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Me,  yllämainitut  järjestöt,  olemme  olleet  yhteistyössä  Suomen  Lähetysseuran  kanssa  vuosien,  jopa 
vuosikymmenien ajan.  Koemme nyt tarpeelliseksi tuoda julkisuuteen virallisen kantamme Suomen Lähetysseuran 
tekemän  viimeaikaisen  päätöksen  johdosta,  jossa  se  hyväksyy  samaa  sukupuolta  olevien  parien  elämisen 
rekisteröidyssä parisuhteessa.

Vuonna  2013  tietoomme  tuli,  että  Suomen  Lähetysseura,  yksipuolisesti  neuvottelematta  Israelin 
yhteistyökumppaniensa kanssa,  oli  muuttanut  käytäntöjään ja  hyväksynyt  myös homoseksuaalisessa  suhteessa 
elävät työntekijöikseen, ja näin Lähetysseura hylkäsi raamatullisen periaatteet, jonka olimme yhteisesti jakaneet. 
Mielestämme nämä periaatteet tulevat selkeästi esille sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa: seksuaalinen 
kanssakäyminen on hyväksytty vain laillisessa ja julkisessa avioliitossa, ja ainoastaan miehen ja naisen välillä.  

Koska Jumalan Sana on auktoriteettimme kaikessa opetuksessa ja elämässä, emme voi poiketa siitä.

Johtuen vuosia jatkuneesta henkilö- ja järjestökohtaisesta yhteistyöstämme Israelin messiaanisen yhteisön kanssa, 
uskomme,  että  kantamme  tästä  aiheesta  heijastaa  hyväksyttyä  raamatullista  ymmärrystä  Israelin  uskovien 
keskuudessa.  Emme osaa kuvitella, että yksikään paikallinen messiaaninen seurakunta tai järjestö Israelissa olisi 
valmis yhteistyöhön Suomen Lähetysseuran kanssa, ottaen huomioon sen nykyisen kannan seksuaalisuuteen ja 
avioliittoon. 

Olemme pahoillamme, että vuosikymmeniä kestäneen yhteistyön jälkeen olemme tilanteessa, jossa tämä yhteistyö 
täytyy lopettaa.

Nykyiset  Suomen  Lähetysseuran  työntekijät,  jotka  palvelevat  Israelin  järjestöissä,  voivat  jatkaa  tehtäviään 
(Pohjoismaisten  lähetysseurojen  yhteenliittymässä  ja  Ebenezen-vanhainkodissa),  kunnes  heidän  sopimuksensa 
Suomen Lähetysseuran kanssa päättyy, sillä ehdolla, että he ovat täysin lojaaleja näiden järjestöjen teologisille 
arvoille ja periaatteille työskennellessään sekä raportoidessaan työstään Suomeen. 
 
Tässä surullisessa ja tuskallisessa hetkessä haluamme kiittää Suomen Lähetysseuraa siunatusta yhteistyöstä, joka 
meillä on ollut vuosien, jopa vuosikymmenien ajan.  Haluamme myös tiedostaa, että Suomen Lähetysseuralla on 
täysi oikeus päättää kaikesta, minkä näkevät sopivaksi järjestölleen. Kuitenkin näiden päätösten valossa paras tapa 
kunnioittaa Lähetysseuraa,  tuhoamatta omaa moraaliamme tai Raamatun sanomaa on, että jatkamme matkaa eri 
teitä.

Haluamme myös julistaa, että kaikki yllämainitut viisi järjestöä arvostavat suuresti yhteyttä ja ykseyttä Suomen 
Kristuksen  ruumiin  kanssa  ja  mielellään  jatkavat  yhteistyötä,  josta  olemme  aikaisemmin  nauttineet,  niiden 
suomalaisten  uskovien,  seurakuntien  ja  järjestöjen  kanssa,  jotka  jakavat  raamatulliset  arvot  ja  halun  julistaa 
Messiaamme Jeesuksen ilosanomaa sekä palvella ihmisiä Israelin maassa.


