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KAKSI TOTUUTTA lll

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…

(nettikuva)

MARTTI LUTHER
10.11.1483 – 18.2.1546
Lähdeihminen

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. (Wikipedia).

Lutherin valtavaa kirjallista tuotantoa ajatellen on helppo nähdä hänessä ”hengen
jättiläinen”, jonka vertaista jumalanmiestä historia tuskin tuntee. Luther oli
”pulppuava lähde”. Luther ammensi aina uutta kirkasta ja raikasta vettä
jumalallisesta lähteestä.
”Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi sanoen: ´Jos joku janoaa,
tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu
sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virtoja. Hän sanoi tämän
Hengestä, jonka häneen uskovat tulivat saamaan. Henki ei ollut vielä tullut, koska
Jeesus ei vielä ollut kirkastettu” (Joh.7:37-39; Saarnivaaran käänn.)
Tuo lähde avattiin Golgatalla, mutta varsinaisesti ihminen tulee elävän veden
lähteeksi silloin, kun hän tulee uskoon. Tämä tapahtui Lutherille ”tornikokemuksen”
yhteydessä.
Kultaa ja multaa
Martti Luther oli oikea ”työmyyrä”. Hän otti kantaa kaikkeen maan ja taivaan väliltä.
Hänen opeissaan on paljon rakentavaa tekstiä. Kuitenkin on myös tekstiä, joka ei
pidä yhtä Raamatun kanssa. On siis ”kultaa ja multaa”. Raamattu meidän tulee
hyväksyä kokonaisuudessaan, mutta Lutherin tekstistä otamme VALITUT PALAT:
”mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on” (1. Tess.5:21).
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REGIMENTTIOPIN HARHA
Raamattu kertoo saatanan toiminnasta ja halintavallasta aina luomisesta
Ilmestyskirjaan saakka. Saatana on kuvioissa mukana kaikkina aikakausina aina sen
sitomiseen ja tuhoamiseen saakka. REGIMENTTIOPPI kiirehtii Saatanan sitomiseen
ja hyllyttämiseen - ennen aikojaan. Missä on logiikka ja terve ajattelu!
Maaherra ESA TIMONEN joutui toteamaan aikoinaan seuratessaan Suomen kansan
jumalatonta menoa: ”Ovat panneet hyvän miehen pois viralta.”
Regimenttiopissa tämä toteutuu kääntäen: ”Ovat panneet pahan miehen pois
viralta.”
Luther ja kumppanit panivat Saatanan pois viralta! Tämä oli kuitenkin laiton
toimenpide. Vanha oikeusaleista tuttu sanonta: MOLEMPIA OSAPUOLIA ON
KUULTAVA, ei päässyt toteutumaan. Ilman osapuolten kuulemisia regimenttioppi
”runnottiin” läpi. Tämä taas vei pohjan tältä vallansiirrolta – siitä tuli torso ja laiton.
NOVUMIN po. tekstin mukaan SAATANA ON RIISUTTU ASEISTA JEESUKSEN TULON
MYÖTÄ. Tänään Jumala hallitsee kahdella kädellä (oikealla ja vasemmalla) koko
maailmaa. Edellä oleva (KAKSI TOTUUTTA l) teksti todistaa vakuuttavasti, ettei
Raamattu tue tätä oppia. Se on siis petollinen ja valheellinen IHMISOPPI.
Edelläolevista raamatunkohdista käy edelleen selvästi esille PERKELEEN koko stroori.
Myös tämänhetkinen tilanne todistaa: PERKELE ELÄÄ JA VOI HYVIN!
REGIMENTTIOPPI on Lutherin ja kumppaneiden kehittelemä AMILLENNIALISMIN
pohjalta. AMMILLENNIALISMI merkitsee sitä, että saatana on pois maailman hallintakuvioista, se on siis hyllytetty! On helppo havaita, että itse VIHTAHOUSU on tämän
kaiken takana: Paras palvelu Perkeleelle on kieltää hänen olemassaolonsa; näin tapahtuu REGIMENTTIOPISSA – realismin puute! Tällöin siirretään kaikki valta JUMALALLE! Tämä poikkeaa merkittävästi Raamatun ilmoituksesta. Raamattu tuo esille
Perkeleen, joka on erittäin voimakas, ovela (tuhansien vuosien kokemus ihmisten
pettämisessä) ja toimintakykyinen: ”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne,
perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä” (1.
Piet.5:8).

(nettikuva)
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AMILLENNIALISMI (teh. Väinö Hotti)
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).

SUMMA SUMMARUM
Edellä oleva NOVUMIN lainaus todistaa kiistattomasti: REGIMENTTIOPPI ON
VALHEELLINEN IHMISOPPI! Emme elä tänään tuhatvuotisen valtakunnan aikaa!
”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).
”niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä
ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan
vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä” (2. Tess.2:8,9).
”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” (2. Kor.13:8).

