Esikoislestadiolaiset ja
lestadiolaiset
– mihin olette menossa?

muut

Verkostolaiset
Ruotsissa ja Suomessa asuvat esikoislestadiolaiset eivät ole
halunneet vastata kysymyksiini esikoislestadiolaisen isän ja hänen
avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyysasian käsittelyyn
liittyvistä liiketaloudellisista päätöksistä, joita on tehty lestadiolaisseurakunnissa. Kirjeeni palautettiin asianmukaisin siunauksin.
Kirjani loppusivuilla on yhteenveto niistä asioista, joista olisin
halunnut keskustella esikoislestadiolaisten kanssa. Moni kriittinen
kysymys jää nyt ilman vastausta. Samoin jään vaille tietoa
seurakunnan vahvuuksista ja hyvyydestä. Onko sitä?
Kysymykseni esikoislestadiolaisille ja lestadiolaisseurakunnalle

1. Mihin ideologiaan, hengelliseen tai maalliseen sääntöjärjestelmään kuuluu se, mitä olen kuvannut kirjassani esikoislestadiolaisten tavasta myydä lapsen isälle vapautus avioliiton
ulkopuolella syntyneen lapsen isyydestä ja sen seurakuntanne
määrittelemästä synnistä?
2. Vaikuttiko isän perhetausta päätöksentekoonne? Oliko asia
ratkaistu valitun järjestelmän yleisten hallintosääntöjen mukaisesti
vai vaikuttiko isän perhe, yksi esikoislestadiolaisen seurakunnan
perustajaperheistä, isyyden käsittelemiseen perheen ja
seurakunnan etujen mukaisilla sääntöjen tulkinnoilla?
3. Olivatko lahjoitukset Kiirunassa ja Helsingissä riittävät, jotta
niillä voitiin maksaa seurakunnalle kaikki suvun syntien
anteeksiannot?
4. Mikä ohjasi päätöstänne? Ohjasiko anteeksiantamispäätöstänne rahoitussumman koko vai isän kyky ja halu ottaa
vastuu lapsestaan? Ja myöhemmin kaikista muista avioliiton
ulkopuolella syntyneistä lapsistaan?
5. Vaikuttiko ahneus seurakunnan päätökseen? Miksi
seurakunnassanne yksityinen oikeudellinen isyysasia muuttui
muutostaloudellisessa käsittelyssä hengelliseksi liikeasiaksi? Mitä
muuta kuin rahaa seurakunta hyötyy päätöksistään myydä

anteeksiantoja lestadiolaisisille, joilla on avioliiton ulkopuolella
syntyneitä lapsia?
6. Mikä on mielestänne oikea tai väärä tapaa käsitellä isyyskysymystä? Luettuanne elämäntarinamme kysyisin, mikä olisi
mielestänne paras tapa hoitaa isyysasia lapsen ja hänen isänsä
kannalta Raamatun tulkintanne mukaan? Kannatteko, ja millä
tavalla seuraukset siitä, että seurakuntanne on tehnyt päätöksen
käsitellä isyyttä liikeasiana?
7. Kollegani (tutkijat, kirjailijat ja lehtimiehet ja -naiset)
ymmärtävät saamistamme yhteydenotoista, että tässä kirjassa
kuvattu tapaus ei ole ainoa, jossa olette käsitelleet isyyttä samalla
tavalla liikeasiana. Kuinka monelle lestadiolaisisälle olette myyneet
anteeksiannon ja vapauttaneet heidät isyysvastuistaan?
8. Mitä vastaatte kaikille niille isättömille lapsille, joiden isättömyys
on nyt seurakuntienne vastuulla? Kuinka olette uskovina
kristittyinä pystyneet vapauttamaan isät vanhemmuudestaan ja sen
läsnäolovelvollisuudesta? Missä Raamatun kohdassa on tuki
tällaiselle muutostaloudelle ja liikeyritystoiminnalle?
9. Huomaatteko omat syntinne? Kun olitte muuttaneet isän
synnin rahansiirroksi, annoitte myös siten siunauksenne lapsen
tekemiseen näkymättömäksi ja olemattomaksi. Ansaitsevatko
tekonne uskovien esikoislestadiolaisten ja muiden lestadiolaisten
kunnioituksen? Entä meidän muiden kunnioituksen?
10. Milloin tapaamme ja voimme keskustella näistä asioista?

