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REGIMENTTIOPPI – EPÄRAAMATULLINEN                         Väinö Hotti 

Luterilainen regimenttioppi 

Kaksi regimenttiä 

1. Hengellinen regimentti. 

2. Maallinen regimentti. 

Jumala hallitsee hengellistä regimenttiä oikealla kädellä ja maallista vasemmalla kädellä. 

Vapaat suunnat mukana 

Vaikka yleisesti ottaen monet vapaat kristityt näyttävät olevan jopa allergisia Lutherin suhteen, 

tässä ne ovat nähdäkseni menneet luterilaisten kanssa ”samaan retkuun”. 

Uskovan työkalupakki 

Fundamentalistinen kristitty tunnetaan ”yhden kirjan miehenä”. Kuitenkin, jos kulku suuntautuu 

Arkadianmäelle, yksi kirja osoittautuu riittämättömäksi. Tarvitaan lisäksi TUNNUSTUSKIRJAT. Itse 

asiassa Raamattu voidaan jättää tältä reissulta kotiinkin. Eduskunnassahan käyttöä on ainoastaan 

REGIMENTTIOPILLA, jossa Jumalan vasen käsi antaa uskovalle oikeuden toimia ilman Jumalan 

sanan ohjetta! 

Kirkon lankeemus 

Jeesus joutui valtakiusaukseen – ja voitti sen: 

”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.4:6-8). 

Kirkko joutui samaiseen kiusaukseen 300 – luvulla – ja hävisi kamppailun Perkeleen kanssa. Kirkko 

teki ”Eesaun kaupat”, luopui esikoisoikeudestaan – ja sai maailman palkakseen:  

”ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi 

esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta 

perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi” 

(Hebr.12:16,17). 

Tällöin vainottu kirkko tuli Rooman valtionkirkoksi.  Kirkko tuli hovikelpoiseksi! 

Harhaoppien tulva 

Teologisesti tämä oli kirkolle katastrofi. Kaikki selkeys katosi. Kirkko tuli maailmaan ja maailma 

tulvi kirkkoon. Kirkko menetti identiteettinsä – varsinaisen olemuksensa (substanssi). Kirkosta tuli 

”porttokirkko”. Jako kahteen hävisi – jäljelle jäi  yksi jumalattomien kastettujen massa. 
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Ratkaisun kohtalokkuus tuli ilmi myöhemmässä Rooman kirkon historiassa, joka samalla 

muodostui ”marttyyrien historiaksi”. Rooman kirkko on teloittanut vuosisatojen myötä ehkä jopa 

50 miljoonaa kristittyä! 

”Kirkkohistorian surullisimman lehden on kirkko itse kirjoittanut taistellessaan niitä 

ihmisiä vastaan, joille Herran sana tuli” (Luuk.3:2; Johannes Virtanen). 

Lutherin ansio 

Luther puhdisti kirkon monesta ilmeisestä epäkohdasta – mutta ei kaikista. Katolisen kirkon kiinteä 

sidonnaisuus valtiovaltaan oli Lutherillekin liian vaikea murrettavaksi. Hän tyytyikin ainoastaan 

laillistamaan (legitimoimaan) sen.  Yhteiskunnallinen puuhastelu muutettiin JUMALAN 

VASEMMAN KÄDEN TYÖKSI. 

Raamattu ei tunne 

Tämä on Raamatulle tuntematon käsite. Oppi on saatu Raamatun ulkopuolelta – se on siis 

”inhimillinen keksintö”. Koska näin on, uskovan tulisi tällöin nähdä punaista. 

Rooman perintö 

Rooman siteet valtioon olivat vahvat. Vallanhalussaan Rooma alisti maallisen yhteiskunnan paavin 

ja kirkon alamaisuuteen. Rooma ei vain halunnut osallistua maalliseen hallintaan, vaan se tahtoi 

olla ”päällimmäisenä päsmärinä”. Jeesuksen ajatus seurakunnasta oli kuitenkin aivan toinen:  

”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). 

300 – luvulla, jolloin kristinusko tuli Rooman valtionuskonnoksi, kirkko ja valtio menivät naimisiin.  

Regimenttioppi on tältä pohjalta ajateltava ”tilaustyönä” kansankirkolle! Tällä kirkko pyhittää 

tämän ”epäpyhänallianssin”.  

Augustinus katsoi tuhatvuotisen valtakunnan alkaneen, kun kirkko ja valtio yhdistyivät 300 – 

luvulla. Lutherin regimenttioppi on jatke tällä ajatukselle. Merkitsihän se Jumalan 

kokonaisvaltaista hallintaa (TEOKRATIAA).  

Epäloogista 

1. Jos ja kun Jumalan oikea ja vasen käsi toimivat eri suuntiin, kyseessä on skitsofreeninen ilmiö. 

2. Jos ja kun uskovan toiminta toisessa tilanteessa on sidottu Raamattuun ja toisessa ei, siinäkin on 

selvästi skitsofreenisia piirteitä. 

Uskovan elämä 24/7 

Uskovan elämä on ”kokonaisvaltaista”: 



                                                                                                                                                                                   3 
 

”Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, 

elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat” (Room.14:8). 

”joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden 

kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27). 

”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). 

”Niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat, ja ei vaella lihan, vaan 

hengen jälkeen” (Room.8:1; Biblia). 

Onko Jumala todella sanonut? 

”Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi 

vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" (1. 

Moos.3:1). 

Koska regimenttioppi on ”Raamatun ulkopuolelta”, sen täytyy olla sielunvihollisen oppia. Saatana 

työntää pois Raamatun ilmoituksen tarjotakseen tilalle omaansa: 

”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). 

Korvausteologiaa 

Regimentioppi on korvausteologiaa ja ”toista evankeliumia”. 

”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen 

armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, 

jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai 

vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille 

julistaneet, hän olkoon kirottu” (Gal.1:6-8). 

Regimenttiopissa Raamattu korvataan Lutherilla ja Tunnustuskirjoilla.  ”Lutheriin hirttäytyminen” 

on totta mm. SLEY:ssä ja Suomen Tunnustuksellisessa Luterilaisessa kirkossa (STLK). Samalla on 

luovuttu Yksin Raamattu – periaatteesta! Luther menee Raamatun edelle! 

Vanhan testamentin evankeliumia 

Vanhan testamentin kirkko oli KANSANKIRKKO. Siellä oli vallalla TEOKRATIA, Jumala hallitsi 

suvereenivallalla.  

Regimenttioppi tuo takaisin teokratian: Jumala hallitsee koko kansaa – oikealla ja vasemmalla 

kädellä. Tämä ei kuitenkaan ole Raamatun ilmoitus – ja se on paha asia. Olemme tekemisissä 

”ihmiskeksinnön” kanssa! 

Helluntaina syntyi uusi seurakunta, uskovien yhteisö, EKKLESIA! On peräti takapajuista palata 

Vanhaan testamenttiin! 
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Miksi palata vanhaan? 

Hebrealaiskirjeen kirjoittaja varottaa vakavasti uskovia juutalaisia palaamasta vanhaan 

juutalaisuuteen. Tämä tietäisi ”uskon haaksirikkoa”. 

”Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä 

vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään” (Hebr.8:13). 

Maailman parantaminen 

Regimenttiopin kannattaminen merkitsee käytännössä liittymistä maailman parantajien suureen 

joukkoon. Raamatun mukaan nykyinen maailma on talletettu tulelle: 

”Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain 

ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään” (2. Piet.3:7). 

Mukautuminen maailmaan 

Regimenttiopin myötä kirkko mukautuu tähän maailmaan vastoin Raamatun varoitusta: 

”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen 

kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä” (Room.12:2). 

MITÄ ON REGIMENTTIOPIN TAKANA? 

1. Rooman kirkon raskas ja kohtalokas perintö. 

2. Kirkon halu tulla hyväksytyksi: 

”Mekin tahdomme olla niinkuin kaikki muut kansat” (1. Sam.8:20). 

”Kun toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin 

ole niinkuin ihmiset ainakin?” (1. Kor.3:4). 

3. Pois muukalaisuuden kiroista: 

”Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa kantaen; sillä ei 

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

4. Lootin tauti: 

Loot istui ”kaupungin portissa”; ehkä hän oli peräti ”pormestari”: 

”Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa; ja nähtyänsä heidät 

Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa” (1. Moos.19:1). 

Loot hamusi maallista valtaa syntisessä Sodomassa! Jumala halusi kuitenkin johtaa Lootin pois 

Sodomasta. 

5. Halutaan välttää vaino Kristuksen ristin tähden: 

”Kaikki, jotka pyrkivät lihassa olemaan mieliksi, ne pakottavat teitä ympärileikkauttamaan itsenne 

vain siksi, ettei heitä Kristuksen ristin tähden vainottaisi” (Gal.6:12). 

Regimenttioppi ”vapauttaa” uskovan toimimaan tämän maailman sekulaareilla areenoilla. 
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6. Kahden herran palvelua 

”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). 

7. Perkeleen petos 

Tiedottomasti uskova on jumalattomien kanssa yhtymässä heidän toiveisiinsa: päästä irti Jumalan 

sanan ikeestä. Regimenttioppi vapauttaa uskovan ”villeille laitumille”, jossa Jumalan sana ei häntä 

paimenna. Jo siinä, että uskova haluaa lähteä Jumalan sanan laitumilta muualle, kertoo, ettei 

hänen uskonelämänsä ole terveellä pohjalla: 

”Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä tutkistelen” (Ps.119:97). 

”Kuinka makeat ovat minulle sinun lupauksesi! Ne ovat hunajaa makeammat minun suussani” 

(119:103). 

”Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa 

vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä" 

(Ps.2:2,3). 

8. Ahdas portti ja kaita tie romutetaan 

”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja 

monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja 

harvat ovat ne, jotka sen löytävät” (Matt.7:13,14). 

”Portti on ahdas ja tie kaita, mutta paikoin alkaa olla niin, että portti tehdään tulijaa 

myöten, samoin tiekin”  (Niilo Tuomenoksa). 

9. Saatana pois viralta 

Aikoinaan maaherra Esa Timonen sanoi nähdessään Suomessa tapahtuvan jumalattomuus 

kehityksen: ”Ovat panneet hyvän miehen ( Jumalan) pois viralta!” 

Regimenttioppi häivyttää Saatana pois kuvioista. Kyseessä ei suinkaan ole ”hyvä mies”. Ongelma 

on realisuuden kieltäminen. Tässä joudutaan ”valheen verkkoon”. Jumalan asiaa ei koskaan ajeta 

valheella!  

”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17). 

”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” (2. Kor.13:8). 

10. Kynnetään yhtä aikaa härällä ja aasilla 

”Älä kynnä yhtaikaa härällä ja aasilla” (5. Moos.22:10). 

Jos ja kun regimenttiopissa Jumalan oikea ja vasen käsi ovat perin erilaiset, jälki on sen mukaista! 


