Homoseksualizm
Czy homoseksualizm jest grzechem?
„Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!”
Kpł. 18,22
Czy osoby praktykujące homoseksualizm mogą pójść do nieba?
„Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani
rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,
nie odziedziczą królestwa Bożego.”
1 Kor 6,9
Podobnie jak wszystkich grzeszników, tak i osoby praktykujące homoseksualizm, Bóg
nawołuje do pokuty i nawrócenia.
„Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje, rozumiejąc, że Prawo nie dla
sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych
i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla
rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców,
krzywoprzysięzców i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką, 11
w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono. ”
1 Tym 1,8-11
Co Biblia mówi o praktykach homoseksualnych?
Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły
pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne
współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając
bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.
Rz 1,26-27
Czy wiesz, że Jezus odczuwał pokusy?
„Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy
mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć
naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem
grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli
łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili.”
Hbr 4,15-16
Powinniśmy zaprzestać wszelkich grzesznych praktyk i prosić Boga o przebaczenie.
„A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana
naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.”
1 Kor 6,11
Istnieje nadzieja dla osób praktykujących homoseksualizm.
„Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie
dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże
sposób jej pokonania abyście mogli przetrwać. ”
1 Kor 10,13
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Mk 1,15
Co powinieneś zrobić jeżeli jesteś homoseksualistą lub lesbijką?

Po pierwsze, przyznaj, że popełniasz grzech.
„Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego! Uznaję bowiem moją
nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną.”
Ps 51, 4-5
„Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy”.
1 J 1,8
Po drugie, proś o przebaczenie grzechu - Bóg mówi, że możesz zacząć wszystko od nowa.
„ Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył!
Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!… Przywróć
mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!”
Ps 51,9-12;14
Po trzecie, uwierz, że Bóg rzeczywiście przebaczył Ci Twoje grzechy i nie czuj się dłużej winny.
„Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w
niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się
podstęp. Póki milczałem, schnęły kości moje, wśród codziennych mych jęków. Bo dniem i nocą
ciążyła nade mną Twa ręka, język mój ustawał jak w letnich upałach. Grzech mój wyznałem Tobie
i nie ukryłem mej winy. Rzekłem: «Wyznaję nieprawość moją wobec Pana»,
a Tyś darował winę mego grzechu.”
PS. 32,1-5
Kiedy w twoim życiu brakuje Boga, uniż się przed Panem wyznając Mu swoje grzechy. Oddając
całkowicie kierownictwo własnym życiem Chrystusowi wiedz że przyjdzie On do ciebie z pełnym
miłości przebaczeniem i mocą przemiany twojego życia. On będzie prowadził cię do życia
szczęścia i pokoju, którego zawsze pragnąłeś.
Jeżeli potrzebujesz rozmowy skontaktuj się z nami.

