Raamatun mukaan:

- Maa oksentaa saastuttajansa,
pahimpia ovat sukupuolisyntien tekijät!

Synti joka aiheuttaa oksentamisen ovat sukupuolisynnit!
Sitä syntiä edustaa maassamme hyväksytty sukupuolineutraali avioliitto, joka
on hyväksytty avioliiton muodoksi! Se on juuri sitä synnin lajia, jonka tekijät
maa oksentaa ulos! Jumala lupaa hävittää ne, jotka näin elävät!

Asiaan ei vaikuta mitään kirkon mielipiteet, eikä kannanotot!

Mitä Raamattu sanoo asiasta Uudessa testamentissa:
Room. 1;26 ”Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin;
sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; 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.”

Mitä Vanha Testamentti sanoo asiasta:
Jumala ilmoittaa Raamatussa tuovansa Israelilaiset Egyptistä Luvattuun maahan sitten kun maassa asuvien amorilaisten syntivelka on
tullut täyteen, jotka ovat lähinnä sukupuolisyntejä!
1 Moos. 15;16 ”jälkeläisesi palaavat tänne takaisin; sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi."
2 Moos.23;23. ”Sillä minun enkelini käy sinun edelläsi ja johdattaa sinut amorilaisten, heettiläisten, perissiläisten, kanaanilaisten, hivviläisten ja jebusilaisten
maahan, ja minä hävitän heidät.”
Edellä oleva jae on suunnattu Israelilaisille lupauksena maasta, jonka saastutettu maa oksentaa entiset asukkaansa ulos ja Israelilaiset tulevat tilalle!
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MIKÄ SYNTI SAASTUTTAA MAAN?

Raamattu ei muutu
vaikka kirkko muuttuu!
Synti on syntiä vaikka
sitä kuinka siunaa!

Oksettavia syntejä ovat sukupuolisynnit!
Synnin tekemisellä nauretaan Jumalalle!
HOMOUS ON SYNTIÄ AVIOLIITOSSA TAI AVOLIITOSSA!
Kirkon siunaus ei muuta sitä! Synti on syntiä!
Eduskunnan ja kirkon päätökset ei kumoa Raamattua!
3 Mooses 18; 22.

”Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on
kauhistus.
23 Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa; se on iljettävyys.
24 Älkää saastuttako itseänne millään näistä, sillä näillä kaikilla ovat itsensä
saastuttaneet ne kansat, jotka minä karkoitan teidän tieltänne.
25 Ja maa tuli saastaiseksi, ja minä kostin sille sen pahat teot, niin että maa
oksensi ulos asujamensa.
26 Sentähden noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni älkääkä mitään
näistä kauhistuksista tehkö, älköön maassa syntynyt älköönkä muukalainen,
joka asuu teidän keskellänne27 sillä kaikkia näitä kauhistuksia ovat tehneet tämän maan asukkaat, jotka
olivat ennen teitä, niin että maa tuli saastaiseksi28 ettei maa teitäkin oksentaisi, jos te sen saastutatte, niinkuin se on oksentanut ulos sen kansan, joka oli ennen teitä.

29 Sillä jokainen, joka tekee minkä tahansa näistä kauhistuksista,
hävitettäköön kansastansa, kaikki, jotka semmoista tekevät
30 Sentähden noudattakaa minun määräyksiäni, ettette seuraisi niitä kauhistavia tapoja, joita on seurattu ennen teitä, ettekä saastuttaisi itseänne niillä.
Minä olen Herra, teidän Jumalanne."

Nämä jakeet koskevat myös meitä suomalaisia!
Ei meille ole annettu mitään etuoikeuksia!
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Ja vielä Jesaja 60;12: - Sillä se kansa tai valtakunta, joka ei
sinua palvele, hukkuu, ja ne kansat hävitetään perinjuurin.
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