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Kysymys: Meillä on tältä tietyltä alueelta useita kysymyksiä. Raamattu väittää, että meidät on luotu 
Jumalan kuvaksi – mieheksi ja naiseksi. Voisiko toinen teistä puhua kysymyksestä, joka liittyy kehittyvään 
sukupuoleen.  

Ravi: Tämä on äärimmäisen vaikea kysymys. Joskus kun alan ajattelemaan kysymystä, puhumattakaan siitä, 
että alkaisin puhumaan siitä, pohdin sitä, miten helppoa (vaikeaa) on navigoida miinakentän läpi – liittyen 
asian herkkyyteen. Ei ole väliä, mitä sanomme, kun käymme näitä samoja keskusteluja yliopistojen 
kampuksilla, meidän on oltava hyvin varovaisia ja herkkiä ihmisten kanssa, jotka kamppailevat itse tämän 
asian kanssa.  

Ensimmäinen asia, jonka haluan sanoa teille, olen tuntenut ihmisiä ja olen keskustellut ihmisten kanssa, 
jotka kamppailevat tämän asian kanssa ja heidän taistelunsa on hyvin todellinen. Se ei ole kuvitteellista. 
Kyseessä on taistelu, joka iskee perheisiin ja tunteisiin. Jos olet itse tuossa taistelussa, uskon, että olet 
erittäin, erittäin kovassa paikassa. Kiitos kuitenkin, että olitte tarpeeksi rehellisiä ja että puhuitte ääneen 
tästä kamppailusta, jota ihmiset parhaillaan käyvät.  

On olemassa kaksi kirjaa, joita suosittelen teille. Toisen on kirjoittanut mies nimeltään Markie Marhouse. 
Sen nimi on gender diasporia, joka on kenties kaikkein kattavin tutkimus, mikä aiheesta on koskaan tehty. 
Toisen kirjan on kirjoittanut Von Roberts, joka on kirkkoherra Saint Ebsissä Oxfordissa. Von Robertsilla on 
koko elämänsä ajan ollut samaan sukupuoleen kohdistuva kiinnostus – omien sanojensa mukaan. Joten hän 
on hyvin sympaattinen, kun puhutaan tämän iltaisista asioista ja pitää niitä pikemminkin poikkeuksina kuin 
sääntöinä. Hän on kirjoittanut hyvin [hämmentävän?] kirjan transgender aiheesta ja se on hyvin ohut kirja. 
On kiehtovaa lukea sellaisia. Kun kävin sitä läpi, eräs asia, joka sieltä nousi esille oli, jokin aika sitten 
Facebook päätti antaa vaihtoehdon sukupuolelle. Mies, nainen tai vaihtoehtoinen. Muutaman tunnin 
kuluttua edessämme oli 71 vaihtoehtoa. Joten kokeilu lopetettiin ja he sanoivat, ettei asiaa viedä tämän 
pidemmälle. Siitä tehtiin räätälöity sen sijaan, että se olisi ollut vaihtoehtoinen. Siinä siis räätälöidään oma 
sukupuoli halutuksi. 

Markie Marhousen kirjassa annetaan kolme mahdollisuutta tämän asian käsittelyyn – tai kolme 
viitekehystä. Yksi niistä on integrity malli. Toinen on disability malli. Kolmas on diversity malli. Integrity 
mallissa kristitty antaa kokonaisvaltaisen näkemyksensä elämän tarkoituksesta, kohtalosta ja niin edelleen 
– ja hän haluaa pitää kiinni vakaumuksistaan.  Disability mallissa, se on malli, jonka mukaan maailma asiaa 
käsittelee psykologisesta näkökulmasta – kutsuen sitä vammaisuudeksi; sitten asia vedettiin pois ja he 
sanoivat, ettei se ole oikein. Me emme voi kutsua kyseisiä ihmisiä vammaisiksi. Niinpä keksittiin diversity 
malli, jossa me kaikki elämme ilman vammaisuutta. Niinpä meillä on integrity, disability ja diversity.  

Minulla on kysymys tässä kohdassa. Se kuuluu: ”Miksi on vain kolme mallia?” Miksei meillä voisi olla neljäs 
malli nimeltään transversity malli. Siinä ylin totuus siitä, mikä on lopullista, on sovellettavissa siihen, mikä 
on nähtävillä tällä hetkellä. Mitä tarkoitan tuolla? Kun Jumala määritteli sinun ja minun ruumiini; sana jota 
tänään käytämme on anatomia eikä kohtalo. Mutta mielenkiintoista asiassa on se, mitä Jumala sanoi 
anatomiasta. Hän sanoi, että te olette elävän Jumalan temppeli. Minä olen temppeli. Ja minulle on annettu 
aika kovia rajoituksia asian suhteen. Koska miehenä minua houkutellaan. Sinulla on [proclamatie?] ja 



[lurements?] Sinä käytät silmiäsi ja silmäsi viettelevät sinut. Jos olet nuori ja teini-ikäinen, sinä kamppailet 
tutkimusmatkallasi. Jokainen joka kieltää sen, ei ole elänyt todellista elämää. On todellisuutta kohdata se. 
Mutta minulle on annettu rajoituksia asian suhteen – Jumala on ne antanut. En välttämättä pidä niistä tai 
halua niitä. Minulle kerrotaan, mitä voin ja mitä en voi tehdä tämän kehoni kanssa. Siinä tilanteessa omat 
tunteeni eivät tule mieleeni. Minun [oughtness?] tuodaan eteeni. Joten mihin tahansa kehomme ovat 
suuntautuneita, meille annetaan tietoinen aikomus ennen ilmausta. Ilmaus ei voi olla ohjaava valo sille, 
miten me käyttäydymme. Tietoisen aikomuksen täytyy olla valaiseva majakka, jonka mukaan me 
vaellamme. Meitä kaikkia vietellään suuntiin, jotka ovat vastakkaisia sille, mitä tiedämme oikeasta 
suunnasta. Kyllä, joissain tapauksissa se on syvempää, mutta ei yhtään vähemmän todellista. Kun olet 
matkustava mies ja elät puolet elämästäsi yksin, tiedät, mitä houkutukset ovat ja miten todellisia ne ovat. Ja 
kuitenkin Jumala käskee minua, etten mene siihen suuntaan. 

Ja että kunnioittaisin Häntä, koska hän haluaa asua tässä kehossa. Mikä tahansa onkin kamppailusi, tämän 
haluan sanoa sinulle. Kutsu Hänet asumaan sisällesi. Se tarkoittaa, että olet Hänen asuinpaikkansa. Sitten 
anna Hänen, joka asuu tuossa rakennuksessa, kertoa, miten sitä hoidetaan. Ja miten sen kanssa eletään. Ja 
miten hän on kutsunut meidät olemaan. 


