Onko homoudessa rakkautta?
Väitetään, että homojen kesken on rakkautta ja se pitää hyväksyä!
Kirkonkin pitää se todeta ja vihkiä heidät kristilliseen avioliittoon!

Tarkastellaan asiaa:
Rakkautta tunnetaan kolmea eri lajia;

1. Agabe-rakkaus, joka on Jumalan Hengen aikaansaamaa rakkautta.
2. Fileo-rakkaus, joka on toverillista rakkautta.
3. Eros-rakkaus on naisen ja miehen välistä eroottista rakkautta.
Homous ei kuulu lainkaan näiden rakkauksien piiriin!
”Homorakkaus” kuuluu pimeyden henkivaltojen sanastoon!
Se on pimeyden henkivaltojen keksimää ”rakkautta!” Mitä se
”rakkaus” todellisuudessa on? - Se ei ole rakkautta missään muodossa, vaan se on lihan himoa!
Samaa sukupuolta olevien kesken olevaa rakkautta ei ole edes olemassa!
Se ”rakkaus” rikkoo Raamatun alkuperäistä kymmenettä käskyä, joka kuuluu:
”Älä himoitse.” Ei se voi olla rakkautta, koska siinä ilmenee vihaa Jumalan valtakuntaa vastaan.
”Homorakkauden” kannalta on sama, miten sitä himoa tyydytetään, kunhan
tyydytetään! Mieluummin toisen ihmisen kanssa, jos hänestä löytyy joku paikka, jossa sitä himoa voi tyydyttää. Tärkeätä olisi, jos siihen vielä saataisiin mukaan kirkollinen vihkiminen ja sen mukana yleinen hyväksyntä!
Kohta varmaan vaaditaan, että kirkko vihkii eläimiä ja ihmisiä kristilliseen avioliittoon. Vähän aikaa sitten Ilta-Sanomissa kerrottiin, kuinka karju astui miestä.
Missä raja kulkee? - Kuka sen sanoo, kun tälle tielle on kerran lähdetty, jossa
Raamatun Sana on hylätty ja ihmisten mielipiteet määräävät, mikä on oikein ja
mikä väärin. Tällainen kehitys menee yleensä yhä pitemmälle ja siihen tulee vielä uusia muotoja.
Tässä nousee esiin vielä sellainenkin asia, että kohta ei ole enää eläkkeen maksajia, jotka homoja elättäisi. Nyt jo ollaan huolestuneita, kun syntyvyys on laskenut.
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kymmenennen käskyn kohdassa: ”Älä himoitse” me tulemme kaikki syyllisiksi. Tätä käskyä me emme kukaan pysty täyttämään. - Tätä käskyä vastaan me
kaikki rikomme. Täydellisinkin ihminen rikkoo tässä kohdassa. — Jo pelkkä
naiseen tai mieheen himokkaasti katsominen on tuon käskyn rikkomista! Apostoli Paavalikin joutui sanomaan Room. 7;24: - ”Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista.” Hänellekin tämä käsky oli ongelma! Me rikomme tässä kohdassa ja olemme kaikki syyllisiä. Meidän kaikkien ruumis (liha) ei ole aina yhteistyössä Hengen kanssa, vaan se jossain vaiheessa rikkoo käskyä.
Se halu on voimakas, joka meidän lihaan on jo luomisessa pantu. Meidän tulisi
hallita sitä. Tässä me kaikki epäonnistumme ja tulemme kaikki syynalaisiksi
(homot ja ei homot). Siitä siteestä voi vain Jeesus voi meidät vapauttaa!
Ohessa on Roomalaiskirjeen 1 luvun jakeista 20 - 32 lainaus,
joka käsittelee homoutta.
Room. 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,
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet,
vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään
itse omat ruumiinsa,
25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua
enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen
26 Sentähden 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.
28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän
kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa,
petosta, pahanilkisyyttä;
30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita,
pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
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
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