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PATMOKSEN TEOLOGIA

Väinö Hotti

1. Näyt ja ilmestykset
Alkulause 1-3. Johannes lausuu
tervehdyksen seitsemälle Vähän
Aasian seurakunnalle 4-8 sekä kertoo
Jeesuksen ilmestyneen hänelle
Patmos-saarella ja käskeneen hänen
kirjoittaa, mitä hän näyssään oli
saanut nähdä 9-20.
(ILMESTYSKIRJA) NETTI

(nettikuva)
Patmos-nimi kertoo jotakin ratkaisevaa Patmoksen teologiasta. Patmoksen taustalla
ovat ”näyt” ja ”ilmestykset”. Tämä on selkeää ”itsepaljastusta”. Se kertoo, ettei
perusta ole ollut suinkaan SANAN KALLIOLLA, vaan jalat ovat jo heti alussa olleet
”tukevasti ilmassa”. Nimen valinta = linjan valinta! Patmoksen teologian summa:
NÄKYJEN JA ILMESTYSTEN VIRVATULET!
2. Uusi Patmos – Raamattuun ei saa lisätä
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)…
(Fredrik Wislöff, Minä uskon Pyhään Henkeen, ss.24,25).
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3. Korvausteologia
Suomen Patmos aivan ilmeisesti pyrkii käytännössä ”mellereineen ja lehtosineen”
korvaamaan Raamatun Patmoksen. Suomen Patmoksella on oma taivaasta saatu
erikoinen näkynsä – johon se toistuvasti nojautuu, PATMOSNÄKY!
4. Henkilökultti
Patmoksen oppi rakentuu näkyjen ja ilmestysten varaan - Ensio Lehtonen – Leo
Meller – henkilöiden ympärille. Hyvin merkittävässä osassa ovat Mellerin lukuisat
profetiat, jotka taas nousevat pitkälti ”amerikkalaisesta maaperästä” (David
Wilkerson ym.). Profetiat eivät ole aina toteutuneet. Mellerin puheista löytyy myös
amerikkalaista plagiointia (Matti Ylönen, Jyväskylän yliopisto, 2016).
5. Sentimentaalisuus
Naisvaltikka ja siihen kiinteästi kuuluva tunnelmallisuus ovat Patmoksen
”tavaramerkkeinä”. Raamatun mukaan tämä merkitsee HUIKENTELEVAISUUTTA!

”Rakkaus ilman totuutta on sentimentaalisuutta. Totuus ilman rakkautta
on saatanallisuutta. Totuus ja rakkaus yhdessä on jumalallisuutta” (E J.
Honkanen, Hengen uudistus, s.250).
”He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään
kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita,
hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä” (Juuda 12).
”Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole”
(Juuda 19).
6. Musiikkivoittoinen
Tilaisuudet on kyllästetty musiikilla. Musiikin osuus on merkittävä. Musiikki on
pitkälti tunteisiin vetoavaa; parannukseen kehottavaa vakavaa musiikkia on liian
vähän. Musiikki toimii osaksi HENGELLISENÄ VIIHTEENÄ!
7. Feministiteologia
”Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat” (Jes.3:12).
Naisten osuus Radio Patmoksessa on merkittävä – aina HELVI JÄÄSKELÄISESTÄ
lähtien. Tämä selittää osaltaan Patmoksen kevyen yleisilmeen. Miehet ovat
myötäilijöitä: ”Vie sie, minä vikisen”! Feminismi syö pitkälti sen edun, jonka
valtakunnallinen kuuluvuus radiolle tuo.
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”Naissukupuolta Jumala ei ole säätänyt hallitsemaan, ei kirkossa eikä
muutenkaan maallisissa viroissa” (Martti Luther).
8. Opillisuuden syrjäytys
Omista kokemuksista kerrotaan. Jumalan ”läsnäoloa” painotetaan. Puhutaan
toistuvasti ”Jeesuksen vastaanottamisesta”, mutta kuulijoita ei saateta syntisen
paikalle, jossa tämä pääsisi toteutumaan. Kyseessä on petollinen PATMOSNÄKY!
9. Sosiaalinen evankeliumi
Tämä evankeliumi on Patmoksen ”ikioma evankeliumi”. Se on kuitenkin TOINEN
EVANKELIUMI, jolle Paavali lukee ”madonluvut”, Gal.1:6-9. Tämän evankeliumin
ideologisena ja teologisena takuumiehenä on JUHA AHVIO. Hänen ”aateveljiänsä”
ovat todennäköisesti Sigfrid Sirenius / Christoph Blumhardt (Timo Junkkaala, Osmo
Tiililä – protestantti: 72-73, 135, 306, 307, 310-318, 321, 345-347, 462, 464, 599,
602, 661,758) ja Erkki Niinivaara: Maallinen ja hengellinen (liittyy lundilaisuuteen).
Jumalaa ei pidetä pyhänä ja armahtavana eikä Tuomarina, jolle kaikkien on tehtävä
tili, vaan hänet käsitetään hyväntahtoiseksi ja ”peräänantavaksi” Isäksi, joka on
luonut maailman sellaiseksi, että se välttämättömyyden pakosta tulee paremmaksi
ja paremmaksi. Tämän Jumalan kanssa on ihmisten oltava yhteistyössä sodan
poistamiseksi, maailman liittotasavallan muodostamiseksi, teollisen demokratian,
moraalisen kasvatuksen ja sosiaalisen tietoisuuden parantamiseksi, jotta siten
saataisiin rakennetuksi ”Jumalan valtakunta”.
Ihmistä ei pidetä langenneena ja lihanmielessään Jumalaa vastaan kapinoivana
olentona, joka on pimeyden valtojen orjuudessa ja palveluksessa, niin että hänestä
tulee Jumalan lapsi vasta kääntymyksen. uudestisyntymisen, pelastuksen kautta.
Häntä pidetään ilman muuta, luomisen perusteella, Jumalan lapsena. Lunastus ja
pelastus Kristuksessa ei siten ole tarpeen. Riittää, kun ihminen saa paremmat yhteiskunnalliset olot, kasvatusta jne. Kristusta pidetään pääasiassa ihanteena ja opettajana.
Synti on epäsosiaalinen eli yhteiskunnan vastainen mielenlaatu ja käytös, ei ihmisen
kapinaa Jumalaa vastaan ja siitä johtuvaa syyllisyyttä ja tuomionalaisuutta. Jeesus on
uskonnollinen nero, jossa ihmisen olemuksen kyvyt ovat kehittyneet huippuunsa.
Kehitys, kasvaminen, kulttuuri ja uskonto vaalivat ja kasvattavat ihmisessä
ihmisystävällisiä tunteita ja hyvyyttä. Kehitys ja sosiaaliset uudistukset ovat tässä
ottaneet lunastuksen ja pelastuksen paikan. Ihmisestä tulee ”sosiaalisen
evankeliumin” mukaan Jumalan valtakunnan kansalainen ilman Vapahtajaa ja
hänen vertaan, ilman Pyhän Hengen vaikuttamaa uudestisyntymistä (David
Hedegård – Uuras Saarnivaara: Kohti suurta Baabelia, s. 42).
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10. Antinomismi
Lain saarna hylätään; ihmiset ovat tänään muutenkin ahdistuneita!
”Luther sanoi, että kukaan paaveista ei ole häntä kiusannut niin paljon kuin Agricola
(Johannes). Agricola väitti, että katumusta ei synnytä laki, vaan evankeliumi, joten
kristillisessä kirkossa ei sovi lainkaan saarnata lakia. ´Kymmenen käskyä kuuluu raastupaan eikä saarnastuoliin. Kaikki ne, jotka ovat tekemisissä Mooseksen kanssa, menevät varmasti perkeleen huomaan. Hirteen Mooseksineen`! (Tunnustuskirjat, s.53).
11. Positiivinen evankeliumi - tähän kuuluu ylitsevuotava siunausmentaliteetti:
”Sillä he ovat niskoitteleva kansa, ovat vilpillisiä lapsia, lapsia, jotka eivät tahdo
kuulla Herran lakia, jotka sanovat näkijöille: "Älkää nähkö", ja ennustajille: "Älkää
ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa silmänlumeita”
(Jes.30:9,10).
”Jos tulisi mies, joka tuulta tavoittelisi ja petollisuudessaan valhettelisi: "Minä
saarnaan sinulle viinistä ja väkijuomasta", siinä olisi saarnaaja tälle kansalle”
(Miik.2:11).
”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan
korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia” (2. Tim.4:3).
12. PATMOS = EKKLESIA
Käytännössä palaamme jälleen ”korvausteologiaan”. Taivasten valtakunta ryöstetään lahkolle, Matt.11:12. Patmos tulkitaan EKKLESIAKSI. Tokihan tähän on käytännön syynsä. Toinen vaihtoehto olisi LAHKO; siihenhän ei missään tapauksessa
nöyrrytä eikä suostuta! Sekä lahko että ekklesia ovat Patmoksessa kiellettyjä
termejä. KOLLEKTIIVINEN SYNTI ON PATMOSVÄELTÄ AIVAN PIMENNOSSA!
13. Kalvinilainen oppi
”Kerran pelastettu, aina pelastettu” on Patmoksen oppi. Se on suruttomuuden
oppi, harhaoppi. Kuka viime kädessä valvoo Patmoksen oppia ja vastaa siitä?
Tämähän on ”selkärangatonta” meininkiä!
14. Kynnetään härällä ja aasilla
”Älä kynnä yhtaikaa härällä ja aasilla” (5. Moos.22:10).
”Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille
puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa
häntä." Eikä kansa vastannut hänelle mitään” (1. Kun.18:21).
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”Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa; mutta se, jolla on minun sanani,
puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa? sanoo Herra”
(Jer.23:28).
Patmos hyväksyy julistajiksi konservatiiviset OIKEAT HERRAN PALVELIJAT: RISTO
SANTALA, KEIJO RAINERMA, JOUKO KOISTINEN jne. Mutta puhujiksi kelpaavat myös
POSITIIVISEN EVANKELIUMIN, HALVAN ARMON JULISTAJAT! EPÄLOOGISTA!
15. Suuren puhdin kristillisyyttä
”Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot” (Sak.4:6).
”Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö
Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttyttymistä, jonka te olette
minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä
Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen” (Apt.1:4,5).
”vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan
minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina
maan ääriin saakka" (Apt.1:8).
”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: … Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole
kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä,
etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot:
Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri
sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston Minä neuvon sinua
ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet,
että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta
voidellaksesi silmäsi, että näkisit” (Ilm.3:14-18).

”Suuren puhdin kristillisyys ei ole milloinkaan ollut riittävästi kiinnostunut
luvatusta Pyhän Hengen lahjasta” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit,
s.54).
1. SINÄ KAIPAATKO TÄYTEYTTÄ HENGEN SEN, JOKA TULVAILEE
USKOSTA LUPAUSTEN, JOKA VUOTAVI KÄDESTÄ MESTARIN,
TYHJÄN TYHJIHIN SIELUIHIN.
2. TÄMÄ SIUNAUS ARMONA ANNETAAN, OMAT ANSIOT
TURHUUTTA, ROSKAA ON VAAN. KIINNÄ KATSEESI VUOREHEN
VOITTOISAAN, PYHÄN GOLGATAN KUKKULAAN.
6. TYHJÄT ASTIAT SAAVAT AINOASTAAN LAHJAN KALLIIN MI`
VUOTAVI TAIVAHASTAAN. NARDUSÖLJYHÄN HAAVOIHIN
LÄÄKKEEN TUO. SIELU LÄHTEESTÄ VETTÄ JUO.
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16. Ilosanomaa vai siirappia?
Raamatullinen evankeliumi on ”ilosanoma”:
”Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso,
minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle” (Luuk.2:9,10).
”Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti
yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja
näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne
lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani. Ja syntyi
suuri ilo siinä kaupungissa” (Apt.8:5-8).
MAAILMAN ILO on kevyttä iloa, joka pian katoaa:

”Ilon pettävän vain tämä maailma suo, Sen viehätys hetkessä vaihtuu,
Kuin kuihtuva ruusu se lehtensä luo, Kuin kupla se hohti ja haihtuu” (HLV
464:3).
”On syytä varoa uskonnollista helppoheikkisyyttä. Evankeliumi on
ilosanoma, muttei siirappia” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.8).
17. Katteetonta julistusta: ”OI, SUOMI, KATSO SINUN PÄIVÄS KOITTAA!”
”Saarna, joka pidetään tavalliselle kirkkoyleisölle, saa
olla kuinka tekstille uskollinen tahansa, mutta jos siinä ei
esitetä kristinuskon joko – tahi – vaatimusta, todellisen
uskon ja kääntymisen vaatimusta, niin se ei pohjimmaltaan ole kristillinen eikä uustestamentillinen”
(Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, s.47).
(nettikuva)
LASSE MARJOKORPI

”Ihmisten huolien ja vaikeuksien hälventäminen ei ole mitenkään erityisesti kristillinen tehtävä. Joka sellaiseen ryhtyy, tietäköön ja tiedostakoon
sen, mitä saksalainen teologi Hans Asmussen sanoi kerran jollekin papille:
”Tämä ihminen odottaa sinulta sellaista, millä ei ole mitään tekemistä
sinun pappiskutsumuksesi kanssa.” Epäuskoiselle ihmiselle kirkolla ei kirkkona pitäisi olla Jumalan lain julistamisen ohella muuta annettavaa kuin
kehotus kääntymiseen ja Jumalan armon omistamiseen” (Marjokorpi,
Kirkon kuoleman sairaus, s.29).
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18. Kymmenysoppi
Suomessa vallitseva lahkorypäs omaa yhteiset olympialaiset: 1. Kilpalaulanta. 2.
Kilpakosinta. 3. Kilparahastus. Kilpailun ylituomari on DIABOLOS (hajottaa, heittää
erilleen). Härski rahastus kulminoituu KYMMENYKSIIN.
DAVID PAWSON:

(nettikuva)
DAVID PAWSON

John David Pawson oli englantilainen baptistisaarnaaja ja kirjailija. Hän kirjoitti yli neljäkymmentä kirjaa. Pawson oli erityisesti tunnettu laajalti julkaistusta opetussarjastaan ja siitä
tehdystä pääteoksestaan Raamattu avautuu. Suomessa hänen
saarnojaan on esitetty Taivas TV7:n kanavalla Wikipedia
Syntyi: 25. helmikuuta 1930
Kuoli: 21. toukokuuta 2020
Uusi Testamentti avautuu / TV7 / David Pawson / Väinö Hotti

En voi koskaan kehottaa kristittyjä maksamaan kymmenyksiä. Se kuuluu Vanhan
Liiton lakiin. Se kuuluu Mooseksen lakiin. Sitä ei koskaan mainita Uudessa testamentissa pakanauskovista puhuttaessa. Juutalaiset tekivät niin, mutta ketään pakanakristittyä ei koskaan kehotettu maksamaan kymmenyksiä. Meitä kehotetaan
antamaan. Kuuntelin nuoren miehen saarnaa kymmenyksistä. Hän sanoi näin – ja oli
tarpeeksi rehellinen sanoakseen tämän. ”Kymmenysten maksamiseen liittyy
siunauksia.” Hän luki: ”Koetelkaa siis minua, ettenkö avaa taivaan akkunoita ja
vuodata siunaustani yllenne” – kohdat. Sitten hän sanoi, että kymmenysten
maksuun sisältyy myös kirouksia. - Mikä onkin ihan totta. Hän jatkoi kertomalla
Vanhasta testamentista kuvauksen kirouksesta ja siitä, että lastenlapsemme ja
lastenlastenlapset kärsivät ellemme tuo kymmenyksiämme.
Katsoin ilmeitä seurakunnassa ja ihmisten kasvoilta kuvastui pelko siitä, että he
aiheuttavat kärsimyksen jälkipolvilleen. Eikä ihme, että seuraavana sunnuntaina
uhri oli aika iso. Olin kauhuissani ja sanoin, että tuo on ilkeää. UUDESSA
TESTAMENTISSA PELAAVAT AIVAN TOISET LAIT! Herra rakastaa ”iloista antajaa”. Se
ei tarkoita synkkää ja niukkaa. ”Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei
surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa” (2. Kor.9:7).
Se merkitsee, että haluat antaa. Ei sitä, että ihmiset pakotetaan antamaan, etteivät
heidän jälkeläisensä joudu kärsimään. SE KUULUI VANHAAN LIITTOON!

