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PATMOS – NÄYT JA ILMESTYKSET                             Väinö Hotti 

                 PATMOS 

 

               (nettikuva) 

”Minä olin hengessä Herran päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin 

pasunan äänen, joka sanoi: "Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle 

seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja 

Filadelfiaan ja Laodikeaan". Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; ja 

kääntyessäni minä näin seitsemän kultaista lampunjalkaa, ja lampunjalkain keskellä 

Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta 

kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin 

valkoinen villa, niinkuin lumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki; 

hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä 

oli niinkuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän 

tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa 

olivat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa” (Ilm.1:10-16). 

Näkyjen ja ilmestysten saari 

Jeesus ilmestyi siellä Johannekselle, joka oli saaressa vankina Jeesuksen todistuksen 

tähden. Koko Ilmestyskirja on kirjoitettu Patmos – saarella.  

PATMOS LÄHETYSSÄÄTIÖ 

Lienee jokin syy, miksi Säätiö on nimetty tämän saaren mukaan.  Näyt ja ilmestykset 

ovat nähtästi olleet silloin innoittajina.  Patmos – nimi on jatkuva muistutus siitä, 

että jo alkumetreillä lähdettiin tuhlaajapojan epäraamatulliselle polulle – nyt on 

parannuksen ja mielenmuutoksen vuoro! Johannes sai näkynsä ”suoraan Jeesuk-

selta”; samaa tuskin voidaan sanoa tämän päivän näkyjen esittäjistä! Tässä on ero! 

"Ei ole tapahtunut mitään semmoista, mistä puhut, vaan sinä olet keksinyt sen 

omasta päästäsi" (Neh.6:8). 

Pátmos on Kreikan saari, joka kuuluu Etelä-

Sporadeihin ja tarkemmin Dodekanesian 

saariryhmään. Se on yksi saariryhmän 

kahdestatoista pääsaaresta. Saaren pinta-

ala on noin 40 km² ja asukasluku 2 998. 

Hallinnollisesti saari kuuluu Pátmoksen 

kuntaan, Kálymnoksen alueyksikköön ja 

Etelä-Egean saarten alueeseen. Wikipedia 

https://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1tmos
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Raamatullinen Patmos 

Patmos on kautta aikain halunnut antaa itsestään kuvan ”raamatullisena” järjestönä. 

Edelleenkin se vannoo vahvasti Raamatun nimiin. Joissakin tapauksissa on kuitenkin 

ollut havaittavissa pientä ”lipsumista” Raamatun linjasta. Tavallisella sukankulutta-

jalla ei kuitenkaan ole riittänyt resurseja tehdä pätevää analyysiä opillisesta 

poikkeamisesta. 

Savuverhona 

Näyttää siltä, että ”raamatullisuus” on ollut savuverhona, jolla on pyritty peittämään 

NÄYT JA ILMESTYKSET, jotka kuitenkin ovat olleet primus motorina. 

 

                         (nettikuva) 

Kaapista ulos 

Mellerin esiintyminen merkitsi sitä, että Patmos luopuu julkisesti konservatiivisesta 

YKSIN RAAMATTU –  periaatteesta. Meller toi esille kuinka ”uusi ilmoitus” on 

perusteltavissa Raamatun opetuksella. Yksin Raamattu – periaatteesta luopumisesta 

on välittömänä seurauksena ajautuminen lahkoleiriin. Lahkolaisilla on erilainen 

vanhurskauttamisoppi, kuten allaolevan herännäisjohtaja Jonas Laguksen teksti 

osoittaa. Vain SANA tuo lujan kallioperustan uskon elämälle: 

”Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, 

verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi” 

(Matt.7:24). 

Ei mitään uutta 

Mellerin ”paljastus” ei toisaalta ole mitään uutta ja mullistavaa. Jo perustamisvai-

heessa on nimen annolla tuotu esille NÄKY-ILMESTYS – linja.  Jo silloin tapahtui 

”itsepaljastus” ja linjavalinta. Toisaalta asiaa ei aikaisemmin ole tuotu näin selkeästi, 

LEO MELLER toi esille Radio Patmoksessa 

19.7. klo 18-19 ”ilman sarvia ja hampaita” 

Patmoksen linjan. Leo Patmos pääideologina 

määritti koko Patmoksen linjan, ja paljasti 

että NÄYT, ILMESTYKSET JA UNET kuuluvat 

Patmoksen AGENDAAN - ja sen identiteettiin! 

Raamatun arvovaltaa ei suoraan kielletä, 

mutta näin ”laajennetaan ilmoituspohjaa”!  
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yksiselitteisesti ja ehdottomana esille koko kansalle. Viime kädessä ei ole kyseessä 

Patmoksen linjan muutos, vaan sen julkistaminen ja selkeyttäminen. Leo Meller 

ansaitsee täydet pisteet avoimuudesta! Toinen asia taas on kestääkö esiin tuotu 

”uusi oppi” kriittisen tarkkailun. – Sitä tässä rohkenen harjoittaa! 

Patmos-nimi 

Tällöin kuitenkin palataan alkuperäiseen Patmos - näkyyn. Johannes näki näkynsä 

Patmos-saarella. Kun tähän nimeen päädyttiin, kaiketi oli jalona tavoitteena periä 

myös saaren näyt ja ilmestykset – tosin tietysti uudistetussa muodossa. Tarkoitus oli 

tulla Patmos - saaren jumalallisten näkyjen ja ilmestysten jatkumoksi ja 

”manttelinperijäksi”. Tämä on kunnianhimoinen tavoite. 

 

 

 

 

 

Ensio Lehtosen perintöä 

Leo Meller kulkee oppi-isänsä Ensio Lehtosen askelissa! Näyttää jopa siltä, että 

Meller on hirttäytynyt oppi-isäänsä.  Toisaalta tämäkin kavaltaa, ettei YKSIN 

RAAMATTU – periaate hallitse. Aivan todennäköisesti myös ENSIO LEHTOSEN 

teologiaan ovat kuuluneet näyt ja ilmestykset. Onhan pitkään jo puhuttu PATMOS 

NÄYSTÄ! 

Raamattu ja unet 

Raamatussa tuodaan unia esille positiivisessakin merkityksessä. Jaakobin poika 

Joosef näki merkittäviä uni, samoin Jeesuksen kasvatusisä Joosef. Helluntain jälkeen 

painotus on siirtynyt YKSIN SANA – linjalle. Kun luovutaan YKSIN RAAMATTU – 

periaateesta, täysi ”relativismi” (suhteellisuus) pääsee vallalle. Oppi laitetaan 

”kellumaan”. Suuri ongelma: KENEN NÄYT JA ILMESTYKSET OVAT OHJEELLISIA? 

Voidaanko esimerkiksi kansankirkoon kaikkien jäsenten näkyjä ja unia pitää 

jumalallisena ilmoituksena? Onko edes vapaiden suuntien uskovien näyt taatusti 

taivaallista alkuperää? Kyllä tässä mennään pohjattomalle suolle!  

Näkyihin ja ilmestyksiin perustuvat luulevat aivan liikaa itsestään. He kuvittelevat 

saavansa ilmestyksensä ja näkynsä suoraan Jumalalta. KOETELKAA KAIKKI! 

Patmos – tukevasti ilmassa 

Vaikka Patmos edelleenkin useasti toistaa Raamattu-uskollisuutta, käytännössä 

näyt ja ilmestykset ohjaavat sitä: 1. Jeesuksen toisen tulemuksen vääristely. 2. 

Positiivinen evankeliumi. 3. Apostolisen ajan miesjohtajuuden syrjäytyminen. 4. 

Sentimentaalisuus (tunteellisuus). 5. Silmitön rahastus. 6. Sosiaalinen evankeliumi. 
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"Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa 

sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se 

tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan 

muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä', niin älä kuuntele sen 

profeetan puhetta tai sitä unennäkijää” (5. Moos.13:1-3). 

”Minä olen kuullut, mitä sanovat nuo profeetat, jotka ennustavat minun nimessäni 

valhetta sanoen: 'Minä olen nähnyt unta, olen nähnyt unta'. Kuinka kauan? Mitä on 

mielessä noilla profeetoilla, jotka ennustavat valhetta, ennustavat oman sydämensä 

petosta? Aikovatko he unillaan, joita he kertovat toinen toisellensa, saattaa minun 

kansani unhottamaan minun nimeni, niinkuin heidän isänsä ovat unhottaneet minun 

nimeni Baalin tähden? Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa; mutta se, jolla 

on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien 

seassa? sanoo Herra” (5. Moos.23:25-28). 

Uskovien yhteys 

Tämä yhteys on mahdollista ainoastaan SANAN POHJALTA. Jos siirrytään näkyjen ja 

ilmestysten maaperälle, ei ole mitään toivoa yhteydestä, josta mm. Johannes puhuu: 

”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä 

rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun 

opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35). 

 

        (nettikuva) 

   JONAS LAGUS 

”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 
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ulkopuolella. Työt ja harjoitukset ovat tavallisesti tämmöisen rauhan perustana” 

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

 

            (nettikuva) 
  CARL FREDRIK WISLÖFF 
  31.12.1908 – 25.6.2004 
 

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

mitä hän halusi sanoan – 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)… 
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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). 

 

 

         (nettikuva) 

     MARTTI LUTHER 
10.11.1483 – 18.2.1546 
 
”Me uskomme, opetamme ja tunnustamme ainoaksi säännöksi ja ohjeeksi, jonka 

mukaan niin kaikki opit kuin opettajatkin on tutkittava ja  arvosteltava, yksinomaan 

Vanhan ja Uuden Testamentin profeetalliset ja apostoliset kirjat …  

Muita, vanhojen tai uusien opettajien kirjoja, olkoot nämä kuinka maineikkaita 
tahansa, älköön pidettäkö Pyhän Raamatun veroisina” (Tunnustuskirjat, s.415). 
 

 
                        (nettikuva) 
         PAAVALI ROOMAN VANKILASSA 
 

”Eikä kirkossa saa esittää eikä kuunnella muuta 

oppia kuin Jumalan puhdasta sanaa – muussa 

tapauksessa olkoot niin opettajat kuin kuulijatkin 

oppeineen kirotut”  (Luther, Gal.kirj.sel. s.79). 

”Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli 
taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka 
on vastoin sitä, minkä me olemme teille 
julistaneet, hän olkoon kirottu. Niinkuin 
ennenkin olemme sanoneet, niin sanon 
nytkin taas: jos joku julistaa teille 
evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä 
te olette saaneet, hän olkoon kirottu” 
(Gal.1:8-9). 
 


