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REGIMENTTIOPPI                                                                      Väinö Hotti 

Vähän tunnettu 

Jotkut tuntevat sen ulkokohtaisesti, mutta sisältö on pitkälti peitossa. Kuitenkin koko Suomen 

luterilainen kirkko lepää vankasti regimentti – perustalla. 

Akilleen kantapää 

Regimenttioppi on kansankirkon ydin. Sen varassa on koko tämä kirkkolaitos. Se on kirkon arka 

hermokeskus. Toisaalta se on tarkkaan varjeltu salaisuus. Jokaisella kuitenkin tilaisuus päästä 

selville totuudesta: 

"Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette 

tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi" (Joh.8:31,32). 

Kaksi regimenttiä 

1. Hengellinen regimentti. 

2. Maallinen regimentti. 

Jumala hallitsee hengellistä regimenttiä oikealla kädellä ja maallista vasemmalla kädellä. 

Missä siten on Saatanan mandaatti: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, 

sillä minun haltuuni se on annettu” (Luuk.4:6). 

Ajankohtainen 

Näin vaalivuonna on taas virinnyt keskustelu uskovan osallistumisesta yhteiskunnalliseen 

päätöksentekoon.  

Jotkut ajatteleva, ettei uskovan paikka ole poliittisilla areenoilla. Hebrealaiskirje määrittelee 

uskovan paikan näin: 

”Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella. Niin 

menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa kantaen; sillä ei meillä ole 

täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme” (Hebr.13:12-14). 

Toiset taas ovat vahvasti sitä mieltä, että uskovan on oltava intensiivisesti yhteiskuntaa 

rakentamassa, siellä valona ja suolana. Tähän liittyy tärkeänä osana myös kysymys: miten ja millä 

välineillä? 

Yhteisten asioiden hoitamista 

Politiikka on ”yhteisten asioiden hoitamista”; jos uskova vetäytyy pois, tilalle tulee epäuskoiset -  ja 

mennään hunningolle. Uskovan tulee olla yhdessä muiden kanssa rakentamassa kallista 

isänmaatamme. Äskettäin määrätyltä taholta oltiin uskovia patistelemassa vaaliuurnille 

täyttämään kansalaisvelvollisuuttaan. Missä määrin uskova on velvollinen puuhaamaan tämän 

maailman areenoilla? Missä määrin uskova on kutsuttu auttamaan nykyistä avionrikkoja maailmaa 

menestykseen? 
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Uskovan yhdyskunta 

Tähän kaikkeen on kuitenkin ”valheen koira” haudattuna. Uskovan tulee nimenomaan ahkeroida 

hoitaakseen yhteisiä asioita ”seurakunnassa”: 

”Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä 

opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi” (1. 

Kor.14:26). 

”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta 

Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin 

kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi” (Fil.3:20,21). 

Onhan joukossamme niitäkin, joiden teologia on: TÄMÄ KAIKKI JA TAIVAS MYÖS!  

Toinen valhe: 

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, kaikille pakkosiirtolaisille, jotka minä olen siirtänyt 

Jerusalemista pois Baabeliin: Rakentakaa taloja ja asukaa niissä, istuttakaa puutarhoja ja syökää 

niiden hedelmiä. Ottakaa itsellenne vaimoja ja siittäkää poikia ja tyttäriä; ottakaa pojillenne 

vaimoja ja naittakaa tyttärenne, että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä älkääkä 

vähentykö. Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja 

rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne” (Jer.29:4-7). 

Tässä on hylätty konteksti. Tässä ei ole kyse yleisestä ohjeesta kaikille uskoville, vaan 

pakkosiirtolaisille annettu ohje. Heidän joukossaan oli profeettoja, jotka antoivat valheellisia 

lupauksia israelilaisten pikaisesta paluusta omaan maahansa. Jeremia kumosi nämä väitteet ja 

kehotti kansaa elämään normaalia elämää. 

Kolmas valhe: 

Kansan todellinen menestys on sidottu Jumalan sanaan. Lähetyskäskyn toteuttaminen merkitsee 

kaupungin ja kansan menestystä: 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 
minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen  
ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen 
teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt.28:18-20). 
 
Mitään todellista menestystä ei ole odotettavissa, jos luovutaan Sanan linjalta. 
 
Kaksi regimenttiä 
 
Raamattu puhuu paljon Jumalan hallinnasta, mutta tässä hallintaan tulee skitsofreenisia piirteitä. 
Oikea ja vasen käsi ovat ristiriidassa keskenään. Kaikki maailman pahuus survotaan Jumalan 
vasemman käden piikkiin! 
 
Tämä on suurta petosta. Regimenttioppi perustuu valheeseen ja virhearviointiin. Se on syntynyt 
helvetin yrityshautomossa. 
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Osapuolten kuuleminen 
 
”Riita-asiat on käsiteltävä kirjallisesti, ratkaisuun osallistuvien on oltava esteettömiä, molempia 
osapuolia on kuultava ennen asian ratkaisemista”  (netti). 
 
Maailman hallinnan osapuolet 
 
Mitkä ovat maailman hallituskuviot? 
Hallitsijoita on kaksi: Jumala ja saatana. Molempien osuus hallinnassa on kiistaton: 
 
”Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat” (Ps.24:1). 
 
”Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman 
valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä 
minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun 
eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää 
kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'” (Luuk.4:5-8). 

RISTIRIITAISIA RAAMATUNKOHTIA 

Raamatussa on näennäisesti ristiriitaisia kohtia. Lähdemme kuitenkin siitä, ettei Raamattu ole ja 
ettei se voi olla ristiriitainen kirja; emme vaan vielä ymmärrä kaikkea: "Herran sanat ovat selkeitä 
sanoja" (Ps. 12:7). Kuitenkin yksi raamatunkohta puhuu näin ja toinen aivan vastakkaisesti. Meidän 
ei tule yrittää loogisuuden nimissä väkisin muuttaa tällaisia kohtia, vaan molemmat kohdat tulee 
jättää voimaan. Tässä muutamia ongelmakohtia: 

1) Lapsi ja perisynti. Raamattu opettaa selkeästi, että perisynti on jo lapsen rasitteena. "Syntyisikö 
saastaisesta puhdasta? Ei yhden yhtäkään" (Job 14:4). "Kuinka siis ihminen olisi vanhurskas 
Jumalan edessä, ja kuinka vaimosta syntynyt olisi puhdas?" (Job 25:4). "Katso, minä olen synnissä 
syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt" (Ps. 51:7).  

TOISAALTA itse Jeesus taas opettaa lapsen taivaskelpoisuutta: "Totisesti minä sanon teille: ellette 
käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan" (Matt. 18:3). "Sallikaa lasten 
tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä 
sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle" 
(Mark. 10:14-15).  

2) Raamatun mukaan pelastus on yksin Jumalan työ – ihminen ei voi muuta kuin pistää vastaan. 
"Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta" (Joh. 3:27). "Te ette valinneet minua, 
vaan minä valitsin teidät" (Joh. 15:16).  

TOISAALTA Raamattu myös opettaa ihmisen valintaa, ratkaisua ja vastuuta. "valitkaa tänä päivänä, 
ketä tahdotte palvella" (Joos. 24:15). "Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, 
jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin 
kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet" (Matt. 23:37). "Hän tuli 
omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet 
vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä" (Joh. 1:11-
12). "Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä 
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käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani" (Ilm. 3:20). 
"ahkeroikaa… pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte; sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa 
sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi” (Fil. 2:12-13). 

 3) Jumala on ennalta valinnut ihmiset pelastukseen. "Minä olen armollinen, kenelle olen 
armollinen, ja armahdan, ketä armahdan`. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka 
juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen" (Room. 9:15-16). "Mutta me tiedämme, että kaikki 
yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa 
mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt 
Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka hän on 
edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös 
vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut" (Room. 8:28-
30).  

TOISAALTA taas Jumala Raamatun mukaan tahtoo kaikkien pelastuvan. "Sillä niin on Jumala 
maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä" (Joh. 3:16). "joka tahtoo, että kaikki ihmiset 
pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden" (1. Tim. 2:4). 

4) Uudestisyntymisen (pelastuksen) ja kasteen suhde. Raamattu liittää kasteen pelastukseen. 
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä 
sisälle Jumalan valtakuntaan" (Joh. 3:5). "Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette 
Kristuksen päällenne pukeneet" (Gal. 3:27). "pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme 
tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen 
uudistuksen kautta" (Tiit. 3:5). "Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, 
kasteena" (1. Piet. 3:21).  

TOISAALTA Pyhä Henki voitiin saada ennen kastetta. "´Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta 
vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?` Ja hän käski kastaa heidät 
Jeesuksen Kristuksen nimeen" (Apt. 10:47-48).   

5) Pyhityksen välttämättömyys. Raamatun mukaan on vaarallista unohtaa elämän vanhurskautus. 
"Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa" 
(Hebr. 12:14).  

TOISAALTA annetaan ymmärtää, että pyhittymätönkin ihminen voi pelastua, tosin "nipin napin". 
"Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu 
hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulen läpi" (1. Kor. 3:14-15).  

6) Maailman hallinta. Jumala hallitsee suvereenisti maailmaa. "Jokainen olkoon alamainen sille 
esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, 
ovat Jumalan asettamat" (Room. 13:1). 

TOISAALTA Saatanalla näyttää olevan tärkeä osuus. "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja 
sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon" (Luuk. 4:6). 
"Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa" (1. Joh. 5:19). "He 
ovat asettaneet kuninkaita, MUTTA EI SE OLE OLLUT MINUSTA; ovat asettaneet ruhtinaita, mutta 
minä en ole siitä tiennyt" (Hoos. 8:4).  
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7) Jumala itse on uskoon tulleen perillepääsyn takuumies: hänen aivoituksensa mukaan kutsutut 
– edeltätuntenut – edeltämäärännyt – vanhurskauttanut – kirkastanut (Room. 8:28-30).  

TOISAALTA valtaosa Israelista ei päässyt luvattuun maahan (Hebr. 3:7-19). Simson, Saul, Salomo ja 
Deemas aivan ilmeisesti "jäivät taipaleelle" (Hebr. 4:1).  

8) Raamatun mukaan "maa pysyy iäti". "Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy 
iäti" (Srn. 1:4).  

TOISAALTA maakin tulee häviämään. "Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu 
ja huojuu. Maa hoippuu ja hoipertelee niin kuin juopunut, huojuu niin kuin lehvämaja. Raskaana 
painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse" (Jes. 24:19- 20). "Mutta Herran päivä on 
tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja 
maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat" (2. Piet. 3:10).  

9) Iankaikkinen kadotus. Raamattu opettaa, että sekä taivas että helvetti ovat iankaikkisia. 
"Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu 
perkeleelle ja hänen enkeleillensä" (Matt. 25:41).  

TOISAALTA jumalattomat tullaan hävittämään. "Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin 
pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät 
polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa" 
(Mal. 4:1).  

10) Raamatun mukaan koko Israel on pelastuva. "ja niin kaikki Israel on pelastuva" (Room. 11:26).  

TOISAALTA valtakunnan lapsille käy huonosti. "monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat 
Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa; mutta valtakunnan lapset 
heitetään ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys" (Matt. 8:11-12).  

----------------------- 

Kaksi isäntää 

Maailmaa hallitsevat JUMALA JA SAATANA. Luther nimitti Saatana Jumalan ”kahlekoiraksi”. Olisiko 
Saatanaa syytä nimittää myös ”varakuninkaaksi”? 

Teokratiaa 

Vallassa olevan regimenttiopin mukaan Jumala hallitsee maailmaa suvereenisti – oikealla ja 

vasemmalla kädellään. Muita vallanjakajia ei ole lainkaan näköpiirissä. 

Olemme siis tuhatvuotisessa valtakunnassa. Saatana on pois kuvioista (sidottu?): 

”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden 

sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät 

olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja 

he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Muut kuolleet eivät 
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vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen 

ylösnousemus” (Ilm.20:4,5). 

Taisi olla kirkkoisä Augustinus, joka tulkitsi tuhatvuotisen valtakunnan alkaneen, kun kristinusko 

tuli Rooman valtion uskonnoksi 300 – luvulla. 

Mahtoiko olla jo Augustinuksellakin Jumalan ”kahden käden hallinta” – oppi? 

Jumalan vasemman käden tekoja 

Ovatko kaikki ihmiskunnan hirmutyöt, kapinat ja verenvuodatukset Jumalan tekoja? Eikö tämä ole 

Jumalan rienaamista ja pilkkaa? Eivätkö nämä asiat kerro, että maailmassa toimivana isäntänä on 

SAATANA? Onko regimentin sanomassa korkeintaan ”puolitotuus”? Ja puolitotuus on samaa kuin 

valhe. 

Mistä lähtöisin? 

Jumalan ”vasen käsi” on kieltämättä hurskaan tuntuinen ja voimakas sanonta. Mutta mikä on sen 

alkuperä, mistä se on lähtöisin? Teologiassa pyritään aina lähtemään Raamatusta. Mikään muu ei 

ole luotettavaa kuin Raamatusta nouseva. 

Jumalan ”oikea käsi” on monia kertoja Raamatussa. Oikea käsi on ”toimiva käsi”. Sen sijaan 

Jumalan ”vasenta kättä” etsimme sieltä turhaan. Se on siis otettu Raamatun ulkopuolelta. Se on 

”ihmiskeksintöä” ja sellaisenaan epäluotettava! Raamattuun tiukasti pitäytyvä uskova on valmis jo 

tässä vaiheessa heittämään koko regimenttiopin roskikseen! 

Vasemman käden syntyhistoria 

Kansankirkko epäraamatullisena kirkkona luhistuu toistuvasti, kun pyritään etsimään raamatullisia 

perusteluja. Raamatullisten perusteiden puuttuessa se joutuu jatkuvasti turvautumaan inhimillisiin 

selityksiin. Monet teologiset päätelmät ovat siirtyneet luterilaiselle puolelle suoraan paavin 

kirkosta. Niiden takana on itse VALHEEN ISÄ: 

”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja 

alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin 

hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh.8:44). 

Luther kirjoittaa, kuinka huterolla perustalla paavin teologia seisoo: 

”Noin paavikin nykyään, hänellä kun ei ole yhden yhtäkään raamatunkohtaa, jolla saattaisi itseään 

puolustaa, käyttää yhtenään tätä samaista todistelua vastaamme: ´Kirkko, kirkko! Luuletko 

Jumalaa niin julmaksi, että hylkäisi koko seurakunnan muutamien harvojen harhaoppisten 

luterilaisten tähden? Arveletko, että hän olisi sallinut seurakuntansa näin monta vuosisataa olla 

erehdyksessä?`” (Luther, Galatalaiskirjeen selitys, s.28). 

Mitä tässä tapahtuu? 

Tässä tehdään Saatanan töistä Jumalan töitä. Kun kristinuskosta tuli Rooman valtionuskonto 300 – 

luvulla, koko teologia kärsi haaksirikon. Tässä on kouluesimerkki siitä. Kansankirkko halusi koota 

kaikki kastetut ”siipiensä suojaan”. Tämä ei tapahtunut helpolla: saatanan teot piti kääntää 

Jumalan teoiksi. Jumalan vasen käsi oli keksittävä!  Kaikki oli kasteessa uudestisynnytettävä. 



                                                                                                                                                                                      7 
 

Perkele oli häivytettävä näköpiiristä. Samalla poistettiin ”jako kahteen”. Maailma saatettiin 

Jumalan hallinnon piiriin Jumalan oikean ja vasemman käden avulla. Päästiin TEOKRATIAAN, 

Jumalan totaaliseen hallitusvaltaan – valheen avulla. Tuhatvuotinen valtakunta oli nähnyt 

päivänvalon. Uskokoon ken tahtoo! Kenelle tästä kuuluu kunnia? 

”Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen 

apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen 

palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän 

tekojensa mukainen” (2. Kor.11:13.15). 

Lain kolme käyttöä 

”Laki on annettu ihmisille kolmesta syystä. Ensiksi sen tähden, että sen avulla säilyisi ulkonainen 

säädyllisyys epävakaisten ja tottelemattomien kohdalla. Toiseksi, että ihmiset sen avulla 

saatettaisiin heidän syntiensä tuntemukseen. Kolmanneksi, että heillä, sitten kun ovat 

uudestisyntyneet, ja kun liha vielä on heihin piintyneenä, juuri tämän tähden olisi luotettava ohje, 

jonka mukaan heidän on suunnattava ja ohjattava elämänsä” (Tunnustuskirjat, s.430). 

Ensimmäinen kohta  

Ensiksi sen tähden, että sen avulla säilyisi ulkonainen säädyllisyys epävakaisten ja 

tottelemattomien kohdalla. 

Tätä käskyä ei löydy lainkaan Raamatusta! Lähetyskäskyä ei ole lupa tulkita näin ”pakanallisesti”. 

Kirkon tehtävä ei ole varsinaisesti ”kansan opettaminen ja sivistäminen”, vaan evankeliumin 

julistaminen. Vuosisatojen saatossa kirkko on ”omin luvin” ottanut tämän (opetustehtävän) 

itselleen. Rooman kirkko moralisoi kansaa ja harjoitti ankaraa kirkkokuria. Seurauksena vuoti 

marttyyrien veri (ehkä n. 50 miljoonaa). Kirkko on vuosisatoja toiminut ”kansan opettajana”; se on 

jäänyt sen ”selkäytimeen”. Nytkin se vielä näkee unta kansan valistamisesta. Asia jopa laitetaan 

regimenttioppiin” - ja otetaan Jumalan vasen käsi takuumieheksi! 

Gustaf Johansson, arvostettu kirkonmies oli tässä kysymyksessä harhassa: 

”On ollut välttämätöntä, ettei Kristuksen kirkko ole jättänyt kansojen kasvatustointa 
pakanakunnalle, vaikka sen on täytynytkin voidakseen suorittaa tämän tehtävän, ottaa piiriinsä 
paljon sellaisia, joissa ei ole omakohtaista uskonelämää” (Yrjö J.E.Alanen, Gustaf Johansson, 
s.157). 
 
 
 
Paavo Ruotsalainen 
 
 
 
”Älä vain pane suruttomia Herran töihin.” (Paavo Ruotsalainen). 

”Paavo ei väsynyt varoittamasta ihmisiä siitä, että he väärässä järjestyksessä yrittivät tehdä hyviä 

tekoja – ennen kuin olivat päässeet Kristuksen sisälliseen tuntemiseen” (Saarisalo, Erämaan  

vaeltaja Paavo Ruotsalainen,s.326). 
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Lain kaksi käyttöä 

 
1. Lakia tulee käyttää ihmisten saattamiseksi synnintuntoon: 

Tämä on lain pääasiallisin käyttö. 

”Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu 

tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; sentähden, ettei mikään liha tule 

hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto” (Room.3:19-20). 

”Luther sanoo, että kirkossa sekä laki että evankeliumi on pidettävä voimassa ja saarnattava; 

evankeliumi edellyttää lakia ja on ilman sitä tarkoitukseton. Jos lakia halveksitaan, ei 

evankeliumikaan puhtaana pysy. Jos lain kimppuun hyökätään vaikka evankeliumin kunnian 

tähden, niin evankeliumi siitä enemmän kärsii”  (Tunnustuskirjat, s.52). 

2. Uskovatkin tarvitsevat lakia: 

”Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että lain saarnaa ei ole ahkerasti harjoitettava 

ainoastaan epäuskoisten ja katumattomien parissa, vaan myös tosiuskovien, todella kääntyneiden, 

uudestisyntyneiden ja uskon kautta vanhurskautettujen parissa”  (Tunnustuskirjat, s.430). 

----------------------- 

ALAMAISUUS ESIVALLALLE 

”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin 

kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat” (Room.13:1). 

Paasikivi, Räsänen ja Raamattu 
14.7.2013 23:21 Toimi Kankaanniemi  

Presidentti J.K. Paasikivi (virassa 1946-56) luki virkakaudellaan Raamattua päivittäin. Piispa E.G. 
Gulin on todennut, että "presidentti Paasikivi löysi Pyhästä kirjasta johdatusta ja voimaa 
neuvotteluihin ja ratkaisuihin, joiden arvon vasta jälkimaailma täysin käsittää".  

Piispa Gulinin mukaan presidentti Paasikivi alleviivasi toista sataa kohtaa. Vain yhteen kohtaan hän 
oli merkinnyt omakohtaisen kantansa. Se löytyi Roomalaiskirjeen 13. luvun kohdalta.  Siinä 
sanotaan mm. "Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole 
esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu 
esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta ne, jotka nousevat vastaan, 
tuottavat itsellensä tuomion." (Jakeet 1-2 vuoden 1938 käännöksen mukaan, jota Paasikivi 
todennäköisesti luki). 

Tuohon Raamatun kohtaan presidentti Paasikivi oli kirjoittanut kysymyksensä:  "Sopiiko tämä 
myös diktatuurimaihin?" 

--------------------- 

Loot – kristittyjen petos 

Nämä hamuavat vallankahvaan kehittäen ovelan valheen tuekseen: 

http://toimikankaanniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/kayttaja/toimikankaanniemi
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SAATANAN TEMMELLYSKENTÄSTÄ TEHDÄÄN JUMALAN RYYTIMAA! 

”Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen 

apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen 

palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän 

tekojensa mukainen” (2. Kor.11:13-15). 

Varakuningas käskyttää 
 
”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin 

kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat” (Room.13:1). 

Tietyssä mielessä Saatana on ”Jumalan asettama”: ”minun haltuuni se on annettu”  (Luuk.4:6). 

Tässä siis kehotetaan alamaisuuteen TÄMÄN MAAILMAN RUHTINAALLE! Saatana pitää ”kaikkia 

lankoja käsissään”. Alamaisuuteen meidän ei tule suostua. Uskovan on sanouduttava irti hänen 

sanoistaan ja käskyistään ja alistuttava yksin Sanan alle! 

”Sun sanas, Herra, yksin on Ravinto sielujemme, Me saamme suuren turmion, Jos muuta 

hapuilemme. Se oppi, joka sanasta Sielumme vieroittaapi, Saa tuomionsa sinulta Ja vihaas 

kartuttaapi” (Vvk.160:2). 

Kun harrastamme yhteiskunnallista toimeliaisuutta ilman Sanaa, silloin pitäisi punaisen valon 

syttyä! Sanan poisjäänti paljastaa: VIHTAHOUSU ON ASIALLA! Terve järkikin yhtyy tähän! 

Ripaus realisuutta ja rehellisyyttä ei olisi pahitteeksi. 

”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, 

etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset 

täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää” (1. Piet.5:8,9). 

”Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee” (Jk.4:7). 

 "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä” (Apt.5:29). 

”Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on?” (Luuk.12:57). 

Totaalinen hallitsija 

On julkeata ja törkeätä, että persoona, joka hallitsee koko maanpiiriä, jätetään 

huomiota vaille maailman valtakuvioita käsiteltäessä! 

”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,  

joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen 

hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin 

kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme 

luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin” (Ef.2:1-3). 

”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä 

pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 

avaruuksissa” (Ef.6:12). 
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Ei tästä maailmasta 

"Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin 

minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt minun 

kuninkuuteni ei ole täältä" (Joh.18:36). 

”Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi: "Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä 

hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön olko teillä 

keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän 

palvelijanne, ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän 

orjanne; niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan 

henkensä lunnaiksi monen edestä” (Matt.20:25-28). 


