Homous on syntiä!
Homous on Raamatun mukaan syntiä. Sitä ei kumoa mitkään ihmisten tekemät äänestyspäätökset.
Ei sitä muuta Suomen valtion lakimuutokset! Se asia on säädetty meitä korkeammalla taholla!

Se on ja pysyy ikuisesti syntinä!
Homoudessa rikotaan selkeästi ainakin kahta Raamatun käskyä vastaan:
Jer. 2;13. He tekevät kaksinkertaisen synnin!
1.

”Älä tee huorin.”
Sukupuoliyhteys on Raamatun mukaan sallittu eri sukupuolta olevien aviopuolisoiden kesken. - Ne jotka
ovat sukupuoliyhteydessä, olematta naimisissa, tekevät huorin. Jos haureuden harjoittajat ovat vielä samaa sukupuolta tulee synti vielä raskaammaksi. Kaiken lisäksi se, miesten kesken ainakaan ei ole edes
sukupuoliyhteyttä. Ei siinä sukupuolielimet ole yhteydessä. Heitä kutsutaan myös nimityksellä: ”RuskeanreiänRitarit,” jolla tarkoitetaan sitä, että he ”Ritaroivat” toiseen ihmiseen Ruskean reiän kautta.
- Raamattu sanoo sitä Riettaudeksi.
Se ei ole mitään ”sukupuolineutraalia,” josta nyt kovin puhutaan ja sillä asiaa puolustellaan!

2.

”Älä himoitse.”
On toinen käsky, jota siinä rikotaan. Tämän käskyn rikkominen on vielä vakavampaa. Tässä synti kohdistuu ihmisen sisäiseen minään. Ihminen saastuu siitä sisäisesti! Kysymys tämän käskyn kohdalla on siinä: Salliiko ihminen saastuttaa ajatusmaailmansa himokkailla ajatuksilla ja ”herkutella” niillä. Ja jos niitä tarpeeksi pyörittelee mielessään, niin lopulta siitä nousee himo, jota ei enää hallita ja ”Älä himoitse” käsky
rikotaan!

Näin on käynyt kaikille homoille. He ovat ensin rikkoneet käskyä: ”Älä himoitse.” Sitten synti on saanut heistä
lujan otteen. - Homot ovat olleet aivan tavallisia ihmisiä, jotka synti on himon kautta sitonut otteeseensa.
Nyt näille synnin sitomille homoille haetaan oikeutta: - Pysyä synnin sitomina! - Miksi heitä ei haluta vapauttaa synnin kahleista. Halutaan vain, että he levittävät syntiä siihen ympäristöön, missä he elävät. He tarvitsevat Jeesusta ja Hänen anteeksiantavaa voimaansa, päästäkseen irti kahleistaan. Miksi heille ei sitä sallita ja
haeta vapautta tästä synnistä, vaan sidotaan entistä kovempiin kahleisiin.
- Homoille pitäisi sen sijaan perustaa joku vapautuskoulutus, jossa he voisivat vapautua himoistaan! Se sopisi
hyvin kirkon tehtäväksi!
Nyt luterilaisen kirkon johtavat piispat ja arkkipiispa näkevät ja tekevät asiat
aivan ihmeellisellä tavalla. He haluavat homojen pysyvän kiinni synnissään.
- Onko kirkko jo täysin pimeä?
- Homot hakevat, kirkon mukaan saamisella, vain yleistä hyväksyntää tälle
luonnottomuudelleen! Kirkosta he muuten vähät välittävät.
Tämä kirkon ”homopäätös” on aiheuttanut jo paljon kirkosta eroamisia. - Nyt
kirkosta lähtevät vastuunkantajat! - Se on kirkolle tuhoisaa. Kirkoista tehdään
teattereita tms. kuten esim. Tsekkoslovakiassa on tehty!
Eikä tämän asian vaikutus jää vain luterilaisiin seurakuntiin. Se tulee vaikuttamaan koko kristilliseen kenttään.
Jumala ei koskaan tule homoparia hyväksymään aviopariksi, vaikka kirkon piispa heidät vihkisikin.
Ei kirkko eikä valtio pysty kumoamaan Jumalan säädöksiä! - Heille ei ole annettu siihen valtuuksia!
Jumalan hyväksyntää homous ei tule koskaan saamaan!
Jumala joutuisi pyytämään anteeksi Sodomalta ja Gomoralta, jos Hän tämän nyt hyväksyisi!
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