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MAHDOTON REGIMENTTIOPPI

Väinö Hotti

Kahden regimentin oppi on Martti Lutherin aikanaan
muotoilema luterilainen opetus Jumalan kahdesta hallinnasta. Luther laati
kahden regimentin oppinsa Rooman kirkon vanhan kahden asteen
siveellisyyden opin tilalle.
Kahden regimentin opin mukaan on olemassa kaksi elämänaluetta:
1. Maallinen regimentti (maallinen hallinta / maallinen valtakunta, regnum
civile), jossa miekalla, esivallalla ja maallisilla järjestyksillä on tehtävänsä
2. Hengellinen regimentti (Jumalan hengellinen hallinta / Kristuksen
valtakunta, regnum Christi), jossa taistellaan Jumalan sanalla ja
evankeliumilla…
Molemmat regimentit ovat Jumalan säätämiä, ei vain hengellinen. Regimentit
ovat erilaiset ja erilliset, mutta ne eivät ole irrallisia toisistaan. Ne ilmentävät
Jumalan kahtalaista herruutta elämässä. Jumala käyttää siis maailmanhallinnassaan kumpaakin regimenttiä: maallinen on "Jumalan vasen käsi" ja
hengellinen "Jumalan oikea käsi". Tässä kohden luterilainen käsitys
regimenteistä poikkeaa vastaavasta reformoidusta käsityksestä, jonka
mukaan Jumalan vastustaja on maallisen regimentin hallitsija. (netti).
------------------Rooman perua
Kun kristinuskosta tuli Rooman valtionuskonto 300 – luvulla, maailma ja kirkko
yhdistyivät; ne muodostivat kiinteän symbioosin, ”epäpyhän allianssin”. Kirkko
joutui naimisiin valtiovallan kanssa; kirkko halusi saada osansa maallisesta
hallinnasta. Kuinka tämä onnistuisi – olihan kirkolla Raamatun mukaan aivan OMA
AGENDANSA?
Uskovat saadaan kuvioihin mukaan siten, että hallinta jaetaan maalliseen ja
hengelliseen. Uskoville opetetaan ”kahta regimenttiä”. Uskovien mukaantulo
edellyttää kuitenkin, ”ettei politiikkaa ja uskontoa sotketa”. Uskovat voivat olla
mukana vain sillä ehdolla, että he toimivat ”maallisella sektorilla maallisilla
säännöillä” – ilman Raamattua. Siis: ulvotaan susien mukana! HE SAAVAT
VAIKUTTAA, OLLA VALONA JA SUOLANA – MUTTA ILMAN JEESUSTA JA – ILMAN
RAAMATTUA!
Uskovat menivät tähän ”halpaan”. Valta oli niin houkutteleva, että he suostuivat
aselepoon maailman kanssa, vaikka rauhanehdot olivat sietämättömät:
ASEISTARIISUNTA!
Hallitusremontti
Regimenttiopin suurin virhe oli siinä, että MAAILMAN RUHTINAS on siinä pantu pois
viralta – ennen aikojaan. Jumala hallitsee maailmaa oikealla ja vasemmalla
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kädellään. Tämä on silkkaa valhetta! Tässä siis kumotaan ja kielletään Saatanan
maailmanhallinta. Itse asiassa tässä on taustalla harhaoppi, jonka mukaan jo nyt
on Saatana sidottu - ja eletään Tuhatvuotisessa valtakunnassa” (NOVUM 4, 978).
”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” (Luuk.4:5-7).
”En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja
minussa hänellä ei ole mitään” (Joh.14:30).
Raamattu kuitenkin opettaa, että ”tänään Saatana elää ja voi hyvin” - ja on
erikoisesti lopunaikana toimelias:
”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).
”Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta
vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" (Ilm.12:12).
Jeesuksen kanssa – vai ilman?
Meneekö uskova johonkin tilanteeseen, johon Jeesus ei tule mukaan? Tämä
toteutuu regimenttiopissa. Käytännössähän tämä merkitsee sitä, että uskovan ei
tarvitse ottaa maallisia asioita hoitaessaan Jeesusta eikä Sanaa huomioon!
”Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua; ja missä minä olen, siellä on myös
minun palvelijani oleva” (Joh.12:26).
Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala” (Joh.1:1).
”Kerron (Pawson) tästä kotoisen esimerkin. DON – niminen kaveri tuli seurakuntaamme Buckinghamshiressä. Hän oli aika hiomaton tyyppi, mutta hän tuli kuitenkin
uskoon. Kerran hän kysyi: ”Pitäisikö kristityn mennä elokuviin sunnuntai-iltaisin?”
Minulla oli kiusaus siteerata Hiskia 3:16:a, jossa sanotaan: ”Kristityn ei pidä mennä
elokuviin sunnutai-iltaisin.” Vastustin kiusausta ja sanoin: ”Don, en aio sanoa sinulle.” Hän kysyi, miksi. Sanoin, että hänen tulee selvittää se Jeesuksen kanssa. Jos
Raamatussa olisi sanottu selkeästi, olisin sanonut sen hänelle. Voit puhua auktoriteetilla silloin, kun Pyhä Henki on jo puhunut. Tietääkseni Raamattu ei käsittele tuota
kysymystä. Sanoin: ”Sinun täytyy selvittää se Jeesuksen kanssa.” – Miten? Sanoin:
”Ota Hänet mukaan ja katso nauttiiko Hän filmistä.” Seuraavana sunnuntaina Don
meni paikalliseen elokuvateatteriin. Lippuluukulta hän pyysi kaksi lippua. Hän oli
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yksin sillä hetkellä. Myyjä kysyi, tuleeko tyttöystävä mukaan. Don sanoi: ”Ei. Tässä
rahat. Saanko kaksi lippua.” ”Mutta…” sanoi myyjä. Don sanoi: ”Ei nyt kiistellä siitä.”
”Kaksi lippua, kiitos.” Naisellinen uteliaisuus ei tullut tällä tyydytetyksi. Myyjä kysyi:
”Kenelle se toinen lippu on?” Don sanoi: ”No jos sinun on pakko tietää, se on Jeesuksele.” Tyttö säikähti kuoliaaksi. Hän soitti johtajalle ja pyysi tämän lippuluukulle. Johtaja tuli ja kysyi, mikä on ongelman nimi. ”Tuo haluaa kaksi lippua…” ”No anna
hänelle kaksi lippua!” ”Hän haluaa toisen JEESUKSELLE!” Nyt johtajakaan ei enää
selviytynyt tilanteesta. Hän alkoi änkyttää ja sanoi: ”Jos hän haluaa maksaa kaksi
lippua, anna ne hänelle.” ”Hyvää bisnestä meille…” Don sai lippunsa ja sanoi Jeesukselle: ”Istu sinä tuohon.” Filmin alussa Donn kysyi…”Nautitko filmistä?” Kaksi
minuutti myöhemmin hän tuli ulos”
(David Pawson, http://www.missiosakarja.net/pawson/uta89.pdf).
USKOVA ON SYMBIOOSISSA JEESUKSEN KANSSA
"Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne
kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja
seurakuntaa” (Ef.5:31,32).
1) Kristuksen ruumiin jäsenet:
”sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa
juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa
Henkeä” (1. Kor.12:13).
” te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:27).
2) Kristus – viinipuun oksia: Jeesus on viinipuun runko ja uskovat sen oksia. Kaikilla
oksilla on kiinteä ja elimellinen yhteys runkoon – ja sitä kautta myös toisiin oksiin.
”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se
kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5).
3) Kristuksen verellä pestyt:
”tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut
turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin
virheettömän ja tahrattoman karitsan” (1. Piet.1:18,19).
4) Jeesus asuu uskovassa: Uskovan yhteys Jeesukseen on mitä läheisin.
Ulkokohtaisesti Jeesus voidaan tuntea, mutta pelastukseen tarvitaan ”Kristuksen
sisällinen tunteminen”:
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”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun
sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme
hänen tykönsä asumaan” (Joh.14:23).
”ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa,
sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut
itsensä minun edestäni” (Gal.2:20).
”joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän
salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27).
”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven,
niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun
kanssani” (Ilm.3:20).
5) Uskova asuu Jeesuksessa
”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa
ovat” (Room.8:1).
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on
kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17).
JOS MINÄ OLEN KRISTUKSESSA – JA KRISTUS ON MINUSSA, MINÄ EN VOI
SELVIYTYÄ ILMAN KRISTUSTA JA ILMAN SANAA JOSTAKIN REGIMENTTIOPISTA.
TÄMÄ ON SKITSOFRENIAA; TÄMÄ VOI TAPAHTUA VASTA INVALISOITUMISEN
SEURAUKSENA - JA SEN JÄLKEEN!
Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti”
(Matt.28:20).
”Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat
niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee”
(Ilm.14:4).
Uskova menee ainoastaan sinne, MINNE JEESUSKIN MENEE!
VOIKO NIITÄ KUTSUA JEESUKSEN USKOLLISIKSI SEURAAJIKSI, JOTKA AIKA AJOIN
PITÄVÄT JEESUSTA KAAPISSA?
Kokonaisvaltainen elämä:
”Älä kynnä yhtaikaa härällä ja aasilla” (5. Moos.22:10).
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”Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille
puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa
häntä” (1. Kun.18:21).
”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista
rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja
mammonaa” (Matt.6:24).
”joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme,
eläisimme yhdessä hänen kanssaan” (1. Tess.5:10).
Mailman suola ja valo
”Te olette maan suola…”Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva
kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan
lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän
valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän
Isäänne, joka on taivaissa” (Matt.6:13-16).
Kuinka voi uskova toimia maailman valona, jos hän lähtiessään maallista regimenttiä
hoitamaan sulkee Kristuksen (ja Sanan) kaappiin? Kuvitteleeko hän, että valo
säteilee HÄNEN HURSKAASTA NAAMASTAAN?
Muukalainen ja hallinta
OON VIERAS , MUUKALAINEN MÄ AINA PÄÄLLÄ MAAN. MUN KOTINI EI TÄÄLLÄ
ALHAALLA OLEKAAN, YLHÄÄLLÄ KOTI MULLA ON LUONA JUMALAN, AUTUUDEN,
RAUHAN MAASSA, JA SINNE HALAJAN. OI, KOTI RAKKAHIN, EN LÖYDÄ VERTAA SULLE
MÄ MISSÄÄN PÄÄLLÄ MAAN (HLV 529:1).
”Uskon kautta hän (Abraham) eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa
maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen
perillisiä… Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa
he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja
muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata”
(Hebr.11:9,13,14).
LOOT ei tajunnut tätä totuutta, vaan hamusi syntisessä Sodomassa päästä vallankahvaan. Suruttomat sodomalaiset palauttivat seonneen Lootin maan pinnalle:
"Tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena, ja yhtäkaikki hän alati pyrkii
hallitsemaan” (1. Moos.19:9).

