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REGIMENTTIOPIN EKSYTYS

Väinö Hotti

Kaksi regimenttiä
Martti Luther katsoi, että maailman hallinta tapahtuu ”Jumalan kahdella kädellä”.
Tässä Luther syrjäytti kokonaan TÄMÄN MAAILMAN RUHTINAAN:
”Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää
heitettämän ulos” (Joh.12:31).
”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”
(Luuk.4:5-7).
Lutherin vahvoja puolia ei kaiken kaikkiaankaan ollut loogisuus. Kasteasiassa Luther
opetti, että ”lapsi uskoo”, mutta kuitenkin lapsi tarvitsi uskon saamiseksi kasteessa
uudestisynnyttää! Oliko kyseessä USKON MAKSIMOINTI!? Eihän tässä ole mitään
järkeä! Kun oli kyseessä ”maailman hallinta”, MAAILMAN RUHTINAS diskattiin!
Eihän tässäkään ole mitään järkeä!
Luther ylitti valtuutensa
Jos ja kun Jumala oli antanut Saatanalle tämän maailman hallinnan ja herruuden,
Lutherin valtuudet eivät riittäneet muuttamaan tätä säädöstä. Regimenttioppi on
”inhimillinen oppi”.
Rooman perintöä
Lutherin uskonpuhdistus jäi kesken. Se tulee selkeästi esille regimenttiopissa.
Kristinusko muuttui Rooman valtionuskonnoksi 300-luvulla. Tällöin maailma
kristillistyi ja – kirkko maallistui.
Tämä oli kirkolle kohtalokas muutos.
Epäpyhäallianssi
Kirkon ja valtiovallan avioliitto oli niin peruuttamaton, etteivät Lutherinkaan rahkeet
riittäneet sitä murtamaan. Lutherkin joutui todennäköisesti ”pitkin hampain” sen
hyväksymään. Se kuitenkin vaati ”oppiremonttia”: TÄMÄN MAAILMAN RUHTINAS
LAITETTIIN VIRALTA! Tässä tulisi ottaa jo järkikin käteen; eihän maailman ruhtinasta
voi noin vain ja vähin äänin heittää kuvioista pois!
Augustinuksen harhauttamana Luther regementtiopissa laittoi saatanan viralta!
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MISSÄ PERKELE LUURAA?
SAATANAN HISTORIA
1. Taivaassa
”Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet
maahan syösty, sinä kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen
taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun
ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen
itseni Korkeimman vertaiseksi.' Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan,
pohjimmaiseen hautaan” (Jes.14:12-15).
"Ihmislapsi, viritä itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja sano hänelle: Näin sanoo Herra,
Herra: Sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen
kauneudessa. Eedenissä, Jumalan puutarhassa, sinä olit. Peitteenäsi olivat
kaikkinaiset kalliit kivet; karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja
berylliä, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt
sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit kerubi, laajalti
suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle; sinä olit jumal'olento ja
käyskentelit säihkyväin kivien keskellä. Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä
päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys”
(Hes.28:12-15).
2. Maan päällä
”Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja
lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut
sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi
kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä
heitettiin hänen kanssansa… Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä
asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen
suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" (Ilm.12:7-9, 12).
3. Sidottuna (tuhatvuotisen valtakunnan aikana)
”Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet
kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja
saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi
sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne
tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti
vähäksi aikaa” (Ilm.20:1-3).
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4. Lyhyt toiminta maanpäällä
”Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,
ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia,
kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli
maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin” (Ilm.20:79).
5. Lopullinen tuomio ja tuho; helvetin tulijärvi
”Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele, heidän villitsijänsä,
heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä
vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti” (Ilm.20:9,10).
AMILLENNIALISMI (teh. Väinö HottiI
Tämän opin mukaan ei ole ”kirjaimellista tuhatvuotista valtakuntaa”. ORIGENES
kannatti tätä oppia ja AUGUSTINUS ” vei tämän kannan voittoon kirkon piirissä.
”Hän tulkitsi tuhatvuotisen valtakunnan hengellisesti ja opetti, että Kristuksen kirkko
on valtakunta, jossa pyhät hallitsevat. Hän asetti valtakunnan syntymisen Kristuksen
ensimmäisen saapumisen yhteyteen ja väitti, että saatana sidottiin jo silloin, kun
Kristus voitti ristillä. Ilm.20:4.5: ssä sanotaan, että ensimmäinen ylösnousemus
tapahtuu valtakunnan alkamisen yhteydessä. Augustinus tulkitsee tämän
symbolisesti, ja hänen mielestään se viittaa kääntymykseen, parannukseen.
Parannuksen yhteydessä ihmiset nousevat ylös uuteen elämään.
Augustinuksen näkemyksestä tuli katolisen kirkon virallinen oppi tässä asiassa.
Hänen käsityksensä omaksuivat myös uskonpuhdistajat, sekä LUTHER että CALVIN.
Tähän näkökantaan pitäydytään myös Augsburgin tunnustuksessa, jonka 17:nnessä
artiklassa tuomitaan ne, ”jotka nyt levittävät juutalaisia oppeja, joiden mukaan
hurskaat tulevat saamaan herruuden maailmassa ennen kuolleiden ylösnousemusta.
sen jälkeen kun jumalattomat on kaikkialla kukistettu.”…
Perkele on vangittu ”evankeliumin kahleilla”, eikä hän voi toimia vapaasti siellä,
missä Jumalan sanaa julistetaan. Me elämme nyt tuhatvuotisessa valtakunnassa, ja
olemme ehkä lähellä sitä aikaa, jolloin perkele päästetään taas irti, jotta hän lähtisi
eksyttämään maan kansoja” (NOVUM 4, 978).
AVAIN REGIMENTTIOPPIIN
Regimenttioppi on jo järjelle kompastuskivi; siinä ei ole mitään järkeä! Edellä oleva
Novumin lainaus antaa lopullisen sinetin sille, että tämä oppi on HARHAOPPI!

