminen on Jumalan kuvaksi luotu]. He olivat osoittaneet epäkunnioitusta 
Jumalan sanaa ja Jumalan suunnitelmaa ja Jumalan tahtoa kohtaan. 

Oliko se pysyvää? Kun sanotaan, Vanhassa Testamentissa sanottiin, jos teet sen, jos muutut 
eunukiksi, sinä et voi koskaan pelastua eikä sinulle koskaan anneta anteeksi? Minä autan teitä 
tässä asiassa. Jesaja 56, ottakaa esille Jesaja 56 ja se on tärkeää. Jakeessa kolme, Jesaja 56:3: 
"Älköön sanoko muukalainen, joka on liittynyt Herraan: "Herra erottaa minut peräti 
kansastansa", älköönkä kuohittu sanoko: "Minä olen kuiva puu". Sillä näin sanoo Herra: 
Kuohituille, jotka pitävät minun sapattini ja valitsevat sen, mikä minulle otollista on, ja pysyvät 
minun liitossani, heille minä annan huoneessani ja muurieni sisällä muistomerkin ja nimen, joka 
on poikia ja tyttäriä parempi; minä annan heille iankaikkisen nimen, joka ei häviä."

Noin sanoo Herra eli Herra puhuu Jesajan 56:3:ssa: "Älköön sanoko muukalainen, joka on 
liittynyt Herraan: 'Herra erottaa minut peräti kansastansa'". Siinä meillä on toivon ikkuna. Se 
tarkoittaa muukalaista, ulkopuolista, joka on Israelin kansan liiton ulkopuolella, juutalaisen 
rodun ja Aabrahamin jälkeläisten ulkopuolinen henkilö; älköön tuollainen henkilö sanoko: 
"Herra erottaa minut peräti kansastansa." Tuo muukalainen, joka tulee ja sanoo tahtovansa olla 
osa tätä kansakuntaa, minä haluan olla osa sitä, mitä Jumala tekee täällä ja haluan ylistää teidän 
Jumalaanne teidän tavallanne. 

"Älköön sanoko muukalainen, joka on liittynyt Herraan: 'Herra erottaa minut peräti kansastansa', 
älköönkä kuohittu sanoko: 'Minä olen kuiva puu.’'" Se on ohi kodallani. Minulla ei ole 
tulevaisuutta.  Minulla ei ole tulevaisuutta. Minulla ei ole osaa Jumalan ihmisten joukossa. 
Jakeessa neljä: "Sillä näin sanoo Herra: Kuohituille, jotka pitävät minun sapattini ja valitsevat 
sen, mikä minulle otollista on, ja pysyvät minun liitossani, heille minä annan huoneessani ja 
muurieni sisällä muistomerkin ja nimen, joka on poikia ja tyttäriä parempi; minä annan heille 
iankaikkisen nimen, joka ei häviä [kirjaimellisesti: leikata irti]."

7/14



Siinä meillä oli sanaleikkiä. Onko olemassa anteeksiantoa heille? Onko olemassa pelastus heille?
Jopa Vanhassa Testamentissa on anteeksianto ja pelastus. "Älköönkä kuohittu sanoko: 'Minä olen
kuiva puu.'" Älkää antako tuon pakanan, jopa kastruoidun pakanan ajatella, ettei hän koskaan saa
anteeksiantoa Jumalalta ja ettei hän koskaan saa elämää Jumalalta. Jumala antaa hänelle paikan 
talossaan ja muuriensa sisältä ja nimen, joka on parempi kuin poikien ja tyttärien nimi on; 
ikuisen nimen. Ja tämä on tarkalleen sitä, mitä Jumala tekee apostolien teot 8:ssa. Muistatteko 
ap.t.8? Älkää tarkistako sitä. 

Filippus menee hevosvaunuilla ja tuossa vaunussa istuu eunukki, joka palvelee Candacea, 
Etiopian kuningatarta. Siinä meillä on yksi, ehkä lapsuudestaan saakka, vanhempiensa toimesta 
annettu kastruoiduksi ja annettu tälle naiselle, tuolle monarkille häntä palvelemaan. Ja hän lukee 
siinä mitä? Jesajaa. Ja häntä opastetaan liittyen messiaaseen ja pelastukseen. Ja hän kysyy, voiko 
saada kasteen. Ja hänet kastetaan. Ja hänet kastetaan ja hän pelastuu. Ja Jumalan henki tulee 
hänen päälleen. Niinpä, katumaton ja epäuskoinen eunukki suljetaan ulkopuolelle ja Jumala ei 
halua sellaista lähellekään seurakuntaansa, koska Hän ei halua lainkaan heidän pahaa 
vaikutustaan sinne. Mutta pelastus on myös heitä varten. 

Tavallaan, me kutsumme kaikki nuo ihmiset, jotka elävät tuon kaltaisessa yksinkertaisessa 
kieroutuneisuudessa, ylistämään Jeesusta Kristusta Pelastajanaan ja saadakseen anteeksiannon ja 
vastaanottaakseen uuden elämän ja uuden nimen ja kokonaisen pelastuksen ja ikuisen taivaan. 
Mutta me emme kutsu sinua tänne yllyttämään muitakin tuohon kieroutuneisuuteesi. Meidän on 
suojeltava itseämme sellaiselta. 

Mennään sitten takaisin Leviticus 18:sta [3.Moos.18], josta näemme jälleen, mitä kirjoitukset 
puhuvat tästä synnistä. Leviticus 18:22: "Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen 
kanssa maataan; se on kauhistus." Hyvin selvää. Jatkuu: "Älä sekaannu mihinkään eläimeen, 
ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa; se
on iljettävyys." Se on kieroutuneisuutta; eläimiin sekaantumista. Ja sitten jatkuu jakeessa 24: 
"Älkää saastuttako itseänne millään näistä, sillä näillä kaikilla ovat itsensä saastuttaneet ne 
kansat, jotka minä karkoitan teidän tieltänne."

Se on syy, miksi te menette luvattuun maahan ja kansat, jotka siellä jo elivät, poistetaan sieltä. 
Koska tämä oli sitä, mitä he siellä harjoittivat: homoseksuaalista kieroutuneisuutta ja 
kieroutuneisuutta eläimien kanssa.  "Sentähden noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni 
älkääkä mitään näistä kauhistuksista tehkö, älköön maassa syntynyt älköönkä muukalainen, joka 
asuu teidän keskellänne." Älkää hyväksykö sellaista maassanne kenenkään kohdalla. Kuinka 
sitten sellaista voi sallia kirkossa? 

"Sillä kaikkia näitä kauhistuksia ovat tehneet tämän maan asukkaat, jotka olivat ennen teitä, niin 
että maa tuli saastaiseksi - ettei maa teitäkin oksentaisi, jos te sen saastutatte, niinkuin se on 
oksentanut ulos sen kansan, joka oli ennen teitä. Sillä kaikkia näitä kauhistuksia ovat tehneet 
tämän maan asukkaat, jotka olivat ennen teitä, niin että maa tuli saastaiseksi." Kun avaat kirkon 
ovet homoseksuaaleille ja sinä... Sinä saatat havaita Jumalan oksentavan koko kirkon ulos 
suustaan.

Jakeessa 29: "Sillä jokainen, joka tekee minkä tahansa näistä kauhistuksista, hävitettäköön 
kansastansa, kaikki, jotka semmoista tekevät. Sentähden noudattakaa minun määräyksiäni, ettette
seuraisi niitä kauhistavia tapoja, joita on seurattu ennen teitä, ettekä saastuttaisi itseänne niillä. 
Minä olen Herra, teidän Jumalanne." Tässä on syy: minä olen Herra, teidän Jumalanne ja minän 
sanon niin. Tästä asiasta ei voi olla erimielisyyttä. 
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Homoseksuaalinen kieroutuneisuus ja käyttäytyminen on häpeällistä. Se aiheuttaa Jumalan 
tuomion. Jumala ei ole muuttanut mieltään asiasta. Jumala ei ole tänään erilainen kuin hän oli 
tuohon aikaan. Hän näkee asian tarkalleen samalla tavalla nyt kuin silloin. 

Leviticus 20:13 [3.Moos.20:13]: "Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa 
maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan
alaiset." Rangaistuksena on kuolema. Teloitus sillä paikalla. Sama rangaistus tuli aviorikoksesta. 
No, on olemassa muutama ihminen, joka sanoo: "No, Jeesus sanoi, että minä olen lain loppu." 
Ei, hän sanoi: "Minä olen lain täyttymys." Jeesus sanoi: "Ei pienen pieni pilkku tai piste häviä 
tästä laista." Jumalan moraalilaki on muuttumaton ja pysyvästi voimassa. 

1.Tim.1:10: "...haureellisille, miehimyksille [homoseksuaaleille], ihmiskauppiaille, 
valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan." Raamatun 
alkupäässä se määritellään synniksi. Raamatun loppupuolella se yhä määritellään synniksi. 
Mennään Genesis 19:sta [1.Moos.19]. Genesis 19 on kaikkein dramaattisin kuvaus tästä synnistä 
kirjoituksissa. Totta kai, Genesis 1:27: Jumala loi miehen ja naisen, teki heidät mieheksi, zakar, 
ja naiseksi, naqebah. Heidän oli tarkoitettu täydentävän toisiaan. Tullakseen yhdeksi lihaksi. 
Tuottaen jälkeläisiä. Tämä on Jumalan peruuttamaton suunnitelma. Mies ja nainen.

Saatana välittömästi haluaa korruptoida sen, eikö niin? Meillä on tuo edellinen ja kappaleessa 
kolme tulee syntiin lankeemus. Mikä tulee sen jälkeen? Kappaleessa kaksitoista meillä on 
aviorikos. Kappaleessa yhdeksäntoista meillä on insesti [sukupuoliyhteys lähisukulaisen kanssa].
Kappaleessa 34 meillä on raiskaus. Kappaleessa 38 meillä on prostituutio. Osa Genesiksen 
historiaa kertoo patriarkoista. Toinen osa Genesiksestä on seksuaalisen kieroutuneisuuden 
kehittymisen historiaa. Niinpä kappaleessa 19, Genesis 19, meille esitellään homoseksuaalisuus.

Sodoma on kaupungin nimi. Ja muuten, Heskielin 16:sta mukaan, Sodoma oli täynnä 
kaikenlaista ilkeyttä, mutta mikään niistä ei ollut järkyttävämpää kuin tämä. Varmasti sieltä 
löytyi aviorikos, haureus, moniavioisuus, insesti, raiskaus, prostituutio, ihan kaikkea. Mutta 
havaitkaa tämä. Kaksi enkeliä tuli Sodomaan illalla, kun Loot istui kaupunginportilla. Enkeleitä, 
jotka olivat ottaneet kehollisen muodon. Kun Loot näki heidät, hän nousi ylös ottaakseen heidät 
vastaan ja kumartui kasvot maata vasten. Hän sanoi: "Ja hän sanoi: ’Oi herrani, poiketkaa 
palvelijanne taloon yöksi ja peskää jalkanne! Aamulla varhain voitte jatkaa matkaanne.’ He 
sanoivat: ’Emme, vaan me jäämme yöksi taivasalle’. Mutta hän pyysi heitä pyytämällä, ja he 
poikkesivat hänen luoksensa ja tulivat hänen taloonsa. Ja hän valmisti heille aterian ja leipoi 
happamattomia leipiä, ja he söivät."

Hei, se ei ole hyvä ajatus yöpyä ulkona. Kaksi upeaa, taivaallista enkeliä hienoissa asuissaan, 
sellaisissa, joita ihmiset eivät olleet koskaan nähneet. Jakeessa kolme Loot pyytää heitä useasti. 
Niinpä enkelit lopulta myöntyivät ja tulivat Lootin taloon ja hän valmisti heille illallisen ja leipoi
happamattomia leipiä ja he söivät. Loot suojeli heitä. Ja hän osoitti ystävällisyyttä heitä kohtaan, 
koska he olivat taivaallisia vieraita. Aivan kuten Aabraham ja Saara olivat tehneet kappaleessa 
17, kun heidän luonaan vierailtiin.

Ennen nukkumaan menoa kaupungin miehet, Sodoman asukkaat, piirittivät talon. Sekä vanhat 
että nuoret jokaisesta kaupunginosasta. Sana oli levinnyt, että nämä kaksi upeaa olentoa olivat 
kaupungissa ja Lootin talossa ja kaupungin miehet, Sodoman miehet, piirittivät talon; nuoret ja 
vanhat miehet. Ja he kutsuivat Lootia sanoen: "Ja he huusivat Lootia sanoen hänelle: "Missä ne 
miehet ovat, jotka tulivat luoksesi yöllä? Tuo heidät tänne meidän luoksemme, ryhtyäksemme 
heihin." Kirjaimellisesti he halusivat seksiä heidän kanssaan. Niin kieroutuneita he olivat. 
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Hän meni ulos ja sulki oven perässään ja sanoi: "Älkää, veljeni, tehkö niin pahoin. Katsokaa, 
minulla on kaksi tytärtä, jotka eivät vielä miehestä tiedä. Ne minä tuon teille, tehkää heille, mitä 
tahdotte. Älkää vain tehkö näille miehille mitään pahaa, sillä he ovat tulleet minun kattoni 
suojaan." Mikä outo suunnitelma tuo on olevinaan? No, sinä sanot, että ehkä he olivat niin 
himoissaan omassa homoseksuaalisessa synnissään, ettei heitä olisi kiinnostaneet tytöt. Ehkä. 
Todennäköisesti uskottavampi esitys asiasta olisi sellainen, että Loot mieluummin uhraa omat 
tyttärensä sen sijaan, että Jumalan enkeleitä käytettäisiin hyväksi. 

Muuten, tässä kohdassa mies nimeltään Bailey kirjoitti kirjan, jossa hän sanoo: "Sodoman synti 
oli vieraanvaraisuuden puute." Ihmiset eivät kohdelleet noita enkeleitä kovin vieraanvaraisesti. 
Kyllä, se on totta. Mutta kysymyksessä oli paljon enemmän kuin se. Ihmiset sanoivat, tässä 
heidän vastauksensa jakeessa yhdeksän: "Mutta he vastasivat: 'Mene tiehesi!' Ja he sanoivat: 'Tuo
yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena, ja yhtäkaikki hän alati pyrkii hallitsemaan. Nytpä me
pitelemmekin sinua pahemmin kuin heitä.' Ja he tunkeutuivat väkivaltaisesti miehen, Lootin, 
kimppuun ja kävivät murtamaan ovea." Tämä on täysin hallitsematonta jo. Tilanne on 
riistäytynyt käsistä. 

He haluavat ne kaksi muukalaista. Heidän intohimonsa on niin vahva, että he pyrkivät oven läpi. 
Mutta nuo miehet, enkelit, jakeessa 10, ojensivat kätensä ja vetivät Lootin talon sisälle ja 
sulkivat oven perässään ja iskivät oviaukossa olevia miehiä sokeudella. Sekä vähäiset että 
arvovaltaiset, tärkeät ja vähemmän tärkeät, vanhat ja nuoret, pienet ja isot sokeutuivat. Mutta 
katsotaan mitä siitä seurasi: "Ja he sokaisivat ne miehet, jotka olivat talon ovella, sekä nuoret että
vanhat, niin että he turhaan koettivat löytää ovea." Onko heidän himonsa täysin hallitsematonta?

Hämmästyttävää. Ajattelen, jos olet sokea, sinä lähtisit pois paikalta. Himo on niin voimakasta 
kuten tällainen kieroutuneisuus on. He yrittivät löytää ovea ja Jumala lopulta poltti koko 
kaupungin poroksi. Ja tuon tapahtuman seurauksena oli nimi, joka on ollut vuosien ajan 
kuvaamassa tällaista käyttäytymistä - sodomia. Sodomialla, joka esiintyy 1.Kun.14:24 ja 
Deuteronomiassa 23:17 ja 18, on alkunsa täällä. Sodomiitti [sodomite englanniksi] oli henkilö, 
joka osallistui homoseksuaaliseen kieroutuneisuuteen. Sodoman synti oli homoseksuaalisuus 
eikä vieraanvaraisuuden puute. 

Se mainitaan uudelleen Juudaksen jakeissa 6 ja 7. Se todellakin on paras nimitys. Meidän pitäisi 
käyttää sitä. Gay on naurettava nimitys kuvaamaan heitä. He ovat kaikkea muuta kuin gay 
[iloisia veikkoja]. Valtava syyllisyys, yksinäisyys, ei tulevaisuutta, ei toivoa, yrittäen haudata 
oman syyllisyytensä jonkin itseoikeutetun kampanjan alle, he ovat kaikkea muuta kuin gay. 
Homoseksuaali on kliininen [nimitys]. Sodomiitti on raamatullinen [nimitys]. Se osoittaa, mitä 
se todella on. Kiihkoa ja intohimoa, joka on hallitsematonta. 

On kuitenkin vielä toinen Vanhan Testamentin teksti, jota pitää tarkastella. Katsotaan Jesajan 
kappaletta kolme. Jesaja 3:9: "Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he 
tuovat julki niinkuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa. Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät." 
Sitä se on. "Sanokaa hurskaasta, että hänen käy hyvin, sillä he saavat nauttia tekojensa hedelmiä. 
Voi jumalatonta! Hänen käy pahoin, sillä hänen kättensä teot maksetaan hänelle. Minun kansani 
käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat 
hämmentäneet sinun polkujesi suunnan."

Edellisessä meillä on kuvaus sodomiasta, jota tapahtuu Jesajan aikaan, mistä tuli osa Jumalan 
tuomiota lankeemuksen takia. Profeetta sanoi, Jerusalem on tuhoutunut, Juuda on kaatunut. He 
ovat kapinoineet Herraa vastaan. He ovat ärsyttäneet Herran. He eivät piilottele syntejään kuten 
eivät piilottaneet ihmiset Sodomassa. He ovat saattaneet olla osallisina samankaltaisissa 

10/14



synneissä, mutta he ylistivät syntejään kuten sodomalaiset avoimesti ylpeilivät synneillään. Se on
räikeää kapinaa Jumalaa vastaan. Se on häpeämätöntä. 

Jakeessa kaksitoista sanotaan: "Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat." 
Mielenkiintoisia lausuntoja. Nimitys nainen tässä voi olla naismainen mies tai epämiehekäs 
henkilö. Jotkin sanakirjat sanovat sen olevan miesmäinen nainen. Voi jopa olla, että Jesajan 
aikaan hallituksessa oli sodomiitteja, voimakkailla paikoilla ja valta-asemissa. Jos he pystyvät 
siihen, he mielellään hakeutuvat noille paikoille. William Rogers raportissaan "The Gay 
Invasion" sanoo, että Franklin Rooseveltin ajoista lähtien jokaisessa presidentin kabinetissa on 
ollut ainakin yksi homoseksuaali ja nyt heitä on enemmän kuin koskaan.

Jesaja todennäköisesti tiesi, että sodomiaa oli kaikkialla heidän ympärillään ja jopa valta-
asemissa. Se oli osa assyrialaisten elämää, babylonialaisten ja egyptiläisten elämää. Eräät 
historioitsija sanovat, että faaraot osallistuivat homoseksuaalisuuteen. Se ei ole yllättävää 
jääräpäiseltä maailmalta. Vei aikaa 150 vuotta, mutta lopulta tämä synti yhdistyi muihin ja tuhosi
Israelin jumalaisessa tuomiossa. Mikä tuhosi Sodoman, tuhosi Israelin. Se tuhosi myöhemmin 
Kreikan. Se tuhosi Rooman. Se voi tuhota Amerikan. Se on synti. Se on kuolettavaa. Se on 
tuhoisaa.

Eikä Jumala ole muuttanut näkemystään. Meidän yhteiskuntamme kieltäytyy näkemästä sitä 
syntinä, koska olemme hyväksyneet paljon valheita. Syntyi mies nimeltään Sigmund Freud, joka 
monen ihmisen käyttäytymisen tutkijan tapaan kiinnostui sodomiiteista. Hän päätteli, että 
kyseessä oli psykologinen häiriö liittyen hallitsevaan äitiin. 1930-luvulla ilmestyi mies nimeltään
Ellis, joka julkaisi ohjeen, seksuaalisen kirjan, jossa sodomia tuotiin avoimesti esille ja hän 
osoitti siinä muutaman kuuluisan sodomiitin. Hän teki johtopäätöksen, että sodomiitit ovat 
suurmiehiä, koska heillä on erityinen nerokkuus liittyneenä heidän sodomiaansa. 

Hän kirjoitti Erasmuksesta, tanskalaisesta humanistista 1500-luvulla, Christopher Marlowesta 
englantilaisesta runoilijasta, Michelangelosta italialaisesta nerosta, joka ei ollut homoseksuaali, 
Lordi Byronista joka oli, Francis Baconista, Oscar Wildesta, joka oli, Walt Whitmanista. Hän 
kokosi tämän vaikuttavan listan ihmisiä todistaakseen nerokkuuden johtuvan sodomiasta. Freud 
sanoi sen olevan omalaatuinen reaktio dominoivaan äitiin. Ellis sanoi aivan päinvastaista ja että 
kyseessä oli todellisuudessa nerokkuus. 

Sitten tuli todellinen huijari, Albert Kinsey 40- ja 50-luvuilla, julkaisten kuuluisan Kinseyn 
raportin, joka oli melkoinen kokoelma valheita. Sillä yritettiin arkipäiväistää sodomia sanomalla,
että joka kymmenes ihminen tekee sitä. Amerikan psykiatrinen yhdistys (The American 
Psychiatric Association) määritteli sodomian uudelleen sairaudeksi, poistaen sen standardista 
diagnostisesta ohjekirjasta, ja määritteli, että se on periytyvää. Kaikki edellinen on johtanut 
tämän päivän epidemiaan. 

Ei ole olemassa todisteita siitä, että kyseessä olisi jokin muu kuin poikkeava, kieroutunut, 
käyttäytymismuoto. Onko joillain ihmisillä vetoa siihen suuntaan? Kyllä. Miksi heitä vedetään 
siihen suuntaan? Voi olla monta syytä, miksi heillä on vetoa siihen suuntaan. Miksi ihmistä 
ylipäätään vedetään minkään synnin suuntaan? Minulla ei ole vetoa siihen suuntaan. On 
olemassa muutamia syntejä, joita en ymmärrä. Minä en voi ymmärtää tätä syntiä. Minä en voi 
ymmärtää monia syntejä. En voi käsittää murhaa. 

Amerikan alkuvaiheissa, tiesittekö, että ihmisille annettiin sähköshokkihoitoa, jolla yritettiin 
osua heidän aivojensa tyhjille alueille toivoen, että samalla osuttaisiin homoseksuaalisen 
intohimon alueelle? Tiedättekö, että joskus muinoin tehtiin radikaalia lobotomiaa ihmisille, jotka 
tekivät sitä. Mikään mainituista ei toimi, koska tässä ei ole kyseessä lihassa tai aivoissa oleva 
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asia - aivosolukossa oleva asia. Se on valinta. Miksi ihmiset valitsevat sen? Ehkä heillä on ollut 
kokemus, jonkinlainen vääryyden kokemus, kun he olivat nuoria - jonkinlainen aikainen 
homoseksuaalinen kokemus. Se on helppoa ja sitä on saatavilla. Ehkä heillä on läheisyyden tarve
ja he ovat kykenemättömiä keskustelemaan vastakkaisen sukupuolen kanssa. 

Kehittyvä alakulttuuri ilmiselvästi tekee siitä hyväksyttävää ja imee monet mukaansa. En minä 
tiedä kaikkia syitä. Miksi ihmiset tuntevat vetoa aviorikokseen? Miksi ihmiset tuntevat vetoa 
pornografiaan? Valintoja, eikä vain yksi vaan monta. Viimeinen jae, joka meidän täytyy lukea. 
Jumala aikoo tuomita tämän synnin aivan kuten Hän on aina tuominnut sen. Kirje roomalaisille 1
ja tämä on todellakin aihe, josta pitäisi tehdä oma oppituntinsa. Mutta jotta emme raataisi tämän 
ajankohtaisen aiheen parissa, sallikaa minun antaa pienen pieni esitys asiasta, roomalaiskirjeessä 
1:18: " Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä 
vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa..." 

Jumalan viha ilmestyy taivaasta jatkuvasti koko ajan niitä vastaan, jotka pitävät totuutta 
vääryyden vallassa. He pitävät Jumalan totuutta, jonka he tuntevat, vääryyden vallassa.  Jumala 
teki sen näkyväksi heille luomisessa. Te tunnette tämän tekstin. Vaikka he tunsivat Jumalan 
omassatunnossaan, luomisessa ja päättelyn avulla, he eivät kunnioittaneet häntä Jumalana tai 
kiittäneet häntä siitä. He ovat tuloksettomia pohdinnoissaan. Heidän tyhmä sydän oli pimentynyt.
Tunnustautumalla viisaiksi heistä tuli tyhmiä. Vaihtamalla turmeltumattoman Jumalan 
ylistämisen pilaantuviin kuviin ihmisestä, linnuista, nelijalkaisista, matelijoista.

Annetaan edelliselle yksi otsikko: Todellisen Jumalan hylkääminen ja epäjumalan palveleminen. 
Okei. Epäjumalanpalvelus. Jumalan viha kohdistuu niihin, jotka tekevät tuon vaihdon. He 
vaihtavat, jakeessa 23, he vaihtavat turmeltumattoman Jumalan ylistämisen. Jakeessa 25: "He 
vaihtavat Jumalan totuuden valheeseen." Ja sitten he vaihtavat jakeessa 26: "...sillä heidän 
naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;  samoin miespuoletkin, 
luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja 
harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen 
palkan, mikä saada piti."

Hylkää Jumala, hylkää todellinen Jumala, muutu epäjumalanpalvelijaksi ylistäen oman mielesi 
mukaista jumalaa ja vaihda turmeltumattoman Jumalan kunnioitus johonkin toiseen jumalaan. 
Sen seurauksena epäjumalanpalveluksesi aina väistämättä johtaa moraalittomuuteen. Siihen on 
sisäänrakennettu tuomio. Niinpä Jumala antoi heidät intohimojensa vietäväksi, jotta heidän 
kehonsa joutuvat häpeän kohteeksi heidän joukossaan. Epäjumalanpalvelus johtaa 
moraalittomuuteen. Voit nähdä tämän parivaljakon [epäjumalanpalvelus/moraalittomuus] läpi 
historian. 

Epäjumalanpalvelus johtaa moraalittomuuteen. Jumala luovuttaa heidät omien intohimojensa 
valtaan. Minne heidän himonsa heidät vievät? Homoseksuaaliseen käyttäytymiseen. Naiset 
tekevät vaihtokauppaa, koska he ovat vaihtaneet todellisen turmeltumattoman Jumalan 
kirkkauden ja Jumalan totuuden valheeseen, he ovat myös vaihtaneet luonnollisen toiminnan 
siihen, mikä on epäluonnollista. Miehet tekevät aivan samoin. 

Mitä he saavat siitä? Jakeen 27 lopussa: "villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä 
saada piti." Ajattelen, että tässä pääosin viitataan fyysiseen kuolemaan kuin myös jumalaiseen 
tuomioon. He saavat sukupuoliteitse siirtyviä tauteja, monia erilaisia, osa sellaisia, joita en edes 
mainitse. He saavat lyhentyneen elämän. Heillä ei ole toivoa eikä tulevaisuutta ja he elävät 
valtavan syyllisyyden alla. Traaginen elämä, surullinen traaginen elämä. Hylkää Jumala, vaihda 
todellinen Jumala epäjumalaan, vaihda Jumalan totuus valheeseen ja sinä vaihdat luonnollisen 
käyttäytymisen siihen, mikä on epäluonnollista. 
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Jakeessa 27 on lyhyt lause: "...ovat kiimoissaan syttyneet..." [eglanniksi burned in their desire, 
suomennos paloivat himossaan] Tämä täytyy vielä sanoa ja sitten olen valmis. Tämä 
kirjaimellisesti, ekkaio, tarkoittaa palamista, he palavat intohimossaan, raivoava intohimo. He 
osallistuvat asioihin, jotka ovat tuskallisia. Monet massamurhaajat olivat homoseksuaaleja. Eräs 
esimerkki, tohtori Milton Helpburn [?], entinen johtava lääketieteellinen tarkastaja New 
Yorkissa, josta New York Times sanoi, että kyseessä on mies, joka tietää enemmän 
väkivaltakuolemista kuin kukaan toinen Amerikassa.

Hän kirjoitti elämänkerran nimeltään "Where Death Delights", Helpburn kirjoitti, ei kristitty. 
Näin hän sanoi: "Ei ole minun tehtäväni tuomita homoseksuaalisuutta sellaisenaan ja jätän sen 
psykiatreille ja psykologeille, jotka yrittävät päätellä, miksi ihmiset harjoittavat 
homoseksuaalisuutta. Mutta tehtyäni 60 000 ruumiinavausta, on korkea aika niiden, jotka 
poikkeavat tavallisuudesta, heidän on ymmärrettävä riskit. En tiedä, miksi asia on niin, mutta 
näyttää siltä, että mustasukkaisuuden väkivaltaiset räjähdykset homoseksuaalien joukossa 
ylittävät paljon mustasukkaisuuden miehen ja naisen tai naisen ja miehen välillä. Kasvavat 
kustannukset ja energia homoseksuaalisissa suhteissa eivät yksinkertaisesti pysy hallittavissa, 
kun räjähdyspiste on saavutettu, lopputulos on brutaalin väkivaltainen." 

"Mutta tämä on normaali kuvio näissä homoseksuaalisissa hyökkäyksissä", hän kirjoittaa. 
"Lukemattomat puukoniskut, järjettömät hakkaamiset joiden selvästikin täytyy jatkua pitkään 
uhrin kuoleman jälkeen. Kun näemme nämä brutaalit monta puukoniskua saaneet tapaukset 
yhdessä uhrissa, me automaattisesti oletamme, että käsissämme on homoseksuaaliuhri ja 
homoseksuaalihyökkääjä." Lainauksen loppu. Tämä intohimo kuluttaa heidät. No, sinä sanot, 
että se kuulostaa huonoilta uutisilta. Tämä on todella hyvät uutiset. 

Se on hyvät uutiset kieroutuneelle, koska, jos haluat tunnistaa sen synniksi, nähdä sen sellaisena 
kuin se on, lopetat yritykset puolustaa sitä ja pyhittää sitä ja oikeuttaa sitä, tunnustat sen 
synniksi, joka se on. Huudat Jumalan puoleen ja Hän antaa anteeksi sinulle ja pesee sinut ja 
pyhittää sinut ja vanhurskauttaa sinut. Hyvät ystävät, tämä on viesti, joka meidän pitää antaa 
noille ihmisille. Ei ole olemassa mitään toista viestiä. 

Muistan yhden kerran Larry Kingin ohjelmassa oli Chad Allen, näyttelijä, puhumassa tästä 
asiasta. Ja aloitin 1.Kor.6, henkilö, joka osallistuu sellaiseen elämään, ei pääse Jumalan 
kuningaskuntaan. Ja sitten palasin saman jakeen loppuun ja sanoin: "Ja tuommoisia te olitte, 
jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson [teidät on pesty], te olette pyhitetyt, te olette 
vanhurskautetut." Ja minä kerroin hänelle, että Jumala antaa hänelle anteeksi ja pesee hänet ja 
vanhurskauttaa hänet ja pyhittää hänet. Se on viesti.

Se on ainoa viesti, joka meillä on. Lopetan tarinaan. Anteeksi että olen vienyt aikaanne, mutta se 
tarkoittaa, ettei minun tarvitse puhua tästä enää uudelleen. Psalmi 107. Eräänä sunnuntaiaamuna 
tässä auditoriossa nousin ylös ja luin psalmin 107 niin kuin usein luen psalmin. Ja tulin jakeeseen
10: "He istuivat pimeydessä ja synkeydessä, vangittuina kurjuuteen ja rautoihin, koska olivat 
niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi Korkeimman neuvon. Hän masensi 
heidän sydämensä kärsimyksellä; he sortuivat, eikä ollut auttajaa. Mutta hädässänsä he huusivat 
Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Hän vei heidät ulos pimeydestä ja 
synkeydestä, hän katkaisi heidän kahleensa. Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa ja hänen 
ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan. Sillä hän särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset 
salvat." 

Ja minä jatkoin lukeakseni eteenpäin psalmia. Mutta yksi jae erottui joukosta. Jae 6: "Mutta 
hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Ja hän ohjasi heidät 
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oikealle [englanniksi straight, suora] tielle."  Nyt, jos elät homoseksuualisessa maailmassa, 
sanalla suora, on erityinen merkityksensä. Tuolla takana istui nuori mies nimeltään Robert 
Lagerstrom. Hän oli yksi Gay Pride Paraden johtajista Los Angelesissa. 

Hän oli kuolemassa AIDSiin ja sanoi yhdelle ystävistään: "Minä olen kuolemassa ja pelkään 
kuolemaa. En ole valmis kuolemaan. Minne voin mennä saamaan apua?" Eräs hänen 
ystäväsyntinen sanoi: "Tuolla on kirkko nimeltään Grace Community Church. Mene sinne." Hän 
tuli tänne. Luin tuon psalmin. Hän oli mies, joka huusi Herran puoleen ongelmissaan. Hän oli 
kurjuuteen ja kahleisiin sidottu vanki. Hän oli pimeydessä ja kuoleman varjossa ja minä luin tuon
psalmin.

Myöhemmin samana päivänä hän sanoi minulle: "Sinä luit sen ja minä tiesin olevani oikeassa 
paikassa." Sinä luit sen ja minä toistin itselleni, kuinka pääsen vapaaksi, kuinka pääsen vapaaksi?
Minne menen? Mitä minun pitää tehdä? Ja sitten hän sanoi: "Sinä nousit ylös ja saarnasit tämän 
todella pitkän, pitkän, saarnan. Ja mitä enemmän sinä puhuit, sitä ärtyneemmäksi minä tulin. 
Koska minä halusin vapautua ja sinä jatkoit puhettasi, jatkoit puhettasi, enkä minä kuullut 
sanaakaan siitä, mitä sanoit." 

Joten, hän tuli palveluksen lopuksi, hän tuli rukoushuoneeseen, meni kasvoilleen Jumalan 
edessä, katui, ylisti Jeesusta Kristusta Herraksi, pelastui ihmeellisesti ja minä kastoin hänet tässä 
vedessä; näissä vesissä. Ennen kuin tein sen, hän antoi todistuksensa kaikille, jotka tunsi. Kun 
Gay Pride Parade tuli, kaikki johtajat tulivat hänen luokseen, koska hän asui reitillä. He tulivat 
hänen kotiinsa häntä katsomaan, koska hän oli kuolemassa. Hän kertoi heille kaikille 
evankeliumista ja meni taivaaseen.  

Me kerromme totuuden synnistä, jotta voisimme puhua totuuden Pelastajasta, joka antaa 
anteeksi, eikö niin? Isä, me kiitämme Sinua jälleen sanastasi. Se avaa meille niin paljon. Niin 
ajankohtaista ja niin osuvaa. Kiitos siitä selvyydestä, jolla se puhuu näissä asioista. Olkaamme 
uskollisia kutsuaksemme, näitä ihmisiä, jotka ovat tämän säälimättömän synnin kahleissa, 
parannukseen ja katumukseen. Emme hyväksy syntiä, mutta rakastamme syntistä tarpeeksi 
antaaksemme hänelle evankeliumin toivon. Jatka, Sinä, syntisten pelastamista ja pesemistä ja 
pyhittämistä ja vanhurskauttamista tässä kirkossa; kaikenlaisten syntisten. Ja salli meidän elää 
sellaista elämää, joka kunnioittaa ja miellyttää Sinua, aivan kuten tekevät ne, jotka ovat saaneet 
anteeksi. Me kiitämme Sinua Kristuksen nimessä. Aamen.
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