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Ennenkuin selitän tämän artikkelin otsikon, minun on ensin tehtävä jotakin, joka olisi ollut 

mahdoton ajatus 20 vuotta sitten: Minun on todistettava, että homoseksuaalisuus on syntiä. Näin 

pitkälle ja nopeasti kristinuskon keskus on siirtynyt kohti törkeää luopumusta, jota aiemmin pidettiin

mahdottomana.

Homoseksuaalisuuden todistaminen synniksi on yksinkertaista. Se tuomitaan sellaiseksi sekä 

Vanhassa (3. Moos. 18:22 ja 20:13) että Uudessa Testamentissa (Room. 1:26-27, 1.Kor. 6:9-11 

ja 1.Tim. 1:8-11). Lue nämä jakeet itse. Niissä tuomitaan homoseksuaalisuus täysin selvästi 

seksuaalisena perversiona, joka on syntiä Jumalaa vastaan.

Raamatun vääntämistä

Ainoa tapa kiertää nämä jakeet on pelata niillä hengellistämällä ne tarkoittamaan jotakin muuta 

kuin, mitä ne sanovat. Turmeltuneet mielet voivat tehdä sen ja niin tehdään koko ajan. On jopa 

homoseksuaalisia kirkkoja, jotka naamioituvat kristillisiksi ja räikeästi väittävät, että nämä jakeet 

eivät tarkoita, mitä sanovat.

Se on yksi harvoista Raamatussa tunnistetuista synneistä, jolla on edunvalvontaryhmä kirkossa! 

Toinen on ne kristityiksi tunnustautuvat, jotka kannattavat abortin kauhistusta. Minulle 

homoseksuaalisuuden sallittavuuden puolustaminen vastaa aviorikoksen perustelemista oikeaksi.
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Homoseksuaalisuuden kristilliset puolestapuhujat ovat jopa vääristäneet Sodoman ja Gomorran 

tarinan (1. Moos. 19) niin, että Jumala ei tuhonnut kaupunkeja niiden seksuaalisen 

kieroutuneisuuden vuoksi, vaan siksi, että ne olivat "tylyjä muukalaisille".

Huonoin puolustus

Ja sitten on vielä joidenkin homoseksuaalisuutta puolustavien kristittyjen säälittävä puolustus, joka 

menee näin: "Jumala teki heidät sellaisiksi, joten sen täytyy olla ok."

Herätkää ihmiset! Me kaikki olemme syntyneet syntisen luonnon kanssa, joka ilmenee eri tavoin. 

Pitäisikö meidän antaa anteeksi "sellaisiksi syntyneille avionrikkojille" tai "sellaisiksi syntyneille 

varkaille tai valehtelijoille"? Ei tietenkään. Meidän on kehotettava heitä tekemään parannus ja 

luopumaan synnistään. Meidän ei pidä rohkaista sitä.

Tämän päivän seurakunnat, jotka hyväksyvät homoseksuaalit yhteyteensä vaatimatta heitä 

tekemään parannusta synneistään ja jotka vihkivät homoseksuaaleja pappisvirkaan vaatimatta 

parannusta ja pidättymistä, toimivat avoimessa kapinassa Jumalaa vastaan - ja näyttävät Hänelle 

ja Hänen Sanalleen pitkää nenää. Ne ovat seurakuntia, jotka ovat myyneet itsensä maailmalle ja 

etsivät yhteiskunnan hyväksyntää Jumalan hyväksynnän sijaan.

Otsikosta

Siirtykäämme nyt tämän artikkelin otsikkoon: Miten homoseksuaalisuus voi olla enemmän kuin 

synti? Vastaus on jälleen yksinkertainen: Homoseksuaalisuus voi olla Jumalan tuomio.

Roomalaiskirjeen ensimmäinen luku tekee tämän hyvin selväksi. Se toteaa, että kun koko kansa 

asettuu päättäväisesti Jumalaa ja hänen Sanaansa vastaan ja kieltäytyy tekemästä parannusta, 

Jumala vetäytyy, madaltaa varjeluksensa aitaa ja sallii pahan lisääntyä. Teologit kutsuvat sitä 

"hylkäämisvihaksi".

Selittääkseni asian toisella tavalla: kun yhteiskunta tekee Jumalalle selväksi, ettei se halua 

noudattaa Hänen Sanaansa, Hän vetäytyy ja jättää sen omien halujensa armoille. Periaatteessa 

näin tapahtuu, kun Jumala vastaa katumattomaan syntiin sanoen: "Jos haluatte elää saastaisessa 

pesässä, niin siitä vaan".

Roomalaiskirje sanoo, että tämän Jumalan hylkäämisen ensimmäiselle vaiheelle on ominaista 

seksuaalisen vallankumouksen puhkeaminen (Room. 1:24-25), mikä on juuri se, mitä tapahtui 

tässä maassa 1960-luvulla. Jakeet sanovat sitten, että jos kapina jatkuu, niin Jumala vetäytyy 



toisen kerran ja laskee varjeluksensa aitaa jälleen ja homoseksuaalisuuden vitsaus laskeutuu 

kansakunnan päälle (Room. 1:26-27). Jälleen, juuri niin tapahtui maassamme alkaen 1980- ja 

1990-luvuilla.

Jos katumusta ei vieläkään ole, niin Jumala vetäytyy kolmannen kerran ja kääntää kansakunnan 

"kelvottamaan mieleen" (Room. 1:28). Siinä olemme tänä päivänä.

Maamme seksuaaliperversioliike on saanut laillistettua homoseksuaalisuuden, samaa sukupuolta 

olevien avioliiton ja transsukupuolisuuden. Mutta se ei riitä. Se vaatii nyt moniavioisuuden, 

pedofilian ja prostituution laillistamista. Liikkeen turmeltumishalua ei voida tyydyttää.

Kansakunnan kapinoinnissa Jumalaa vastaan on siis varmasti vaihe, jolloin homoseksuaalisuus 

lakkaa olemasta pelkkä synti. Siitä tulee Jumalan tuomio. Ja ne kristityt, jotka ovat antaneet 

hyväksyntänsä homoseksuaalisuudelle, sylkevät kirjaimellisesti Jumalaa silmille.

Jumalan armo

Surulliseksi asian tekee se, että Jumala on ihmeellisessä armossaan valmis antamaan anteeksi ja 

unohtamaan homoseksuaalisuuden synnin kaikilla sen orjuudessa olevilla ihmisillä, jotka tekevät 

parannuksen ja ottavat Jeesuksen vastaan Herranaan ja Vapahtajanaan. Lisäksi Pyhä Henki antaa

ihmiselle hengellisen voiman pidättyä synnistä ja tulla voittajaksi.

Kohdassa 1.Kor. 6:9-11 Jumala nimeää homoseksuaalit osaksi "väärien" ryhmää, joka ei peri 

Jumalan valtakuntaa. Mutta sitten apostoli Paavali julistaa: "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."

Ylistys Herralle Hänen rakkaudestaan ja armostaan!
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