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REGIMENTTIOPPI ll

Väinö Hotti

Jumalan vasemman käden tekoja
Ovatko kaikki ihmiskunnan hirmutyöt, kapinat ja verenvuodatukset Jumalan tekoja?
Eikö tämä ole Jumalan rienaamista ja pilkkaa? Eivätkö nämä asiat kerro, että
maailmassa toimivana isäntänä on SAATANA? Onko regimentin sanomassa
korkeintaan ”puolitotuus”? Ja puolitotuus on samaa kuin valhe.
”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” (2. Kor.13:8).
Mistä lähtöisin?
Jumalan ”vasen käsi” on kieltämättä hurskaan tuntuinen ja voimakas sanonta. Mutta
mikä on sen alkuperä, mistä se on lähtöisin? Teologiassa pyritään aina lähtemään
Raamatusta. Mikään muu teksti ei ole luotettavaa kuin Raamatusta nouseva.
Jumalan ”oikea käsi” on monia kertoja Raamatussa. Oikea käsi on ”toimiva käsi”. Sen
sijaan Jumalan ”vasenta kättä” etsimme sieltä turhaan. Se on siis otettu Raamatun
ulkopuolelta. Se on ”ihmiskeksintöä” ja sellaisenaan epäluotettava! Raamattuun
tiukasti pitäytyvä uskova on valmis jo tässä vaiheessa heittämään koko
regimenttiopin roskikseen! LUTHER JA KIRKKO ON TÄSSÄ MENNYT HARHAAN!
Vasemman käden syntyhistoria
Kansankirkko epäraamatullisena kirkkona luhistuu toistuvasti, kun pyritään etsimään
raamatullisia perusteluja. Raamatullisten perusteiden puuttuessa se joutuu jatkuvasti turvautumaan inhimillisiin selityksiin. Monet teologiset päätelmät ovat siirtyneet
luterilaiselle puolelle suoraan paavin kirkosta. Niiden takana on itse VALHEEN ISÄ:
”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).
Luther kirjoittaa, kuinka huterolla perustalla paavin teologia seisoo:
”Noin paavikin nykyään, hänellä kun ei ole yhden yhtäkään raamatunkohtaa, jolla
saattaisi itseään puolustaa, käyttää yhtenään tätä samaista todistelua vastaamme:
´Kirkko, kirkko! Luuletko Jumalaa niin julmaksi, että hylkäisi koko seurakunnan
muutamien harvojen harhaoppisten luterilaisten tähden? Arveletko, että hän olisi
sallinut seurakuntansa näin monta vuosisataa olla erehdyksessä?`” (Luther,
Galatalaiskirjeen selitys, s.28).
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Mitä tässä tapahtuu?
Tässä tehdään Saatanan töistä Jumalan töitä. Kun kristinuskosta tuli Rooman
valtionuskonto 300 – luvulla, koko teologia kärsi haaksirikon. Tässä on
kouluesimerkki siitä. Kansankirkko halusi koota kaikki kastetut ”siipiensä suojaan”.
Tämä ei tapahtunut helpolla: saatanan teot piti kääntää Jumalan teoiksi. Jumalan
vasen käsi oli keksittävä! Kaikki oli kasteessa uudestisynnytettävä ja - pyhitettävä.
Perkele oli häivytettävä näköpiiristä. Samalla poistettiin ”jako kahteen”. Maailma
saatettiin Jumalan hallinnon piiriin Jumalan oikean ja vasemman käden varjolla.
Päästiin TEOKRATIAAN, Jumalan totaaliseen hallitusvaltaan – valheen avulla.
Tuhatvuotinen valtakunta oli nähnyt päivänvalon.
”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos
hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän
loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen” (2. Kor.11:14,15).
Lain kolme käyttöä
”Laki on annettu ihmisille kolmesta syystä. Ensiksi sen tähden, että sen avulla
säilyisi ulkonainen säädyllisyys epävakaisten ja tottelemattomien kohdalla.
Toiseksi, että ihmiset sen avulla saatettaisiin heidän syntiensä tuntemukseen.
Kolmanneksi, että heillä, sitten kun ovat uudestisyntyneet, ja kun liha vielä on
heihin piintyneenä, juuri tämän tähden olisi luotettava ohje, jonka mukaan
heidän on suunnattava ja ohjattava elämänsä” (Tunnustuskirjat, s.430).
Ensimmäinen kohta
Ensiksi sen tähden, että sen avulla säilyisi ulkonainen säädyllisyys epävakaisten ja
tottelemattomien kohdalla. – Tässä on kyseessä suruttomien ihmisten ”aisoissa
pitäminen” - ja moralisointi: ROOMAN MALLI - ISLAMIN MALLI.
Oi saavu jälleen Roomaan!
Rooman kirkon teologian surkea värisuora: lapsikaste – sakramentalismi –
rautainen kirkkokuri. Rooman kirkko moralisoi kansaa ja harjoitti ankaraa
kirkkokuria. Sen seurauksena vuoti marttyyrien veri (ehkä n. 50 miljoonaa). Rooman
kirkon vei harhaan lapsikasteeseen liitetty sakramentalismi. Lapsikasteella kaikki
saatettiin kirkon ja kirkkokurin alaisuuteen. Kirkkokuri on raamatullinen ja
apostolinen, mutta Rooman kirkon versio siitä on oikean kirkkokurin irvikuva.
Suomen ev.lut.kirkossa on tänään havaittavissa samainen ”Rooman tauti”:
suruttomiin kastettuihin ihmisiin lähdetään soveltamaan kirkkokuria! Tältä osin
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uskonpuhdistus jäi pahasti kesken; sakramentalismi on valunut pikku hiljaa
luterilaiseen kirkkoon. Osaksi tästä johtuen herätys on sammunut - ja
kasvatuskristillisyys on voittanut herätyskristillisyyden!
Tämä menettely ei sisälly lähetyskäskyyn; nämä kumoavat toisensa! Tämä on
kansankirkon räätälöimä ihmiskeksintö (suruttomien paimentaminen)! Tätä käskyä
ei löydy lainkaan Raamatusta! Se ei kuulu ”Jumalan lain tehtäviin” eikä kirkkokuriin!
Kirkon tehtävä ei ole varsinaisesti ”kansan opettaminen ja sivistäminen” eikä –
kurissapitäminen, vaan evankeliumin julistaminen. Vuosisatojen saatossa kirkko on
”omin luvin” ottanut opetustehtävän itselleen. Kirkko on niin kauan toiminut
”kansan opettajana”, että se on jäänyt sen ”selkäytimeen”. Nytkin se vielä näkee
unta kansan valistamisesta, parantamisesta ja moralisoimisesta. Tämä on
evankeliumin vastaista. Asia jopa laitetaan ”regimenttioppiin” - ja otetaan Jumalan
vasen käsi takuumieheksi! TÄSSÄ ON USKONPUHDISTUKSEN PAIKKA!
OSMO TIILILÄ:
”Koska se (kirkko) ei ole, kuten Rooma opettaa omastaan, sine macula et ruca, sen
on alati tarkistettava kulkutietään: ecclesia semper reformanda est” (Tiililä,
Kristilliset kirkot ja muut yhteisöt, s.262).
Gustaf Johansson, arvostettu kirkonmies oli tässä kysymyksessä harhassa: ”On ollut
välttämätöntä, ettei Kristuksen kirkko ole jättänyt kansojen kasvatustointa pakanakunnalle, vaikka sen on täytynytkin voidakseen suorittaa tämän tehtävän, ottaa piiriinsä paljon sellaisia, joissa ei ole omakohtaista uskonelämää” (Yrjö J.E.Alanen,
Gustaf Johansson, s.157).

”Paavo ei väsynyt varoittamasta ihmisiä siitä, että he
väärässä järjestyksessä yrittivät tehdä hyviä tekoja – ennen
kuin olivat päässeet Kristuksen sisälliseen tuntemiseen”
(Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.326).
”Älä vain suruttomia pane Herran töihin!” (Paavo
Ruotsalainen / Oravala, Erämaan profeetta, s.267).
(nettikuva)
PAAVO RUOTSALAINEN
9.7.1777 – 27.1.1852
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LAKI JA EVANKELIUMI
”Jumalan sana on lakia ja evankeliumia. Laki ilmaisee meille Jumalan pyhän
tahdon ja kurittaa meitä Kristuksen luo. Evankeliumi on iloinen sanoma
Jumalan armosta, joka tarjotaan meille Kristuksessa” (KO 55 / 1948).
1. Lakia tulee käyttää ihmisten saattamiseksi synnintuntoon:
Tämä on lain pääasiallisin käyttö:
”Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että
jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan
edessä; sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista;
sillä lain kautta tulee synnin tunto” (Room.3:19-20).
”Luther sanoo, että kirkossa sekä laki että evankeliumi on pidettävä voimassa ja
saarnattava; evankeliumi edellyttää lakia ja on ilman sitä tarkoitukseton. Jos lakia
halveksitaan, ei evankeliumikaan puhtaana pysy. Jos lain kimppuun hyökätään
vaikka evankeliumin kunnian tähden, niin evankeliumi siitä enemmän kärsii”
(Tunnustuskirjat, s.52).
2. Uskovatkin tarvitsevat lakia:
”Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että lain saarnaa ei ole ahkerasti
harjoitettava ainoastaan epäuskoisten ja katumattomien parissa, vaan myös
tosiuskovien, todella kääntyneiden, uudestisyntyneiden ja uskon kautta
vanhurskautettujen parissa” (emt. s.430).
Loot – kristittyjen petos
Nämä hamuavat vallankahvaan kehittäen ovelan valheen tuekseen:
SAATANAN TEMMELLYSKENTÄSTÄ TEHDÄÄN JUMALAN RYYTIMAA!
”Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät
Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei
ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi,
mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen” (2. Kor.11:13-15).
Varakuningas käskyttää
”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).
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Tietyssä mielessä Saatana on ”Jumalan asettama”: ”minun haltuuni se on annettu”
(Luuk.4:6).
ALAMAISUUS ESIVALLALLE
”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).

Paasikivi, Räsänen ja Raamattu
14.7.2013 23:21 Toimi Kankaanniemi
Presidentti J.K. Paasikivi (virassa 1946-56) luki virkakaudellaan Raamattua päivittäin.
Piispa E.G. Gulin on todennut, että "presidentti Paasikivi löysi Pyhästä kirjasta
johdatusta ja voimaa neuvotteluihin ja ratkaisuihin, joiden arvon vasta jälkimaailma
täysin käsittää".
Piispa Gulinin mukaan presidentti Paasikivi alleviivasi toista sataa kohtaa. Vain yhteen
kohtaan hän oli merkinnyt omakohtaisen kantansa. Se löytyi Roomalaiskirjeen 13.
luvun kohdalta. Siinä sanotaan mm. "Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka
vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat
Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, nousee Jumalan
säätämystä vastaan; mutta ne, jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion."
(Jakeet 1-2 vuoden 1938 käännöksen mukaan, jota Paasikivi todennäköisesti luki).
Tuohon Raamatun kohtaan presidentti Paasikivi oli kirjoittanut kysymyksensä: "Sopiiko
tämä myös diktatuurimaihin?"
Regimenttiopissa kehotetaan alamaisuuteen TÄMÄN
MAAILMAN RUHTINAALLE! Saatana pitää ”kaikkia lankoja
käsissään”. Alamaisuuteen meidän ei tule suostua. Uskovan
on sanouduttava irti hänen sanoistaan ja käskyistään - ja
alistuttava yksin Sanan alle!
(nettik

(nettikuva)

”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).
Kun harrastamme yhteiskunnallista toimeliaisuutta ilman Sanaa, silloin pitäisi
punaisen valon syttyä! Sanan poisjäänti paljastaa: VIHTAHOUSU ON ASIALLA! Terve
järkikin yhtyy tähän! Esivaltaa tulee totella, ei sokeasti, vaan: SANAN RAAMEISSA!
KUULUUKO SEURAKUNNAN AGENDAAN (kirkkokuriin) SURUTTOMIEN AISOISSA
PITÄMINEN? APOSTOLIEN AJALLE TÄMÄ AINAKIN OLI VIERASTA (1. Kor.5:12,13)!
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”Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen
hän saisi niellä” (1. Piet.5:8).
”Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä
pakenee” (Jk.4:7).
"Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä” (Apt.5:29).
”Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on?” (Luuk.12:57).
Totaalinen hallitsija
On julkeata ja törkeätä, että persoona, joka hallitsee koko maanpiiriä, jätetään
huomiota vaille maailman valtakuvioita käsiteltäessä! Saatanalle on suuri voitto, jos
ja kun sen olemassaolo kielletään!
”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen
hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen
lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin” (Ef.2:1-3).
”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja
vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden
henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa” (Ef.6:12).
Ei tästä maailmasta
"Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä
maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu
juutalaisten käsiin; mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä" (Joh.18:36).
”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).

