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REGIMENTTIOPPI l

Väinö Hotti

Kummajainen
Regimenttioppi on kummajainen: se on kansankirkon kivijalka, josta visusti vaietaan!
Akilleen kantapää
Regimenttioppi on kansankirkon ydin. Sen varassa on koko tämä kirkkolaitos. Se on
kirkon arka hermokeskus. Jokaisella kuitenkin pitäisi olla tilaisuus päästä selville
totuudesta:
”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” (2. Kor.13:8).
"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 ja maallista vasemmalla kädellä.
Jumalan vasemman käden valheella uskovat integroidaan MAAILMAN RUHTINAAN
oveliin juoniin! Kuuliaisuus esivallalle ja Jumalan vasen käsi kuuluvat myös
kiinteästi yhteen!
Missä sitten on Saatanan mandaatti?:
"Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se
on annettu” (Luuk.4:6).
Ajankohtainen
Nyt on taas virinnyt keskustelu uskovan osallistumisesta yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon. Toiset 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? Jotkut taas ajatteleva, ettei
uskovan paikka ole poliittisilla areenoilla. Uskovan ”yhdyskunta ” on taivaassa; hän
on uuden ainoonin kansalainen. Heidän mielestään 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).
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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 ollaan uskovia
patistelemassa vaaliuurnille täyttämään kansalaisvelvollisuuttaan. Missä määrin
uskova on velvollinen puuhaamaan tämän maailman areenoilla? Missä määrin
uskova on kutsuttu auttamaan nykyistä avionrikkoja maailmaa menestykseen?
Uskovan yhdyskunta
Ensimmäinen valhe:
Tähän kaikkeen on kuitenkin ”valheen koira” haudattuna. Uskovan tulee
nimenomaan ahkeroida hoitaakseen yhteisiä asioita ”seurakunnassa”; se on hänen
mandaattinsa!
”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; osoite on unohdettu!. 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 pakkosiirtolaisia
elämään normaalia elämää.
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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 taas 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.
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” (Luuk.4:5,6).

RISTIRIITAISIA RAAMATUNKOHTIA
Raamatussa on useitakin näennäisesti ristiriitaisia kohtia. Lähdemme kuitenkin siitä,
ettei Raamattu ole ja ettei se voi olla ristiriitainen kirja; emme vaan vielä ymmärrä
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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 ja harmonisoida tällaisia kohtia, vaan
molemmat kohdat tulee jättää voimaan.
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" (Rom.
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).
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 vironneet eloon,
ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen
ylösnousemus” (Ilm.20:4,5).
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AMILLENNIALISMI (teh. Väinö Hotti)
”ensimmäinen huomattava esitaistelija oli ORIGENES. Hän hylkäsi ajatuksen
kirjaimellisesta tuhatvuotisesta valtakunnasta. AUGUSTINUS vei tämän
Origeneen 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
Novumin lainaus antaa lopullisen sinetin sille, että tämä oppi on HARHAOPPI! Sen
on synnyttänyt harha, jonka mukaan jo tänään elämme tuhatvuotisen valtakunnan
aikaa! Tässähän ei ole mitään järkeä! Päinvastoin Raamatun mukaan Saatana riehuu
nykyisenä lopun aikana entistä aktiivisemmin:
”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).
Regimenttioppi edellyttää, että saatana on pois näyttämöltä ja Jumala hallitsee suvereenisti ja totaalisesti koko ihmiskuntaa (oikealla ja vasemmalla kädellä). Samalla
kun kristinusko julistettiin Rooman valtionuskonnoksi 300 – luvulla, kirkko siirtyi tuhatvuotisen valtakunnan piiriin. JUMALAN VASEN KÄSI = TUHATVUOTINEN VALTAKUNTA! Regimenttioppi perustuu tuhatvuotiseen valtakuntaan!

