
TUOMIO JERUSALEMISTA: 
SUOMEN LÄHETYSSEURA JA SEN TAKANA OLEVA LUTERILAINEN 
KIRKKO EROTETTU KRISTUKSEN SEURAKUNNASTA

Olemme olleet Israelissa todistamassa yhtä Suomen historian surullisinta asiaa, nimittäin sitä, että 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon monisatavuotinen historia osana Jumalan maailmanlaajuista 
seurakuntaa on nyt ohi. Edustajansa Suomen Lähetysseuran kautta se on nyt Israelissa erotettu 
Kristuksen seurakunnasta. 

Suomessa ei luultavasti täysin ymmärretä, miten vakava ja ainutlaatuinen tapahtuma tämä on koko 
maailmanhistoriassa. Lisäksi Suomen Lähetysseura on omassa tiedotuksessaan pyrkinyt antamaan 
asioista niin väärän kuvan, että suomalaisten on tarpeellista tietää, miltä asia Israelista käsin näyttää.

Taustalla on siis se, että Suomen Lähetysseura lähetti kesällä 2013 homoseksuaalisessa suhteessa 
elävän parin lähetystyöhän Kambodzaan. Kirkon kannan mukaan eläminen avioliiton 
ulkopuolisessa ja vielä homoseksuaalisessa seksisuhteessa on täysin hyväksyttävää riippumatta 
siitä, mitä Raamattu siitä sanoo. Tämän linjan mukaisesti ev.lut. kirkon piispa sitten siunasi heidät 
lähetystyöhön.

Suomessa on pitkään puhuttu siitä, kuinka kauan Jumala vielä katselee ev.lut. kirkkon syntejä. 
Vastaus on tässä: ei enää päivääkään. Jumala puuttui nyt asiaan ja toi Suomen ev.lut. kirkkoa 
edustavan Lähetysseuran tuomiolle suoraan Suuren Kuninkaan kaupunkiin eli Jerusalemiin. Ja 
tuomio Jerusalemissa oli täysin selvä: Kaikki Israelin messiaanisen liikkeeseen kuuluvat ja niiden 
kanssa yhteistyössä olevat tahot yksimielisesti katkaisivat suhteensa Suomen Lähetysseuraan.

MIKSI JUURI JERUSALEMISSA

Jotkut ovat ihmetelleet, miksi tämä reaktio syntyi Israelissa, vaikka homopari lähetettiin 
Kambodzaan. Syynä on Jerusalemin ainutlaatuinen asema Jumalan maailmassa. 

Messiaaniset eli Jeesukseen uskovat juutalaiset aloittivat  aikoinaan Jerusalemista evankeliumin 
viemisen maailmaan. He kirjoittivat Uuden Testamentin ja toivat koko Raamatun saataville 
muillekin kansoille kuin vain juutalaisille. Jerusalemin messiaanisilla juutalaisilla on myös lopulta 
ainutlaatuinen tehtävä kutsua Jeesus palaamaan takaisin (Matt. 23:39).

Siitä huolimatta Lähetysseura on toiminnanjohtajansa suulla vähätellyt messiaanisen liikkeen 
merkitystä Lähetysseuralle, eikä se ole pitänyt merkittävänä sitä, että suhde messiaanisiin 
juutalaisiin päättyi. Kun Lähetysseura vähättelee Jeesukseen uskovien juutalaisten merkitystä, se 
vähättelee samalla koko Raamatun merkitystä. Ja siitähän koko katastrofissa itse asiassa on kyse.

Jerusalemista lähteneellä valtuutuksella Suomen Lähetysseurakin on vienyt Jumalan evankeliumia 
eteenpäin. Lähetysseura ei ilmeisesti ottanut huomioon, että kun hengellinen yhteys Jeesukseen 
uskoviin juutalaisiin ja Jerusalemiin katkesi, päättyi myös tämä valtuutus. 

Raamatun mukaan kaikista kansoista ne, jotka uskovat Jeesukseen, on hengellisesti liitetty Israeliin. 
Paavali kirjoitti tästä oksastamisesta öljypuuhun eli Israelin hengelliseen perintöön näin:

"Mutta jos muutamat oksista on taitettu pois ja sinut, joka olet luonnonvaraisesta öljypuusta, on 
oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, älä 
ylvästele noita oksia vastaan. Jos ylvästeletkin, muista, että et sinä kannata juurta vaan juuri 
kannattaa sinua. Sinä ehkä sanot: "Nuo oksat taitettiin, että minut oksastettaisiin." Oikein! 



Epäuskonsa tähden ne taitettiin, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylimielinen vaan pelkää, 
sillä jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan. Katso siis Jumalan hyvyyttä 
ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan ja hänen hyvyyttään sinua kohtaan, jos pysyt 
hänen hyvyydessään. Muuten sinutkin hakataan pois." 
Room. 11:17-22

Nyt Suomen Lähetysseura on hakattu pois tästä hengellisestä yhteydestä Israeliin. Siitä on tullut 
irronnut kuoleva oksa. Samalla on siis katkennut myös Suomen ev.lut. kirkon yhteys tähän 
öljypuuhun ja samalla siis pelastukseen juutalaisessa Jeesuksessa. Äärettömän noloa ja surullista on 
se, että Jeesukseen uskovien juutalaisten piti Israelista käsin tehdä suomalaisille selväksi, että 
heidän ev.lut. kirkkoansa edustava Lähetysseura on ajautunut ulos Kristuksesta, kun suomalaiset 
eivät itse ole pystyneet omassa keskuudessaan tätä ongelmaa käsittelemään.

Tämä ulosheittäminen Kristuksen seurakunnasta on tapahtunut täysin Raamatun sanaan perustuen ja 
sen ohjeiden mukaan. Kun suomalaiset eivät ole heittäneet julkisyntiä Raamatun kehotuksesta 
huolimatta seurakunnan ulkopuolelle, nyt muut ovat joutuneet tekemään sen. Se on tehnyt todella 
kipeää Israelissa niille, jotka ovat joutuneet sen tekemään. Sitä ei todellakaan ole tehty kevyesti. 

Katkaistessaan kokonaan yhteytensä Suomen Lähetysseuraan, seurakunta Israelissa toimii juuri niin 
kuin Raamattu tällaisissa tapauksissa kehoittaa toimimaan (esim. Matt. 18:17, 1. Kor. 5:1-5 ja 11-
13). Lähetysseuran avoin haureuden levittäminen, vielä kristillisen lähetystyön nimissä, on tullut 
seurakunnan käsittelyyn Jerusalemissa. Ja seurakunta Jerusalemissa on kertonut selväsanaisesti 
Lähetysseuralle, että sen linja on räikeää syntiä Jumalaa vastaan. Koska Lähetysseura ei ole sitä 
kuunnellut, Jeesuksen ja Paavalin ohjeiden mukaan Lähetysseura on erotettu uskovien yhteydestä ja 
siihen tulee suhtautua tästä eteenpäin kuin pakanoihin. Sitä ei siis enää tule pitää kristilliseen 
seurakuntaperheeseen kuuluvana.

Tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta maailmanhistoriassa, kun messiaaniset juutalaiset tällä 
tavalla heittävät ulos ulkomaisen lähetysjärjestön. Ja jostain syystä kaikista maailman maista juuri 
Suomi, sen luterilainen kirkko ja tätä kirkkoa Jerusalemissa edustava Lähetysseura sai häpeän olla 
ensimmäinen, joka Kristuksen ruumis Jerusalemissa oksentaa ulos yhteydestään. 

EROTTAMINEN KOSKEE KOKO SUOMEN LUTERILAISTA KIRKKOA

Yhteistyön katkaiseminen Israelissa kohdistui Lähetysseuraan, koska messiaanisen liikkeen 
järjestöjen samoin kuin muiden lähetysjärjestöjen yhteistyösuhteet ja sopimukset Israelissa oli tehty 
Lähetysseuran kanssa. Yhteistyökumppanit siellä eivät edes ole kovin tietoisia Lähetysseuran ja 
Suomen ev.lut. kirkon keskinäisestä suhteesta, koska ovat olleet tekemisissä vain Lähetysseuran 
kanssa.

Tämä Lähetysseuran ulossulkeminen Kristuksen seurakunnasta ei kuitenkaan rajoitu vain 
Lähetysseuraan. Lähetysseura ei ole yksittäinen toimija, vaan Suomen ev.lut. kirkon täysi edustaja, 
koska
- Lähetysseura edustaa koko Suomen ev.lut. kirkkoa jo sillä perusteella, että kaikki Suomen ev.lut. 
seurakunnat ovat Lähetysseuran jäseniä. 
- Ottaessaan homoseksuaalisessa suhteessa elävän parin työntekijäkseen, Lähetysseura toimi täysin 
Suomen ev.lut. kirkon päätösten mukaan ja myös perusteli päätöksensä kirkolliskokouksen 
päätöksellä. Tämän parin siunasi Lähetysseuran työhön ev.lut. kirkon piispa kirkon valtuuttamana.
- Suomen ev.lut. kirkko on hyväksynyt myös omiksi työntekijöikseen homoseksuaalisessa suhteessa 
eläviä ihmisiä.



Ev.lut. kirkko on siis ollut täysin mukana hyväksymässä ja siunaamassa ne synnit, joiden vuoksi 
Lähetysseura erotettiin uskovien yhteydestä ja kirkko on siksi täysin osallinen niihin. Lähetysseura 
on sekä hallinnollisesti, teologisesti että käytännön tasolla yhtä puuta Suomen ev.lut. kirkon kanssa. 
Kun messiaaniset juutalaiset sulkivat Lähetysseuran ulos Jumalan seurakunnasta, se merkitsi 
samalla, että SUOMEN EV.LUT. KIRKKO ON KIRKKOKUNTANA HEITETTY ULOS 
JUMALAN MAAILMANLAAJUISESTA SEURAKUNNASTA. Kirkkokuntana tekemiensä 
päätösten vuoksi Suomen ev.lut. kirkko ei siis enää ole kristillinen kirkkokunta, vaan siitä on tullut 
pakanallis-humanistinen uskonlahko. 

LÄHETYSSEURAN HARHAANJOHTAVA TIEDOTUS

Samaan aikaan, kun Lähetysseura avoimesti siunaa homoseksuaalisessa suhteessa eläviä ihmisiä 
työntekijöikseen, se kuitenkin yrittää vaientaa asiasta syntyneen kriisin ja vähätellä sitä. 
Lähetysseuran toiminnanjohtaja Seppo Rissanen on netissä olleiden tietojen mukaan kertonut 
suhtautuvansa myönteisesti asiasta keskustelemiseen. Rissanen kuitenkin kielsi Lähetysseuran 
Israelin aluejohtajaa antamasta haastattelua yhteistyösuhteiden katkeamisesta tekemäämme TV-
ohjelmaan. Hän otti itselleen yksinoikeuden tiedottaa asiasta, mutta ei sitten kuitenkaan suostunut 
antamaan aiheesta minkäänlaista haastattelua.

Israelin yhteistyökumppanit julkaisivat lehdistötiedotteen yhteistyösuhteiden katkeamisesta 
3.3.2014. Lähetysseura julkaisi samana päivänä asiasta oman tiedotteensa, joka sisältää useita 
harhaanjohtavia väitteitä.
http://www.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/sivut/uutiset/suomen_lahetysseuran_tyo_israelissa_keskitty
y_omaan_toimintakeskukseen_jerusalemissa/

Tiedote antaa varsin hyvän kuvan Lähetysseuran tavasta tiedottaa asioista. On järkyttävää, että 
järjestön, jonka tehtävänä on julistaa Jumalan totuutta maailmalle, vaikenee totuudesta ja sen sijaan 
levittää tietoisesti harhaanjohtavaa informaatiota oman maineensa valkaisemiseksi.

Tiedotteessa kerrotaan: "Lähetysseuran tukea ovat saaneet myös niin kutsuttujen messiaanisten 
yhteisöjen jäsenille tarkoitettu vanhainkoti Haifassa, koulu Jerusalemissa ja diakonista tukea antava 
järjestö sekä näitä yhteisöjä palveleva tutkimus- ja koulutuskeskus." Kertomatta vain jäi varsinainen 
uutinen, eli se, että kaikki nämä tahot yksimielisesti katkaisivat suhteensa Lähetysseuraan. Tiedote 
antaa kuvan, että vain pohjoismaisten luterilaisten Israel-lähetysjärjestöjen yhteenliittymä JMI 
halusi katkaista suhteen.

Muiden yhteistyön katkaisseiden järjestöjen nimiä Lähetysseura ei tiedotteessaan edes kertonut, 
vaikka tähän asti Lähetysseura oli kerännyt rahaa ja mainostanut työtään Israelissa juuri niiden 
nimillä ja toiminnalla. Tiedotteessa mainittu vanhainkoti Haifassa on siis Ebeneser, koulu 
Jerusalemissa Makor HaTikvah, diakonista tukea antava järjestö (jonka alla myös Jerusalemin King
´s Kidsit toimivat) on Machaseh ja tutkimus- ja koulutuskeskus on Caspari. 

Tiedotteessa kerrotaan myös: "Lähetysseura kävi JMI:n edustajan kanssa neuvotteluja, joissa se 
kertoi, että se noudattaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon opetusta avioliitosta ja 
seksuaalisuudesta sekä työantajia koskevaa Suomen syrjimättömyyslainsäädäntöä. Lähetysseura ei 
myöskään velvoita ketään kumppaniaan ottamaan vastaan työntekijää, jota se ei voi hyväksyä. 
Keskustelu ei kuitenkaan tyydyttänyt JMI:in johtokuntaa."

Todellisuudessa mitään varsinaista keskustelua ei ole käyty. JMI ja muut israelilaiset 
yhteistyökumppanit kyllä lähettivät Lähetysseuralle lukuisia vakavia kysymyksiä ja mm. pyysivät 
Lähetysseuraa kertomaan, millä raamatullisilla perusteilla se on alkanut pitää avioliiton 



ulkopuolisessa seksisuhteessa elämistä ja homoseksuaalisuuden harjoittamista täysin 
hyväksyttävänä elämäntapana kristillisessä työssä. Lähetysseura ei kuitenkaan vastannut näihin 
kysymyksiin eikä edes yrittänyt perustella valitsemaansa tietä Raamatulla. Se vain toisti liturgiaansa 
suomalaisista kirkolliskokouksen päätöksistä ja tulkintaansa Suomen laista. 

Tiedotteessa kerrotaan: "Lähetysseuran hallitus päätti, että Lähetysseura irtautuu yhteistyöstä. JMI 
vetäytyi tämän jälkeen aiemmin sovitun yhteisen tiedonannon laatimisesta." Kertomatta jäi, että 
siinä välissä JMI kyllä yritti tehdä Lähetysseuran kanssa sovitun yhteisen tiedonannon, mutta
Lähetysseuralle ei kelvannut sellainen yhteinen tiedonanto, jossa olisi kerrottu yhteistyön 
päättymisen todellinen syy. Eli viime syksynä Lähetysseuran aloitteesta tehty sopimus yhteisestä 
tiedonannosta näyttää olleen vain yritys pitää yhteistyökumppanit hiljaa ja estää välien katkeamista 
ja sen todellista syytä tulemasta julkisuuteen. Yhteistyökumppanit lopulta tekivät asiasta yhteisen 
tiedotteen ilman Lähetysseuraa.

SEURAUKSET SUOMELLE

1. Evankelis-luterilainen kirkko on menettänyt hengellisen auktoriteettinsa 

Kristuksen seurakunnan ulkopuolelle joutuneella Suomen ev.lut. kirkolla ei enää ole hengellistä 
Jumalalta tulevaa auktoriteettia. Tämä merkitsee valtavaa muutosta Suomen hengellisessä 
tilanteessa. Synnissä elämisestään huolimatta ev.lut. kirkko on kuitenkin tähän asti ollut Jumalan 
palvelija, vaikkakin pahasti eksynyt, ja sillä on ollut iso valta hengessä. Se on ajanut läpi 
homosuhteiden hyväksymisen seurakunnassa ja hengellisellä auktoriteetillaan se on tehnyt sitä 
myös yhteiskunnallisella tasolla. Nyt ev.lut. kirkko ei siis enää ole lainkaan Jumalan palvelija.

Muutos hengessä on niin valtava, että sen vaikutuksia Suomessa on mahdotonta ennakoida. Yksi 
vaikutus saattaa kuitenkin olla se, että auktoriteetin menetyksen myötä myös kirkon auktoriteetin 
negatiivinen vaikutus päättyy. Jos niin on, tämä antaa myös uudenlaisen mahdollisuuden sille, että 
Suomeen syntyisi sellaisen todellista Kristuksen morsianta edustavan hengellinen auktoriteetti, joka 
seisoo Jumalan sanassa.

2. Jokainen joutuu valitsemaan 

Suomessa on huonosti toteltu Raamatun käskyä poistaa paha seurakunnan keskuudesta. Tämän 
tottelemattomuuden vuoksi olemme tässä pisteessä. Nyt on myöhäistä enää puhua huolestumisesta 
kirkon tilasta. Se aika meni jo. Nyt olemme siirtyneet tuomioiden aikaan. Tuomiokin tuli jo ja 
seuraava vaihe tämän jälkeen on tuomion täytäntöönpano. 

Kesän ja syksyn aikana useat tahot, myös Lähetysseuran omat työntekijät, varoittivat, että 
Lähetysseuran valitsema uusi linja johtaa yhteistyösuhteiden katkeamiseen. Nyt sekin on jo 
tapahtunut. 

Kun suhde katkeaa muihin kristittyihin, se rikkoo ja satuttaa paljon. Mutta kun suhde katkeaa 
Jerusalemiin, josta pelastava evankeliumi on lähtöisin ja jossa Jeesus tulee hallitsemaan, se 
merkitsee menolippua helvettiin. Sinne sekä Lähetysseura että ev.lut. kirkko ovat siis matkalla ja 
valitettavasti viemässä sinne suuren määrän ihmisiä mukanaan. 

Kaikki, jotka ovat jonkinlaisessa suhteessa Lähetysseuraan ja ev.lut. kirkkoon, joutuvat nyt 
tekemään vakavan valinnan, seuraavatko kirkkoa vai seuraavatko Jeesusta. Kuuluvatko he 
maailmanlaajuiseen Jeesuksen morsiameen vai ovatko sen sijaan hengellisessä liitossa tämän 



kadotukseen matkalla olevan pakanallis-humanistisen lahkon kanssa. 

Jako Jumalalle uskolliseen Kristuksen morsiameen ja luopiokirkkoon on tapahtumassa hyvin 
nopeasti. Niin nopesti, että jakoon valmistautumattomat lipsahtavat helposti tuhoisalle tielle, josta 
on vaikea enää tulla takaisin. Suhtautuminen homoseksuaalisuuden harjoittamiseen näyttää 
nousevan Israelin rinnalla kysymykseksi, joka nopeasti ja helposti erottelee Jumalalle uskolliset 
ihmiset niistä, jotka seuraavat tämän maailman humanistista ajattelua. 

Pelkäämme, että tässä uudessa ja hämmentävässä tilanteessa moni kristitty ei tajua valintojen 
vakavuutta, vaan vanhasta tottumuksesta avoimesti tai hiljaisesti hyväksyy kirkon valinnat, eikä 
uskalla selkeästi irtisanoutua niistä. Surullisin on niiden kohtalo, jotka eivät herää huomaamaan 
koko valintaa, vaan valuvat tuhoisaan kuiluun ev.lut. kirkon perässä. 

Tilanne Suomessa on erittäin paha myös sen vuoksi, että suomalaiset kristityt ovat niin 
valmistautumattomia siirtymään aikakauteen, jossa Raamatun sanasta kiinni pitävät uskovat 
joutuvat oikeasti maksamaan hintaa uskostaan. Suomessa ei ole vielä totuttu siihen, että 
raamatullisen uskon tunnustamisesta ja sen mukaan elämisestä voi menettää työpaikkansa tai joutua 
vankilaan, mikä on pitkään ollut arkipäivää monissa muissa maissa. 

3. Suomen tuomio

Pietari kirjoitti: "Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta." 1. Piet. 4:17

Tuomio ei kuitenkaan lopu Jumalan huoneeseen. Pietari jatkaa: "Mutta jos se alkaa meistä, mikä 
onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia? Jos vanhurskas vaivoin pelastuu, 
mihin joutuukaan jumalaton ja syntinen?" 1. Piet. 4:17-18

Useampi ihminen on viime viikkoina nähnyt Suomeen liittyviä profeetallisia kuvia täysin poltetusta 
maasta. Myös heprealaiskirje puhuu siitä: "Maa, joka imee sen päälle usein tulevan sateen ja tuottaa 
kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta. Se taas, joka tuottaa 
orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton. Se on lähellä kirousta, ja lopulta se poltetaan."
Hepr. 6:7-8 Tähän liittyy kuitenkin toivo: Sitten kun kaikki on palanut, tuhkan keskeltä nousee 
jäännös, puhdas Kristuksen morsian. 

On valtavaa Jumalan armoa, että tämä seurakunnan puhdistava tuomio tulee Suomelle 
ensimmäisenä, kun vielä elämme armon aikakaudessa. Tämä ev.lut. kirkon erottaminen Jumalan 
seurakunnasta ei ole vielä lopullinen kadotustuomio.

Raamatussa tällaista seurakunnasta erottamista käytetään äärimmäisenä keinona herättää joku 
tekemään parannusta. Paavali kirjoittaa, että törkeässä haureudessa elävä on "luovutettava Saatanan 
haltuun lihan turmioksi, jotta hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. "1. Kor. 5:5

Emme vielä Suomessa tiedä, miltä tuntuu olla luovutettu "Saatanan haltuun lihan turmioksi". Kun 
suomalaiset tulevat sen tuntemaan, suomalaisilla on siis vielä mahdollisuus tehdä parannus eli 
kääntyä takaisin Jumalan puoleen ja siten pelastaa henkensä Herran päivänä, jolloin on lopullisen 
tuomion julistamisen hetki.

Israelissa 6.3.2014
Jyrki ja Mia Valkeakari


