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PATMOS – TOTUUDEN ÄÄNITORVI?                       Väinö Hotti 

 

 

 

 

 

 

SUOMEN KORKEIN TOTUUS – PATMOS 

Leo Mellerin viikkokirje 1.2.2021 

Helvi Jääskeläinen luki LEO MELLERIN viikkokirjeen 1.2.2021 klo 7.00 – 8.00. 

Kirjeessä tuotiin yksiselitteisesti esille, kuinka PATMOS on Suomen Siionissa 

edustanut TOTUUTTA - aina sen alusta (1971) lähtien. Itseoikeutettuna 

”totuuslähettinä” ( ja Ensio Lehtosen perillisenä) on koko ajan toiminut LEO MELLER. 

”Osta totuutta, älä myy, osta viisautta, kuria ja ymmärrystä” (Snl.23:23). 

MITÄ RAAMATTU SANOO? 

”mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on” (1.Tess.5:21). 

”Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne 

Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan” (1. Joh.4:1). 

”Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me 

saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. 

Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään 

myös koko ruumiinsa” (Jaak.3:1,2). 

 

 

 

 

 

Korkein totuus 
Uskonnollinen järjestö 

Kuvaus 
Kuvaus 
Korkein totuus on Shōkō Asaharan vuonna 1984 perustama uskonnollinen 
kultti, joka perustuu buddhalaisuuteen ja hindulaisuuteen. Vuonna 1995 se teki 
Tokion metroon terrori-iskun käyttäen sariinia. Ryhmittymä käyttää itsestään 
myös nimeä Aleph. Wikipedia 

 

PATMOS – SAARI 
Pátmos tunnetaan erityisesti Johanneksen ilmestyksen eli Ilmestyskirjan 
näkyjen tapahtumapaikkana. Sen kirjoittajana pidetty 
apostoli Johannes kertoo olleensa karkotettuna saarella samaan aikaan kun 
hän saneli kirjansa. Saaren tunnetuimpia nähtävyyksiä 
ovat Ilmestyskirjaluola, jossa Johanneksen sanotaan asuneen karkotuksensa 
aikana ja saaneen ilmestyksensä, sekä Johannes Teologin luostari. Luostari 
ja luola kuuluvat Unescon maailmanperintöluetteloon. (Netti). 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Korkein_totuus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Johanneksen_ilmestys
https://fi.wikipedia.org/wiki/Johannes_(evankelista)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmestyskirjaluola
https://fi.wikipedia.org/wiki/Johannes_Teologin_luostari
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailmanperint%C3%B6luettelo
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MIKSI PATMOS – NIMI? 

Haluttiin lähteä ”näkyjen ja ilmestysten” poluille. Patmos – näyt eivät kuitenkaan ole 

toistettavissa! Tässä lähdettiin ”sanan kalliolta” epävarmalle tielle. Patmos – nimi 

merkitsee ”itsepaljastusta”. Se kavaltaa, ettei liikuta SANAN KALLIOPERUSTALLA 

(Matt.7:24-27), vaan näkyjen ja ilmestysten pettävällä hiekkaperustalla! 

----------------------- 

Kun viimeinen kirjain Raamattuun oli kirjoitettu, oli Jumala saanut sanotuksi sen 

mitä hän halusi sanoa – ja siinä muodossa kuin hän halusi sanoa sanottavansa. 

Silloin oli Jumalan ilmoitus ihmisille saatettu päätökseen. Tämän jälkeen hän ei 

maailman viimeiseen päivään asti ole lisäävä Raamattuun yhtään kirjaa. Jumala on 

puhunut. Sitä seuraavat historian vaiheet ovat Jumalan valtava aamen hänen 

omaan päättyneeseen puheeseensa. 

Yksikään sukupolvi ei saa Jumalasta muuta tietoa kuin sen mikä on ilmaistu Hänen 

sanassaan. Väärät henget ja haaveilijat voivat tuoda esiin uusia ilmestyksiä ja 

yrittää asettaa ne Sanan rinnalle, tai myöhemmät sukupolvet haluavat ”lisätä 

Raamattuun uuden luvun ja jättää sen perintönä jälkipolville”, mutta usko seisoo 

horjumattomana ja sanoo: ei! 

Henki voi johdattaa meidät syvemmälle sisälle Sanaan ja antaa meille uutta valoa 

kaikkeen mikä on kirjoitettu, mutta se ei milloinkaan johdata meitä Sanan 

ulkopuolelle. Ei mikään uusi ”totuus” eikä uusi kirjoitus voi tulla esittämään väitettä, 

että sen hallussa on Hengen leimasin tai jumalallinen arvovalta koko seurakunnan 

osalle. Tai kumoamaan sen mikä jo on kirjoitettu. Nykyään pitää paikkansa koko 

Raamatusta se mikä on kirjoitettu sen viimeiselle lehdelle: ”Jos joku panee niihin 

jotakin lisää ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin on 

Jumala ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun” (Ilm.22:18-19)… 

Raamattu on oppi. Ja tämän opin on oltava oikea, muuten se ei ole totuus. 

Pyhimmänkin elämän ylitse, joka julistaa väärää oppia, kuuluu Jumalan 

varoitushuuto. Oikea oppi on kuin yllämme kaartuva taivaankansi; yksityisen ihmisen 

elämä on kuin maan matosen, joka liikkuu alhaalla maan päällä taivaankannen 

valossa. Kun taivas on pimeä, on koko maa pimeä”  (Fredrik Wislöff, Minä uskon 

Pyhään Henkeen, ss.24,25). 

MIKÄ ON PATMOS - NÄKY? 

Patmos - näky eikä saa poiketa piiruakaan RAAMATUN NÄYSTÄ! Patmoksella ei voi 

eikä saa olla mitään ”omaa näkyä”. Muutoin Patmos ei ole totuus – linjalla! 
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NÄYT JA ILMESTYKSET PELASTUKSEN PERUSTANA 

Lahkolaisuus 

”Lahkolaisuus edellyttää aina Jumalan sanan ja Hengen synnyttämää herätystä, joka 

– olipa se sitten ollut enemmän tai vähemmän täydellistä – on muuttunut 

lahkolaisuudeksi puuttuvan johdon tai sanan sekä autuuden järjestyksen väärin 

käsittämisen vuoksi. Niin kuin oikein herännyt sielu vakavasti johdettuna ja sanan 

ymmärtäen pääsee Kristukseen uskoen sovintoon Jumalan kanssa, niin 

lahkolainenkin saa rauhan. Mutta hänen rauhansa perustuu tunteisiin, liikutuksiin, 

näkyihin, ilmestyksiin ja muuhun sellaiseen, mikä on sanan ja vanhurskauttamisen 

ulkopuolella. Työt ja harjoitukset ovat tavallisesti tämmöisen rauhan perustana” 

(Jonas Lagus, Evankeliumin ääni, s.108). 

LAHKOLAISUUDEN TUNTOMERKIT 

1. Suomen Siion koostuu erilaisista lahkoista – pienemmistä ja suuremmista. 

Lahkolaisuuden pettämätön tuntomerkki: ME YKSIN OIKEASSA! Voimakkaimmin 

tämä tulee esille laestadiolaisuudessa (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys 

ry) – nyt myös Leo Mellerin PATMOKSESSA! – Ollaanko tässä totuuslinjoilla? 

2. Lisäksi lahkolaisuus tunnistetaan seuraavista kilpatoiminnoista: 1. Kilpalaulanta. 2. 

Kilpakosinta. 3. Kilparahastus. 

3. Kolmanneksi lahkolaisuudelle on ominaista ”korvausteologia”. Omasta lahkosta 

tehdään EKKLESIA (Jumalan seurakunta). – Eihän tällä ole mitään tekemistä 

RAAMATUN TOTUUDEN KANSSA! 

SENSAATIOHAKUISUUS – ATEENALAISTEN TAUTI 

”Sillä outoja asioita sinä tuot meidän korvaimme kuulla. Me siis tahdomme tietää, 

mitä ne oikein ovat." Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei 

kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan” 

(Apt.17:20,21). 

LEO  MELLERIN julistukselle on ollut ominaista ”sensaatiohakuisuus”.  Suomen kansa 

(ja myös kristikansa) on kautta aikain ollut perso uutistapahtumille!  Tässä taas on 

taustalla heikko raamattutuntemus ja pinnallinen uskonelämä.  

ENNUSTUKSET 

Patmoksen (ja Leo Mellerin) ”tavaramerkkeinä” ovat aina olleet tulevaisuuden 

ennustukset. Kuka lienee laskenut niiden määrän!? Itselleni ovat selvimmin 
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muistissa Neuvostoliiton miehitysuhka. Kuinka monet MELLERIN ennustuksista ovat 

toteutuneet? 

”Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi: 'Mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran 

puhetta?' niin huomaa: kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän 

on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut; 

julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä pelkää häntä” (5. Moos.18:21,22). 

RADIO PATMOKSEN JULISTUS 

Sieltä löytyy luotettuja julistajia, jotka julistavat ”vanhanaikaista parannussaarnaa”, 

mutta valitettavasti mukana on myös ”positiivisia” saarnamiehiä, jotka eivät liiku laki 

- evankeliumi – linjalla (antinomistit). Näiden leipälaji on ”vuohien huvittaminen”! 

Patmoksen julistuksen painopiste on SOSIAALISESSA EVANKELIUMISSA! 

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

 

PATMOS EI TÄYTÄ TOTUUSKRITEREITÄ! 

 "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin 

minun kauttani” (Joh.14:6). 

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

 

                                                         

 

                     

         (nettikuva)                                                    (nettikuva)                                                    

PATMOS EI TÄYTÄ RAAMATULLISIA TOTUUSKRITEREITÄ! 

"Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin 

minun kauttani” (Joh.14:6). 

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


