
Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen 
kanssa maataan; se on kauhistus.        3. Moos. 18:22   



Jos joku makaa miehenpuolen kanssa,  
niinkuin naisen kanssa maataan,  

tekevät he molemmat kauhistuksen;  
heidät rangaistakoon kuolemalla,  

he ovat verivelan alaiset    3. Moos. 20:13    



Niiden kasvojen hahmo todistaa niitä vastaan.  
Syntinsä ne tuovat julki kuin sodomalaiset,  

eivätkä niitä salaa.  
Voi niitä! Itselleen ne pahaa tekevät.    

   Jes. 3: 9    



Sen tähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt 
saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,  

nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja 
kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on 

ylistetty iankaikkisesti, amen.  
Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä 

heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden 
luonnonvastaiseen;  

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.  

Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin 
Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, 

tekemään sopimattomia.  
         Room. 1:24  



Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan 
valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole 

siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät 
avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet,  … …  

 
Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, jota ihminen tekee, on ruumiin 

ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa 
ruumistaan vastaan.  

Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, 
hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta? Te ette ole 

itsenne omat,  
teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumala 

ruumiissanne.  
 1. Kor. 6:9, 18-20  



Lihan teot ovat ilmeisiä.  
Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus,  

epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet,  
riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit,  

kateus, juomingit, mässäily ja muut sellaiset.  
Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut,  

että ne, jotka tällaista tekevät,  
eivät peri Jumalan valtakuntaa.  

Gal. 5:19-21 



Tehän tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haureellisella  
eikä saastaisella ole perintöosaa  

Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa,  
ei myöskään ahneella,  

sillä hän on epäjumalanpalvelija. 
Ef. 5:5 



Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja 
järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten,  

rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden,  
isän- ja äidinmurhaajien, tappajien,  

siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten,  
ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen  

ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia,  
jotka toimivat vastoin tervettä oppia.  

1. Tim. 1:9-10   



Pitäköön jokainen avioliiton kunniassa  
ja aviovuoteen tahrattomana,  

sillä Jumala tuomitsee haureelliset ja avionrikkojat. 
Hepr. 13:4 



...samoin kuin Sodoma ja Gomorra  
ja niiden ympärillä olevat kaupungit,  

jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta  
ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin,  

ovat varoittavana esimerkkinä,  
kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.  

 Juud. 1:7     


