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Nagyon sokan azt mondják, hogy ilyennek lettek teremtve, hogy már születésükkor
ilyenek voltak, hogy homoszexuálisnak születtek. Igazából valamikor én magam is így
gondolkoztam. Őszintén szólva, nem tudom, hogy mitől lettem az, de azt az egyet fel kellett
ismernem, hogy ez ellenkezik Isten Igéjével. Isten Igéje teljesen egyértelmű. Az emberek
próbálják elnyomni ezt az igazságot, próbálják megváltoztatni és a saját szükségleteikre
formálni, de az már nem Isten Igéje. Isten Igéje teljesen egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy
ez helytelen. Tehát ha úgy gondolod, hogy ez természetes, ez normális - először én is ezt
hittem, miután felismertem, hogy mit is tettem. Élveztem a szexuális örömöt benne, élveztem
a bűnös mivoltát. A bűn egy ideig élvezetes, de előbb-utóbb elmúlik az az idő és ott maradunk
remény nélkül, és a pokolra jutunk. Meg kell fizetnünk azért a bűnért.
"Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne
tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem
fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók
nem fogják örökölni Isten országát." 1Kor 6:9-10
Ezért azt mondanám azoknak, akik úgy gondolják, hogy ez normális, hogy: vizsgáld
meg önmagad és figyeld meg, hogy nem csak azt érzed-e normálisnak, hogy élvezeted leled a
bűnben, mert az valóban teljesen normális és természetes. Egy bűnös ember számára
normális, hogy tetszik neki a bűn és örömét leli benne. Tudom, hogy nálam így volt, élveztem
a bűnt. Persze ezt nem akartam feladni; nem akartam feladni azt a bűnt. De amikor
közeledtem Isten felé, Ő megmutatta nekem az igazságot, miszerint nem bocsájtana meg,
nem mehetnék a kereszthez, amíg fel nem adom azt a bűnt; a bűnt, amit annyira szerettem,
és amibe annyira kapaszkodtam. Így hát megtettem, odadobtam a kereszthez és hitben
kiléptem Krisztushoz, aki megmentetett ettől és megváltott. Valódi emberré tett, innen tudom,
hogy igaz, amit mondok neked, mert Krisztus megváltoztatott. Új emberré teremtett, akinek
új vágyai vannak. Elvette az összes bűnös vágyat és új alkotása lettem. És ugyanezt megteheti
veled is. Engem megmentetett a bűn erejéből és téged is meg tud menteni. Imádkozom azért,

hogy kiálts Istenhez, hogy új ember lehessél és megszabadulj a bűnös életedtől, a téged
fogságban tartó bűntől. Lehet, hogy most még önkéntes fogoly vagy, de egy napon a pokol
foglya leszel és fizetned kell az igazságot, ami jár ezért, fizetned kell a váltságdíjat, mert akkor
majd meglátod, hogy Krisztus nem szenvedett a bűneidért a kereszten, hanem magadnak kell
szenvedned miattuk. A linkre klikkelve megnézheted David bizonyságtételét (angolul).
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