Käytännön neuvo sinulle, joka koet, että oikeuksiasi loukataan lahkossa, jonka jäsen olet:

VETOA LAINSÄÄDÄNTÖÖN SILLÄ NIIN PAAVALIKIN TEKI!
Heti alkuun tieto: Jeesukseen Kristukseen uskova voi vedota lakiin eikä siinä ole mitään väärää saatikka
epäkristillistä! Näin teki mm. Paavali vedotessaan Keisariin Apt.25:11 / 28:19 (sen aikaiseen oikeusjärjestelmään).
Harhaanjohtavasti ja tarkoituksella eri lahkot ovat saaneet jäsenensä luulemaan, että olisi väärin vedota lakiin vaan
tulisi nöyrästi alistua johdon auktoriteetin alle, siitäkin huolimatta, vaikka kokisi tulleensa väärin kohdelluksi.
Todellisuudessa kuitenkin lukemattomat lahkot kuuluvat yhdistyslainsäädännön alaisuuteen (ovat
yhdistyksiä). Niiden toiminta on sidottu yhdistyslainsäädäntöön, jonka tarkoitus on mm. turvata yksilön
perusoikeuksia. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun niissä lahkoissa, jotka ovat
yhdistyslainsäädännön alaisia. Yhdistyslainsäädännön yksi tarkoitus on turvata yksilön oikeusturva! Laki suojaa
jäsenten oikeusturvaa antamalla mahdollisuuden oikeusteitse moittia tehtyjä päätöksiä.
Esim. monet helluntaiseurakunnat kuuluvat yhdistyslainsäädännön alaisuuteen. Käytännössä tämä lahko
antaa harhaanjohtavasti jäsenilleen ymmärtää toimintansa perustuvan vain Raamattuun ja siksi heillä on ns.
kaksoishallinto: vanhemmisto (hengellinen päätösvalta) ja erikseen yhdistyksen hallitus (muu päätösvalta). Kuitenkin
todellisuudessa päätösvalta oikeudellisessa mielessä on vain Yhdistyksen hallituksella jolle valtuutuksen ovat
antaneet yhdistyksen jäsenet. Koska todellisuudessa koko toiminta perustuu yhdistyslakiin, voivat ne jäsenet, jotka
kokevat oikeuksiensa tulleen loukatuiksi, viedä asian eteenpäin oikeudelliseen prosessiin jota edellä mainitussa
tapauksessa ohjaa YHDISTYSLAINSÄÄDÄNTÖ. Jos sinut erotetaan ilman minkäänlaisia perusteluista tai koet, ettei
sinulla ole samoja oikeuksia kuin muilla yhdistyksen (lahkon) jäsenillä, kannattaa sinun vedota yhdistyslakiin!
Sinulla on mm. alla olevia oikeuksia kaikissa niissä lahkoissa, jotka ovat yhdistyksiä ja jonka jäsen sinä olet:
- Sinulla tulee olla kaikki samat oikeudet kuin kaikilla muillakin yhdistyksen jäsenillä
- Sinua ei voida erottaa yhdistyksestä ilman päteviä perusteita. Pätevien perusteiden tulee pohjautua
yhdistyslakiin ja päteväksi perusteeksi ei esim. riitä se, että olet arvostellut yhdistyksen johdon (vaikka
Pastorin) toimenkuvaa!
- Sinulla on oikeus nähdä yhdistyksen tiedot
- Sinulla on oikeus täydelliseen yhdenvertaisuuteen suhteessa muihin jäseniin, eli käytännössä tämä
tarkoittaa mm. sitä, että sinua ei voida asettaa yhdistyksen jäsenenä toimintakieltoon (et saa osallistua
aktiivisesti eri työmuotoihin jne.).

Sinun kannattaa tutustua yhdistyslakiin osoitteessa:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=yhdistyslaki

PIDÄ KIINNI OIKEUKSISTASI, SE EI OLE SYNTI!

Jumalan todellinen Seurakunta ei toimi yhdistyslainsäädännön vaan Raamatun periaatteiden
mukaan. Siksi aito Jumalan Seurakunta ei ole ikinä mikään yhdistys tai kirkkokunta!
Todellinen Seurakuntayhteys:

Kuninkaan (Jeesuksen Kristuksen) Soturit
www.kuninkaansoturit.org

