Miten homoksi tullaan?
En puutu varhaislapsuuden kehitykseen tässä lainkaan. Leikki-ikäisten lasten touhut eivät
sanele sitä, mikä lapsesta isona tulee.
Homoseksuaalisuus valitaan teini-iän myllerryksen aikana. Nuorten mieliin tulvii eroottisia
ajatuksia, joista osa on homoeroottisia: niitä tarjotaan mediassa, yleensä elinympäristössä ja
kaveripiirissä yllin kyllin. Homoeroottiset ajatukset ovat ensi vaiheessa vasta kiusauksia, jotka
kiehtovat ja viettelevät ihmistä syntiin. Niistä voidaan sanoutua siinä vaiheessa irti
harjoittamatta haureutta käytännössä. Nuoren on mahdollista hyljätä ne ajatukset syntinä:
hänen omatuntonsa syyttää häntä niistä ajatuksista ja hän tuntee häpeää niiden vuoksi.
Jos nuori jatkaa ajatusten kanssa leikittelyä ja harjoittaa itsetyydytystä homoseksuaalisten
fantasioiden yllyttämänä, tuntee hän jälleen kerran häpeää sekä pelkoa haureuden
harjoittamisen jälkeen ja hänen omatuntonsa syyttää siitä. Toisaalta hän saa synnistä
lyhytaikaista nautintoa, mikä kiehtoo häntä ja viettelee kokeilemaan sitä ”kiellettyä hedelmää”
uudestaan. Nuori tuntee tässä vaiheessa häpeää tekojensa ja homoeroottisten ajatustensa
vuoksi, mikä on Jumalan hänelle antama puolustusmekanismi syntiä vastaan. Sen avulla
homoseksuaaliset mieltymykset voidaan hyljätä vielä tässä vaiheessa ja noudattaa sisältä
tulevaa varoituksen ääntä. Silloin nuoresta tulee Jumalan tahdon mukaisella tavalla
heteroseksuaali. Ilman syntiä se ei tapahtunut, mutta lopputulos on kuitenkin se, mitä Jumala
tahtoo ”seksuaaliselta suuntautumiselta”.
Jos nuori jatkaa häpeästä ja omantunnon syytöksistä sekä pelosta huolimatta itsetyydytystä
homoeroottisten ajatusten kanssa, lakkaa hänen puolustusmekanisminsa toimimasta Jumalan
tarkoittamalla tavalla: hän paatuu. Omatunto voi soimata ja hän voi tuntea edelleen häpeää,
mutta nämä varoitusjärjestelmät toimivat kuin rikkimennyt varashälytin: se hälyttää milloin
sattuu ja jättää hälyttämättä silloin, kun pitäisi. Mitä pitemmälle synnin harjoittamista
jatketaan, sitä huonommin Jumalan antamat puolustus- ja varoitusmekanismit toimivat syntiä
vastaan.
Itsetyydytys yhdenaikaisesti homoseksuaalisten fantasioiden kanssa toimii homoseksuaalisen
mielenlaadun vahvistajana. Kun nuori vaientaa omantunnon äänen ja jatkaa synnin
harjoittamista yhä uudestaan häpeästä välittämättä, vahvistuu synnin hyväksyvä asenne
hänen sydämessään ja mielessään. Lopulta hän ei näe harjoittamassaan synnissä mitään
väärää vaan alkaa puolustaa sitä syytöksiä vastaan. Ristiriita syytösten ja hänen sisäisen
oikeudentajunsa kanssa ei pääty, sillä Jumala ei jätä synnintekijää rauhaan vaan muistuttaa
yhä uudestaan häntä synnin vuoksi näyttäen toteen synnin Pyhän Hengen kautta. Vain täysin
paatunut ihminen ei tunne enää yhtään syytöksiä tekemästään synnistä vaan nautiskelee
himojensa ja syntiensä orjana vailla häpeää pahuutensa vuoksi. Ihminen paaduttaa ensin
oman sydämensä, minkä jälkeen Jumala paaduttaa hänet ja hylkää hänet himojensa valtaan.
Apt.19:9; Hebr.3:12-15; Room.1:22ss.
Todistan seuraavaksi Jumalan sanan avulla, etteivät pelkästään synnin teot johda ihmistä
tuomittavaksi kadotukseen vaan myös synnillinen mielenlaatu. Ihminen tuo elämässään esille
sitä, mitä hänen sydämessään asuu. Paha ihminen tuo esille pahaa ja menee yhä pitemmälle
pahuudessa, mutta hyvä ihminen tuo esille hyvää pyhittyen pyhittymistään: saastainen sen
sijaan saastuu saastumistaan. Matt.12:33-37; 2Tim.3:12-17; Ilm.22:11 Uskovainen muuttuu
sisällisen ihmisensä puolesta yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi, jumalaton ja syntinen
muuttuu yhä enemmän sielun vihollisen kaltaiseksi. 2Kor.3:17-18 Tämän ei tarvitse merkitä
sitä, että hän elää julkisynneissä: paatunut ja kova sydän voi olla myös teeskenneltyä hyvyyttä
ja pyhyyttä, tekopyhyyttä. Aito pyhä ja valittu tuo sen sijaan esille luonnostaan Jumalan
vanhurskautta ja hyvyyttä, mitkä hänessä Jumalan lahjana ovat Kristuksen kautta, joka asuu
uskovaisen sydämessä. 1Kor.4:7; Ef.3:14-21
Pakanoilla on sisään rakennettu puolustus- ja hälytysjärjestelmä syntiä vastaan. Näitä ovat
sisäinen oikeudentaju, omatunto, kyky tuntea häpeää ja pelko, kun syntiä tehdään eli ollaan

tottelemattomia. Vaikka pakana ei ole kuullut kirjoitetusta Jumalan sanasta ensimmäistäkään
säädöstä, voi Jumala tuomita hänet oikein sen mukaan, miten hänen ajatuksensa syyttävät tai
puolustavat häntä viimeisenä päivänä. Room.2:11ss.
Omatunto ei ole vain yhteisön normeista ja arvostuksista johtuva oikeudentaju ihmisen sisällä.
Jos yhteisö hyväksyy esimerkiksi varastamisen, voi yksilön omatunto syyttää häntä
varastamisen synnistä ja osoittaa teon vääräksi. Ihminen voi myös päätellä teon seurauksista,
onko teko hyvä vai paha: mikä vaikutus teolla on ihmisiin ja luomakuntaan? Jos pakanayhteisö
uhraa ihmisiä epäjumalille, niin teosta voidaan päätellä sen olevan paha ja jonkun yksilön
sisäinen oikeudentaju tuomitsee teon syntinä. Hän voi tahtoessaan sanoutua irti synnin
harjoittamisesta vaikka oman henkensä kustannuksella kieltäytyessään harjoittamasta
ihmisten uhraamista.
Itsetyydytys on synti, joka syyttää myös sellaisia pakanoita, jotka eivät ole saaneet mitään
kristillistä tai muuta moraaliopetusta asiasta. Samalla tavalla homoeroottisten ajatusten
tunteminen saa ihmisessä aikaan häpeää, pelkoa ja omantunnon syytöksiä varhaisessa
vaiheessa, kun ne tulevat ensimmäisiä kertoja ihmisen mieleen. Omantunnon syytökset, häpeä
ja pelko voidaan kuitenkin vaientaa jatkamalla synnin harjoittamista. Silloin ihminen paatuu
eikä tunne enää häpeää, syytöksiä tai pelkoa harjoittaessaan syntiä. Sen sijaan hän vaatii
synnilleen oikeutusta ja hyväksyntää.
Syntinen ja jumalaton ei vaadi pelkkien tekojen vaan myös synnillisen mielenlaadun
hyväksymistä. Pelkästään synnillinen mielenlaatu johtaa tuomioon Jumalan edessä, vaikka
"lihan mielitekoja" ei käytännössä harjoittaisikaan. Ef.2:1-3, 1Pit.4:1ss. Ihminen on silti
himojensa vallassa ja sielu on turmeltunut: hän on synnin orja, vaikka ei esimerkiksi
rangaistuksen pelon vuoksi uskalla toteuttaa syntiään käytännön tekoina. Room.7:1-14;
2Piet.1:4
Kadotustuomioon riittää se, että elää veljensä vihaajana. Johannes kirjoitti: "Jokainen, joka
vihaa veljeään, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista
elämää." 1Joh.4:14-16; 2:9-11 Vihaaminen tarkoittaa tässä kohden pitkävihaisuutta ja
katkeruutta, anteeksiantamatonta mielenlaatua. Katkeruuden vallassa oleva ihminen on
hyljännyt pyhityksen ja Jumalan eikä voi pelastua, ellei käänny pois pahuudestaan.
Hebr.12:14-17; 1Tess.4:1-8, Apt.8:21-23; Ef.4:17-27 Pelkkä vihastuminen ei ole syntiä, mutta
se on syntiä, jos ei anna veljelleen anteeksi vaan katkeroituu ja toivoo hänelle pahaa.
Jumala on kutsunut meidät siunaamaan vainoojiamme ja rukoilemaan heidän puolestaan.
Matt.5:43-48; Room.12:14; 1Piet.3:9 Jos vihaamme heitä ja toivomme heille kadotusta, niin
olemme joutuneet pois pyhästä käskystä ja langenneet syrjään suoralta tieltä. Jumala voi tästä
synnistä meidät parantaa ja uudistaa mielemme, niin että voimme uudestaan rakastaa
Jumalan pilkkaajia ja vainoojiamme, niitä, jotka vaeltavat synneissään.
Tässä kohden on lupa miettiä sitä, miksi Paavali kuitenkin sanoi Jumalan kostavan vaskiseppä
Aleksanterille hänen pahuutensa ja miksi Johannes sanoi, että "on syntiä, joka on kuolemaksi:
siitä minä en sano, että olisi rukoiltava." 2Tim.4:14; 1Joh.5:16 Ovatko nämä osoituksia siitä,
ettei Herrasta luopuneiden veljien puolesta tulisi rukoilla; niiden edestä, jotka ovat alkaneet
vainota seurakuntaa ja menettäneet Pyhän Hengen? Hebr.6:1-8
Ihminen hylkää ensin Jumalan ja Jumalan säädöksen. Siitä on seurauksena erilaiset synnit,
niiden himojen vallassa eläminen ja synnin teot. Syy synnissä elämiseen on aina siinä, että
ihminen hylkää ensin Jumalan säädökset ja Jumalan. Synnissä eläminen on siten seurausta
siitä, että ihminen on ensin hyljännyt Jumalan säädöksen ja Jumalan. Synnissä eläminen ei ole
koskaan seurausta siitä, että Jumala on ensin hyljännyt ihmisen ja luovuttanut hänet syntiensä
valtaan.
Paavalin tuomitsee roomalaiskirjeessä kaikenlaisen homoseksuaalisuuden ja osoittaa sen

olevan seurausta siitä, että ihminen on ensin hyljännyt Jumalan, minkä seurauksena Jumala on
hyljännyt heidät "sydämensä himoissa häpäisemään omat ruumiinsa."
Roomalaiskirje:
1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen
ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt
saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja
palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän
naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
1:27 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.
1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala
hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
1:29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä
kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
1:30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia,
väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen
tottelemattomia,
1:31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka
senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee,
vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.
Petteri Haipola 01.06.2006

Luonnollisen yhteyden vaihtaminen luonnottomaan
Heteroseksuaalisuus on synnynnäinen osa sinua ja minua, koska Jumala on luonut meidät
heteroiksi, sukupuoliselta mieltymykseltään normaaleiksi. Me emme ole vaihtaneet luonnollista
yhteyttä luonnonvastaiseen ja antautuneet himojen valtaan. Meidän ei tarvinnut valita
heteroutta, mutta olisimme voineet valita homouden. Minä muistan, miten homoseksuaaliset
ajatukset kiusasivat minua menneessä elämässäni jumalattomuudessa. Hylkäsin ne kuitenkin
häpeää ja syyllisyyttä tuntien pois enkä paaduttanut tässä kohden omaatuntoani. Jos olisin
mielistynyt homouteen, niin minusta olisi tullut homo: onneksi en sitä valinnut.
Toisin sanoen heteroutta ei tarvitse valita, mutta siinä tulee pysyä. Homous sen sijaan pitä
valita ja vaihtaa luonnollinen yhteys luonnonvastaiseen. Uskovaiselle ihmiselle tämä asia on
ihan selvä, mutta sielulliset eivät ymmärrä mitään vaan heidän mielensä ymmärrys on
pimentynyt ja he ovat järjettömien eläinten kaltaisia noudattaessaan himojaan
tottelemattomuudessa.
Minulla ei ole pienintäkään halua muuttua mieleltäni homoseksuaalisiksi eli syntiseksi himojen
orjaksi. Yhtä vähän haluan muuttua haureelliseksi tai avionrikkojaksi tai varkaaksi tai
anastajaksi tai väkivallantekijäksi tai muutenkaan lihalliseksi ja himojensa orjuudessa eläväksi
synnilliseksi ihmiseksi. Uusi luomus ei elä vanhan ihmisen kautta.
Homoseksuaalisuus valitaan nuoruuden myllerryksen aikana. Olen selittänyt mekanismin,
miten se valitaan ja opitaan. Homoseksuaalisuus on mahdollista hyljätä ja muuttua mieleltään
heteroksi. Jos sitä muutosta ei pidetä mahdollisena, niin silloin sitä ei tietystikään tapahdu.

Suurempi syy siihen, etteivät homot muutu, on se, etteivät he halua muuttua.
Minä uskon sen, mitä on kirjoitettu. Jumala on hyljännyt homot kelvottoman mielensä valtaan
tekemään sopimattomia. Heitä ei voi kukaan ihminen auttaa ja koska he itse sulkevat Jumalan
elämänsä ulkopuolelle, eivät he voi muuttua heteroiksi.
Jos joku haluaisi muuttua mieleltään heteroksi ja uskoisi Jumalan Poikaan, niin se hänelle
tapahtuisi. Ne, jotka eivät muutu, eivät sitä halua, vaikka jotkut heistä valehtelevat
haluavansa muuttua ja sanovat jopa rukoilleensa apua Jumalalta. Todellisuudessa he eivät
rukoile apua Jumalalta ja että Jumala muuttaisi heidän mieltymyksensä homoutta kohtaan
vaan he etsivät teeskennellyn katumuksen kautta itselleen oikeutta jatkaa synnissä elämistä.
He rakastavat homoutta enemmän kuin Jumalaa ja siksi he eivät voi vapautua synnistään.
Sama koskee kaikkia ns. helmasyntejä: "uskovaiset" eivät luovu niistä, koska rakastavat
helmasyntiään enemmän kuin Jumalaa. He eivät tahdo elää pyhityksessä ja erottautua
synnistä sekä tottelemattomuuden hengestä. Heidän henkensä saastuu ja myrkyttyy, niin että
he ovat tuomion alaisia.
Näin on sinullekin tapahtunut, jos puolustat syntiä ja väität, ettei siitä voida muuttua. Onko
homous sinusta synti? Ilmeisesti ei ole, jos et usko, että se voidaan hyljätä.
Minä pidän homoutta niin vakavana syntinä, että on erittäin harvinaista, että kukaan muuttuu
mieleltään. Jumala on paaduttanut ne, jotka ovat ensin paaduttaneet itsensä eikä sieltä tulla
enää ulos valoon muuta kuin vaatimaan oikeutta synnilliselle mielelleen ja synnissä elämiselle.
Pyhien joukossa ei pidä suvaita lainkaan homoseksuaalisuutta puolustavia henkilöitä vaan
heidät tulee merkitä tarkasti ja sulkea yhteisön ulkopuolelle, jättää saatanan haltuun
kuritettavaksi, jos ehkä henki pelastuisi Herran päivänä.
P. Haipola 13.06.2006

Sanakiistat
Homoseksuaalisuuden puolustajat käyttävät kaikkia keinoja saadakseen perversiolleen
hyväksynnän seurakunnassa. He pyrkivät tekemään systemaattisesti tyhjäksi Jumalan sanan.
He selittävät pois kaikki kohdat, missä Raamatussa puhutaan yleisellä tasolla
homoseksuaalisesta aktista ja mielenlaadusta synnillisenä tapana. Raamattu osoittaa kuitenkin
yksiselitteisesti sen, että homoseksuaalisuus on syntiä sekä tekoina että mielenlaatuna, sillä
sydämestä lähtevät haureudet ja avionrikkomiset sekä muu paha saastuttaen ihmisen. Mar
8:17-23
Syntinen ja saastainen sydän tuottaa syntisiä ja saastaisia ajatuksia sekä lihan mielitekoja. Efe
2:1-3, 1Piet 4:1ss., Tiit 1:15-16 Uskovaisen ei ole lupa elää mielensä turhuudessa turmiollisia
himoja noudattaen vaan hänen on uudistuttava mielen hengeltä Luojansa kuvan mukaan
totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen sekä tietoon. Efe 4:17-24, Kol 3:10-11 Älä ole järjetön
vaan ymmärrä se, mikä on Jumalan tahto. Efe 5:17, Room 12:1-3 Uskovaisen mielenlaatuun
eivät sovi homoseksuaaliset ajatukset ja homoeroottisten himojen rakastaminen. Sellainen
synnillinen mieli ja synnin orjuus johtavat sielun varmasti kadotukseen.
Olen kuvannut edellä sen, miten homoseksuaalinen elämäntapa opitaan ja valitaan. Kerron nyt
lyhyesti Raamatun sanoihin liittyen homoseksuaalisuudesta syntinä.
3Moos 18:22
”Älä makaa miehenpuolen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on
kauhistus.”

Mooseksen kautta tullut Jumalan sana tuomitsee homoseksuaalisuuden yksiselitteisesti
syntinä. Sillä ei ole väliä synnillisyyden kannalta, harjoitetaanko sitä parisuhteessa tai
kaupallisessa tarkoituksessa. Homoseksuaaliset raiskaukset ja väkivallanteot ovat vielä
yksiselitteisemmin syntiä kuin parisuhteessa tapahtuva homostelu ja lesboilu. 1Moos 19:4-9
Paavali tuomitsee myös lesbouden luonnottomana lihanhimona eli syntinä. Room 1:22-32
Hepreankielen sana `tow ebah´ (tuu´ibaa) on suomeksi ”kauhistus, inhottava asia tai iljetys”.
Vanhurskas ja siveellinen ihminen ymmärtää, miksi homoseksuaalisuus on iljetys. Paatunut ei
sen sijaan näe siinä mitään väärää, kieroutunutta tai epänormaalia.
3Moos 20:13
”Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät
he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan
alaiset.”
Homoseksistä oli määrätty Mooseksen laissa kuolemanrangaistus. Sitä pidettiin erittäin
vakavana syntinä.
Näitä kahta Mooseksen lain kohtaa on selitetty pois siten, että on väitetty Mooseksen
kieltäneen pyhäkköprostituution, mitä Kanaanin maan kansat harjoittivat. 3Moos 18:2,24,
20:23 Sitä ei noissa kohdissa kuitenkaan sanota vaan se tulkinta on sisällytetty tekstiin omista
lähtökohdista käsin. On haluttu puolustaa homoseksuaalisten oikeutta harjoittaa homoutta ja
lesboutta sekä olla homoseksuaaleja mieleltään seurakunnassa kaikin mahdollisin keinoin. Jos
totuudelta halutaan ummistaa silmät, niin kyllä se onnistuu. Jumala ei pakota ketään
uskomaan tai muuttamaan mieltään synnin suhteen. Sen vuoksi syntiä enemmän kuin Jumalaa
ja vanhurskautta rakastavat sielut joutuvat kadotukseen: se on heidän oma valintansa. Joh
3:15-21, Jes 66:3
Mooses kieltää pyhäkköprostituution eri kohdassa kuin kaiken homouden kieltävissä jakeissa.
3Moos 18:23, 20:13 Jos Herra olisi tahtonut kieltää vain homoseksuaalisen prostituution, olisi
hän ilmoittanut sen selvästi. Nyt hän kieltää kuitenkin molemmat: kaiken
homoseksuaalisuuden ja vielä erikseen prostituution. Näin on kirjoitettu: ”Älköön
pyhäkköporttoa olko Israelin tyttärien joukossa älköönkä haureellista pyhäkköpoikaa Israelin
poikien joukossa.” 5Moos 23:17 Sana ”pyhäkköpoika” on hepreaksi `qadesh´ ja tarkoittaa
sanakirjan mukaan ”miespuolista temppeliporttoa”. Sanan on ymmärretty yleisesti tarkoittavan
homoseksuaalista miestä.
Selvästi kaiken homoseksuaalisuuden kieltäviä kohtia Raamatussa voidaan yrittää selittää pois,
mutta Jumala tietää totuuden. Pyhät ja valitut eivät eksy pois suoralta tieltä luonnottomiin
lihanhimoihin niin kuin Sodoma ja Gomorra. Näitä eksyttäjiä ja armon irstaudeksi kääntäviä
sieluparkoja on ennustettu tulevan seurakuntaan lopun aikana: nyt on se aika. Jda 1:1-23
Pyhien ja valittujen tulee lähteä ulos luopuneesta porttokirkosta, joka hyväksyy
homoseksuaalisuuden synnittömänä elämäntapana ja mielenlaatuna. Näiden luopioiden
joukkoon kuuluvat kaikki, jotka eivät tuomitse homoseksuaalista mielenlaatua kadottavana
sydämen syntinä, vaan opettavat ainoastaan homoseksin harjoittamisen kadottavana syntinä.
Himojensa vallassa elävä ihminen on silti hengellisesti kuollut, vaikkei harjoittaisi käytännössä
tekoina himoitsemiaan syntejään. Veljensä vihaaja on tästä syystä Jumalan silmissä murhaaja.
1Joh 3:15 Tällä tarkoitetaan kostonhimossa, pitkäaikaisessa vihassa,
anteeksiantamattomuudessa ja katkeruudessa elämistä. Katkeroituneet ihmiset eivät pelastu.
Hebr 12:14-17, 3:12-4:13
1Kor 6:9
”Vai ettekö tiedä, etteivät väärämieliset peri taivasten valtakuntaa?! Älkää
eksykö! Eivät haureelliset, eivät epäjumalanpalvelijat, eivät avionrikkojat, eivät

irstailijat, (malakos) eivät miesten kanssa makaavat miehet, (arsenokoites) eivät
varkaat, eivät ahneet, eivät juopottelijat, eivät pilkkaajat, eivätkä anastajat peri
Jumalan valtakuntaa. Ja sellaisia jotkut teistä olivat, mutta teidät pestiin,
pyhitettiin ja vanhurskautettiin Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän
Jumalamme Hengessä.” 1Kor 6:9-11
Sana irstailijat on tässä kohden kreikaksi `malakos´ ja suomeksi mm. ”poika, jota mies pitää
homoseksuaalisessa suhteessa kanssaan”, ”mies, joka antaa ruumiinsa luonnottomaan
siveettömään käytökseen” tai ”miesprostituutio”. Sitä käytetään myös merkityksessä ”pehmeä”
tai ”pehmeä kosketeltava”. Jakeissa Matt 11:8 ja Luuk 7:25 sanan merkitys on ”hienot
vaatteet”. Asiayhteydessä sana merkitsee kuitenkin siveettömässä mielessä irstasta miestä,
homoseksuaalia.
Sana `arsenokoites´ tulee sanoista `koite´ ja `arsen´, suomeksi ”vuode” ja ”mies”. Sanan
merkitys on ”miesten kanssa makaava mies”, mikä tarkoittaa homoseksuaalia. Sana esiintyy
Uudessa Testamentissa kaksi kertaa ja tarkoittaa molemmissa kohdissa ”homoseksuaalia
miestä”. Toinen kohta on käännetty vuoden 1938 Raamattuun sanalla ”miehimys”, mikä
tarkoittaa homoa. 1Tim 1:10. Sanat malakos ja arsenokoites on selitetty homoseksuaalisten
suhteiden aktiivisiksi ja passiivisiksi osapuoliksi.
Room 1:18-32
Arsenokoites tarkoittaa Raamatun ulkopuolisissa teksteissä joskus myös muuta kuin
homoseksuaalia. Se ei todista kuitenkaan sitä, että homoseksuaalisuus olisi ollut joissakin
tapauksissa jotakin muuta kuin syntiä apostolien opetuksessa ja Jumalan silmissä. Kristittyjen
ei tarvitse perustaa opetustaan jonkin yksittäisen sanan tai jakeen varaan, vaikka jokainen
sana ja jae tietysti osaltaan myös tukee opetustamme eikä yksikään jae tee sitä tyhjäksi.
Vaikka sana arsenokoites tarkoittaisi esimerkiksi talouteen liittyvää syntiä ja asiayhteydessä
Paavalin opetuksessa esimerkiksi miesprostituutiota, niin se ei poista muuta opetusta, jonka
mukaan homouteen langenneet ovat ”vaihtaneet luonnollisen yhteytensä luonnonvastaiseen ja
syttyneet kiimoissaan toisiinsa, harjoittaen riettautta ja saaden villiintymisestään sen palkan,
mitä saada piti.” Room 1:27 Tämä Paavalin kautta tullut Jumalan sana todistaa
homoseksuaalisuuden kadottavaksi synniksi ja sen kanssa pitävät yhtä Vanhan Testamentin
ilmoitus, paatumattoman kristityn omatunto Pyhässä Hengessä ja itsensä Jumalan sana, joka
pysyy vahvana taivaissa riippumatta siitä, mitä ihmiset ovat kirjoittaneet ja miten he
kirjoitettua Jumalan sanaa tulkitsevat: oikein tai väärin. Psa 119:89 Taivaassa iankaikkisesti
vahvana pysyvä Jumalan sana on ilmoitettu riittävän selkeästi ihmisille maan päällä ja sen
perusteella Herra Jeesus on tuomitseva ihmisiä viimeisenä päivänä, toiset kadotukseen ja
toiset saamaan pelastuksen hänen armostaan.
Roomalaiskirje:
1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja
vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän
keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja
jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman
luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana
kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän
ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen
ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt
saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja

palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän
naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
1:27 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.
1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala
hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
1:29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä
kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
1:30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia,
väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen
tottelemattomia,
1:31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka
senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee,
vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

Biseksuaalisuus ja muut homoilmiöt
Biseksuaalisuus ja lesbous
Raamatussa ei mainita erikseen biseksuaalisuutta, mutta esimerkiksi Mooses viittaa sellaiseen
mahdollisuuteen, että mies voi maata miehen kanssa samoin kuin naisen kanssa maataan: se
on kauhistus. 3Moos 18:22 Semmoiseen syyllistynyt tuli hävittää kansasta eli rangaistus oli
kuolemantuomio. j.29, 3Moos 20:13 Vaikka tämä kohta ei puhuisi suoraan biseksuaalisuudesta
vaan pelkästään homoudesta, niin tuomitsee se kaikenlaisen homouden syntinä. Biseksuaali
harjoittaa homoutta ja on mieleltään homoseksuaalinen, kun yhtyy samaa sukupuolta olevaan
henkilöön tai himoitsee sellaista.
Paavali kirjoittaa myös lesboudesta ja sanoo sitä luonnollisen yhteyden vaihtamiseksi
luonnottomaan. Room 1:22-32 Lesboutta on pidetty syntinä myös Vanhan Testamentin aikana,
mutta sinne ei ole kirjoitettu jokaista syntiä erikseen nimeltä mainiten. Raamatussa ei ole
myöskään yksityiskohtaista luetteloa kaikesta vanhurskaudesta. Jos jotakin asiaa ei mainita
suoraan Raamatussa, voi se olla joko syntiä tai vanhurskautta, kiellettyä tai luvallista,
luonnollista tai luonnonvastaista.
Jumalan ihminen voi tietää, mikä on syntiä ja mikä vanhurskautta, sillä Jumala ilmoittaa sen
hänelle. Vain paatuneet ja pahasti eksyneet voivat edes luulla, että lesbous olisi ollut
hyväksyttävää vanhan liiton aikana ja sitten kiellettyä uuden liiton aikana, koska Vanha
Testamentti ei siitä mitään puhu. Vielä paatuneempi ja eksyneempi kieltäytyy näkemästä
mitään tuomiota homoseksuaaliselle parisuhteelle Raamatussa. Jumala on hyljännyt
homoseksuaaliset haureuden harjoittajat himojensa ja kelvottoman mielensä valtaan
tekemään sopimattomia. Tuomion alaiseksi joutuvat yhtä lailla myös ne, jotka antavat
hyväksyntänsä homoseksuaaliselle synnille kuin ne, jotka harjoittavat sitä itse. Room 1:32
Biseksuaalisuus ja avioliitto
Biseksuaalisuus on syntiä siitäkin syystä, että täyttääkseen seksuaaliset tarpeensa, ihminen ei
voi tehdä sitä vain yhden puolison kanssa. Vaikka vanhan liiton pyhät pitivät itsellään monia
vaimoja, ei uuden liiton aikakaudella ole pidetty hyväksyttävänä kuin yhden puolison pitämistä
kerrallaan ja avioliitto on sitova kuolemaan asti. 1Kor 7:1-11,39-40 Tämän aiheen tarkastelun
kannalta ei ole syytä paneutua tarkemmin uudelleen avioitumisen kysymyksen entisen
puolison vielä eläessä. Siitä on olemassa kylliksi opetusta toisessa kirjoituksessani, jonka voit

halutessasi lukea. Monivaimoisuudellakaan ei voida perustella sitä, että homoseksuaalisuus tai
biseksuaalisuus olisi luvallista Jumalan silmissä. Yhtyminen toista sukupuolta olevan kanssa on
eri asia kuin yhtyminen samaa sukupuolta olevan kanssa. Ensin tulee selvittää se, onko
yhtyminen yhden samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa kerrallaan syntiä vai ei. Jos on,
niin moniavioisuutta tai uudelleenavioitumista ei tarvitse homoseksuaalisten kohdalla edes
arvioida.
Yleensäkin tuntuu mielettömältä, että tällaisia asioita joudutaan seurakunnassa edes
pohtimaan. Paatumattoman uskovaisen omatunto ja sisäinen oikeudentaju yhdistettynä
Raamatun perustason ilmoitukseen ja Pyhän Hengen todistukseen sydämessä riittää
vakuuttamaan hänet kaiken homoseksuaalisuuden synnillisyydestä. Ehkä tällainen
opetuskirjoitus, minkä nyt laadin, on kuitenkin hyödyllinen pelastamaan joitakin horjuvia
sieluja Kristukselle. Toivotaan ainakin niin ja sen puolesta saa jopa rukoilla.
Raamatussa avioliiton solmiminen on hyväksytty vain miehen ja naisen välillä. Siellä ei mainita
kertaakaan sellaista parisuhdetta hyväksyttävänä, missä samaa sukupuolta olevat henkilöt
elävät yhdessä ja yhtyvät toisiinsa sukupuolisessa yhteydessä. Raamatussa seksi sidotaan
miehen ja naisen väliseen avioliittoon kuuluvaksi, jolloin sen harjoittaminen ei ole haureuden
syntiä. Naisen tuli olla neitsyt mennessään naimisiin eikä miehellä ollut sen enempää lupa
harjoittaa seksiä ennen avioliittoa. 5Moos 22:14-27, 2Moos 22:16-17 Raamatussa ei
kuitenkaan sanota suoraan, ettei samaa sukupuolta olevien parisuhdetta hyväksytty. Asia oli
niin ilmeinen, ettei sellaista tarvinnut erikseen mainita.
”Raamattu ei puhu siitä mitään” –perustelu
Homouden puolustajat käyttävät kaikkia keinoja hyväkseen, jotta saavat elämäntavalleen ja
mielenlaadulleen hyväksynnän seurakunnassa. Se, ettei Raamatussa mainita erikseen nimeltä
jotakin tiettyä asiaa, toimii heille perusteena sille, että asian täytyi olla hyväksyttyä.
Jos tälle tielle lähdetään, niin silloin pitää hyväksyä synnittömänä mitä eriskummallisimpia
perversioita ja haureuden syntejä tai muuta syntiä. Onneksi kovin moni ei vajoa niin alas
moraalissaan, vaikka sellaisiakin löytyy. Raamatussa ei esimerkiksi mainita alaikärajaa
avioliiton solmimiselle ja yhdynnälle. Tätä käytetään perusteluna sille, että alle teini-ikäisten
lasten kanssa on lupa mennä naimisiin ja harjoittaa seksiä. Hollannissa on jo aiottu
rekisteröidä sellainen puolue, joka ajaa pedofiilien oikeutta harjoittaa seksiä lasten kanssa.
Homoseksuaalisuuden haittavaikutukset
Syntiä puolustavan ja synnissä elävän sielullisen ihmisen kanta on aina se, että jos jotakin
asiaa ei mainita nimeltä Raamatussa, on se aina luvallista. Silti hän tekee tähän sääntöön
poikkeuksia, kun eteen tulee asia, mitä hän ei itse harjoita tai koe tarpeelliseksi puolustaa
oikeutta sen harjoittamiseen. Synnin orja voi pitää joitakin asioita ihan oikein perustein
synteinä, mutta hänen ”pimeä kohtansa” aiheuttaa hänelle kadotustuomion. Pedofiili voi
esiintyä hartaana kristittynä vuosikausia eikä hänen kauhea salaisuutensa paljastu välttämättä
kuin vasta viimeisellä tuomiolla. Toisten synnit ovat ilmeiset ja tulevat tuomittaviksi aiemmin,
toisten taas seuraavat jäljestäpäin. 1Tim 5:24
Asian synnillisyys täytyy päätellä esimerkiksi siten, aiheuttaako teko vahinkoa luoduille ja onko
vahinko väärämielistä pahan tekemistä? Homoseksuaalisuus aiheuttaa harjoittajilleen
haavaumia, hiertymiä ja tulehduksia sekä turmelee moraalin siveettömyyden tähden.
Väkivalta, mielenhäiriöt, masennus ja itsemurhat ovat yleisempiä kuin heteroilla. Vaikka jokin
asia ei aiheuttaisi välitöntä vahinkoa fyysiselle terveydelle, voidaan sen vaikutus psyykeen ja
uskon elämän aitouteen sekä pyhyyteen arvioida.
Paatunut ihminen ei tunnusta mitään turmiollista vaikutusta sielulleen, mutta Jumala tietää
kaiken. Jumalan ihminen voi myös tutkistella sielullisia ja erottaa heissä vaikuttavan
eksymyksen hengen. 1Kor 2:9-16 Valheveljistä on parasta erota, vaikka he tunnustaisivat

suullaan kuinka paljon tahansa uskoaan Jeesukseen. Room 16:17-19 Heidän tekonsa,
hedelmänsä ja muut sanansa todistavat heitä vastaan. Tiit 1:15-16, Matt 7:14-29, 12:33-37,
Joh 15:1-8, Gal 5:13-26
Muuttuva seksuaalinen suuntaus ja identiteetti
Yksikään mieleltään homoseksuaali ei jää ilman rangaistusta syntiensä tähden, jos puolustaa
sitä luvallisena asiana Jumalan ja ihmisten edessä. Synnin orjana elävä homo ei voi myöskään
pelastua, joten ainut mahdollisuus homoille päästä taivaaseen on muuttua mieleltään Jumalan
sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta.
USA:ssa on lukuisia entisiä homoja ollut marssimassa homoutta vastaan. On todennäköistä,
että ainakin joku heistä on muuttunut todella heteroseksuaaliksi, mikä puhuu sen puolesta,
ettei ihmisen käsitys omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan ole vakio ja muuttumaton.
Sitä eivät jumalattomat psykologitkaan tunnusta, koska pitävät biseksuaalisuutta ja
homoseksuaalisia kokeiluja normaalina seksuaalisena käyttäytymisenä. Jumalattoman mielestä
ei ole mitään väärää siinä, että joku elää vaikka koko ikänsä vaihdellen omaa käsitystään
seksuaalisesta suuntautumisestaan ja jopa sukupuolestaan. Näin ollen mikään seksuaalinen
identiteetti ei ole välttämättä vakio.
Tässä kohden jotkut homouden puolustajat joutuvat vaikean ongelman eteen. He puolustavat
oikeuttaan homoseksuaalisuuteen sillä seikalla, että ovat omasta mielestään syntymästään asti
homoja. Miten he suhtautuvat niihin ”kärsiviin” veljiin ja sisariin, jotka eivät pääse ikinä selville
omasta suuntautumisestaan vaan joutuvat kokeilemaan kaikenlaista saadakseen paremman
tyydytyksen? Lopputulos homoseksuaalisuuden hyväksymisestä synnittömänä elämäntapana
seurakunnassa on se, että kaikki homoilmiöt tulee hyväksyä Jumalan luomistyön tuloksena tai
virheinä ihmisen kehityksessä, mihin ihminen ei voi itse vaikuttaa.
Porttokirkon kanta homoilmiöihin
Jumalasta luopunut kirkko joutuu ottamaan lopulta kantaa kaikkiin homoilmiöihin ja
hyväksymään ne luonnollisena synnittömänä elämäntapana sekä vanhurskaana mielenlaatuna.
Jos aidot pyhät ja valitut jäävät vielä tässä vaiheessa kirkon sisälle, tulevat he osallisiksi sen
synneistä. Pelkästään nykyinen luopumus on lähellä sitä rajaa, missä Jumalan suvaitsevaisuus
syntiä kohtaan päättyy ja syntiä puolustavan kirkon jäsenyys katsotaan kadotukseen
johtavaksi osallisuudeksi kirkon synteihin.
Jumalan käsky lopun ajan pyhille ja valituille on lähteä ulos portosta. Ilm 18:4-5 Jos joku ei
tottele tätä käskyä, vaikka tietää, mistä on kysymys, joutuu hän tahallisen synnin tekemisen
vuoksi kadotukseen ja tulee osalliseksi porton synneistä. Varoitus on ankara ja kehotus
varteen otettava. Jokaisen tulee tehdä päätös puolesta tai vastaan. Mikä on sinun päätöksesi?
Montako sukupuolta ja seksuaalista suuntausta ihmisessä on?
Homouden puolustajat sekoittavat ihmisten mieliä systemaattisesti vääristelemällä asioita ja
tekemällä yksinkertaisista asioista monimutkaisia. He laativat uusia termejä kuten
”sukupuolinen identiteetti” ja käyttävät niitä apuna syntiä puolustaessaan. He keksivät jopa
uusia sukupuolia, mitä ei ole olemassakaan. He ovat jakaneet ihmisen sukupuolen
keinotekoisesti kahtia, niin että jokaisessa ihmisessä on ”psyykkinen sukupuoli” ja ”biologinen
sukupuoli”. Tämän lisäksi on vielä ”sosiaalinen sukupuoli” – sukupuoli, miten muut ihmiset
tulkitsevat sukupuolen. Ilmeisesti lisää keksittyjä sukupuolia on tulossa mukaan määritelmiin
sotkemaan ihmisten ajatuksia Jumalan tahdosta, että on vain kaksi sukupuolta: mies ja
nainen. Sitten he ovat keksineet, että ihminen voi syntyä väärää sukupuolta olevaan
ruumiiseen. Tämän seurauksena väärää sukupuolta olevaan ruumiiseen syntyneelle on
hankittu lain turvin oikeus vaihtaa sukupuoltaan hormonihoidoin ja leikkauksin. Ilmiötä
kutsutaan nimellä transsukupuolisuus tai transseksuaalisuus.

Transsukupuolisuus on sana, millä peitellään ilmiön seksuaalinen ulottuvuus ja väitetään, ettei
sukupuolen vaihtamisessa ole paljon tekemistä seksuaalisen suuntautumisen tai mielihalun
kokemisen kanssa. Tämä on valhe, sillä transseksuaalisten omienkin tutkimusten mukaan
suurin osa sukupuolensa vaihtaneista on toivonut saavansa harjoittaa seksiä toista sukupuolta
olevana kuin mitä itse syntymästä asti ”biologisesti” on. Narsistinen kieroutuma saada kokea
seksiä toisen sukupuolen edustajana ei ole kuitenkaan ainut syy sukupuolen vaihtamiselle.
Kokemus siitä, että on psyykkisesti toista sukupuolta kuin mitä ruumis on, vaikuttaa eniten
päätökseen turmella oma ruumis hormonihoidoilla ja leikkauksin.
Homouden puolustajat ovat määrittäneet lisäksi lukuisia muita sukupuolia kuin Jumalan
luomistyön tuloksena syntyneen miehen ja naisen. Eri sukupuolia on neljästä yhteentoista
riippuen kirjoittajista. (Marita Karvinen, ”Nainen, mies ja moni muu: sukupuolien kulttuurinen
rakentuminen”, SETA, Transtukipiste. Sukupuolikäsitteistöä:
http://www.seta.fi/transtukipiste/sukupuoli/ttp0202.php Sukupuolisuus:
http://www.treseta.com/sukupuolisuus.php )
Sukupuoleen liittyy kiinteästi seksuaalisuus ja oma seksuaalinen suuntaus. Seksuaalinen
identiteetti ei ole siten vakio vaan muuttuu ja sitä etsitään elämän eri aikoina. Käsitys omasta
sukupuolisesta identiteetistä vaihtelee täysin heterosta täysin homoon. On tosin väitetty, ettei
täysin heteroa ja täysin homoa ole olemassakaan vaan kaikki ihmiset ovat vähän
biseksuaalisia. Tämä on perusteltu virheellisesti sillä, että useimmat ihmiset ovat kokeneet
homoeroottisia ajatuksia vähintään nuoruudessaan, jos ei ehkä myöhemminkin. Näitä
kiusauksia ja yksittäisiä lankeemuksia homoeroottisiin himoihin ei Jumala kuitenkaan näe
minään luonnollisena seksuaalisen suuntautumisen etsintänä. Kiusauksia voi seurata
lankeemus syntiin, mistä on tehtävä parannus, jos haluaa pelastua. Itsensä paaduttanut
synnin orja ei pääse taivaaseen.
Homoilmiöiden koko kirjo
Täysin homoseksuaalin ja täysin heteron ohella on homoseksuaalisuuden koko kirjo. Löydät
nimet eri ilmiöille Setan sivustolta, mm. Transtukipisteestä kohdasta ”sukupuolikäsitteistöä”,
mihin on linkki edellisessä kappaleessa. Mainitsen tässä tunnetuimmat homoilmiöt:
biseksuaalit, transvestiitit, trans-genderit, she-malet ja transseksuaalit. Transvestiitti on
henkilö, joka pukeutuu toista sukupuolta olevan henkilön vaatteisiin ja saa siitä sairaalloista
kieroutunutta nautintoa. Transgender haluaa olla välillä mies ja välillä nainen. She-male on
mies, joka kasvattaa itselleen rinnat nauttimalla hormoneja, mutta ei vaihda sukupuoltaan.
Transsukupuolinen on mennyt pisimmälle kieroutumassaan ja vaihtaa sukupuoltaan. Hän on
käynyt lävitse kaikki vaiheet muuttuessaan transsukupuoliseksi eli ennen kuin on tullut
vakuuttuneeksi siitä, että on syntynyt väärää sukupuolta olevaan ruumiiseen.
Huomaat tästä totuudenmukaisesta selvityksestä, ettei homouden puolustajien mukaan ole
olemassa sellaista asiaa kuin vakiona pysyvä sukupuolinen identiteetti. Jos vielä tämän jälkeen
jatkat homouden puolustamista ja vaatimuksia hyväksyä se synnittömänä elämäntapana sekä
mielenlaatuna seurakunnassa, niin olet erittäin kaukana Jumalan tahdon mukaisesta
mielenlaadusta. Sinun loppusi on kadotus.
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