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PATMOS – NÄYT JA ILMESTYKSET I

(nettikuva)

PATMOS - SAARI

Väinö Hotti
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. NETTI

Teh. VHn
Itsepaljastus
Ajatteleva uskova pääsee pitkälti Patmokseen sisälle jo nimen pohjalta.
Patmos on NÄKYJEN JA ILMESTYSTEN SAARI! Tässä tulee esille PATMOSSÄÄTIÖN olemus, focus ja SUBSTANSSI!
Mitä tahansa Patmos kertookin itsestään – ja millä se itseään mainostaakin, tämä pysyy sen vankkana kallioperustana.
Näin tulemme johtopäätökseen: PATMOS-VÄEN JALAT OVAT TUKEVASTI
NÄKYJEN JA ILMESTYSTEN KALLIOPERUSTALLA – ei suinkaan Raamatun!
”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” (Jer.23:26-28).
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LEO MELLERIN MUOTOKUVA
Nyt näen!
Leo Mellerin kirjallinen
toiminta Suomessa vuosina
1971-1979
Matti Ylinen Suomen historian
pro gradututkielma
Kevät 2016
(nettikuva)

LEO MELLER

Historian ja etnologian laitos
Jyväskylän yliopisto. NETTI

”Suomen Siionissa” tunnettu hahmo. Meller edusti konservatiivista
kristillisyyttä, johon sekoittui reformoitu uskonnäkemys, helluntailainen
opetus Pyhästä Hengestä sekä amerikkalainen eskatologia eli
lopunajallisuus. Meller kutsui itseään ”profeetalliseksi evankeliseksi
fundamentalikristityksi”. Mellerin kristillisessä julistuksessa painottuivat
ennen kaikkea lopunajalliset tapahtumat ja maailmanlopun ennustukset…
”Mellerillä oli jopa tapana ennakoida tarkkoja päivämääriä maailmanlopusta. Kun ennustukset sitten menivät pieleen, keksi hän selityksen,
mikseivät ne pitäneetkään paikkaansa…”
”Leo Mellerin opetuksessa painottuivat ennen kaikkea seuraavat kolme
asiaa: oppi siitä, että kerran uskoon tullut ihminen ei voi menettää
pelastustaan (amerikkalainen, fundamentalis-babtistinen niin sanottu
”kerran pelastettu on aina pelastettu”-oppi), oppi kymmenyksistä
(ihmisen täytyy maksaa 10 prosenttia kaikista kuukausittaisista
bruttotuloistaan hengelliseen työhön) sekä oppi lopunajoista…”
Juha Ahvio kirjoittaa kirjassaan ”Heidelbergin katekismus” samansuuntaisia näkemyksiä kuin Meller, jonka juuret ovat nimenomaan reformoidussa teologiassa. Meller painotti reformoitua oppia, kuitenkin niin, että
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”tiettyjen raamatullisten lopunajallisten tapahtumien on ensin käytävä
toteen”.
”Varovainen oletukseni on joka tapauksessa se, että Mellerin kirjojen
lukijat ovat voineet kokea niin sanottujen ennustusten toteutuneen vain
harvoin.”
”Kuvassa ja Sanassa Meller tutustui toimitusjohtaja Ensio Lehtoseen,
josta tuli hänen toiminnalleen ja ajattelulleen tärkeä hahmo. Meller itse
kuvailee Lehtosta ”hengelliseksi isäkseen”.
”Meller kierteli ympäri Suomea puhumassa sekä luterilaisissa
seurakunnissa että vapaissa seurakunnissa, mutta kun nämä ovet
pikkuhiljaa suljettiin, lähinnä opillisten näkemyserojen vuoksi, siirtyi
Meller kokonaan Kuvan ja Sanan palvelukseen.”
”Meller meni ensimmäisen kerran naimisiin 1960-luvun lopulla, ja
liitosta syntyi kaksi tyttöä.”
”Meller ihaili Ben-Suomen mukaan nuoruudessaan amerikkalaisia radioja televisiotähtiä, esimerkiksi parantaja-evankelista Kathryn Kuhlmania.”
”Tyypillistä Leo Mellerille on myös aina ollut niin sanottu takinkääntäminen, eli hengellisen ja poliittisen ajattelutavan vaihtaminen tilanteen niin
vaatiessa.”
”Raamatun profetioita Meller on vuosikymmenien mittaan tulkinnut
ahkerasti, kuitenkin lähes aina vääräksi osoittautuneella tavalla.
Mellerin puheet herättivät Taipaleen mukaan kuulijassa toiveita muun
muassa Kristuksen pikaisesta paluusta. Lisäksi Meller oli taitava yleisönsä
manipuloija raha-asioiden suhteen.”
”Meller sai yleisön uskomaan että ”nyt kannattaa antaa viimeiset roponsa
suuren profeetan käyttöön”.
”Hannu Taipale muistelee, että Meller lopetti puhumisensa perheestään
ja ensimmäisestä vaimostaan 1970-luvun lopulla, minkä on täytynyt
merkitä sitä, että suhde oli jo silloin kariutumassa.”
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”Ylönen kertoo, että Meller on aina tunnettu etevänä varojen hankkijana
monissa hengellisissä tilaisuuksissa. Usein Mellerin rahankeräyksiin on
kuitenkin liittynyt erityyppistä psykologista manipulointia, ja Meller on
Ylösen mukaan saanut etenkin vanhat ihmiset testamenttaamaan
varojaan harjoittamaansa työhön.”
”Meller alkoi ennustaa tulevaisuutta jo 1960-luvun alusta lähtien.
Ennustukset kohdistuivat nimenomaan Suomen tilanteisiin mutta myös
muihin maailmanpoliittisiin tilanteisiin.”
”Leo Meller oli henkilö, joka jakoi Suomen kristikuntaa – toiset pitivät
Melleriä huijarina ja vieroksuivat häntä kun taas toiset ”hyvänä
kristittynä” ja jopa ihailivat häntä.”
”Mäkelä kuvailee Mellerin kuulijoita ”hengellisiksi reppanoiksi” tai
”hengellisiksi juopoiksi”, jotka ”eivät ole koskaan juurtuneet
terveeseen uskoon”.
”Mäkelän mukaan ihmisten pitää aina uudestaan ja uudestaan saada
”Mellerjuomaa päihtyäkseen hengellisesti”.
”Mäkelän mukaan Leo Mellerillä on ollut vuosikymmenten aikana jopa 30
eri antikristusta.”
”Jyrki Muttonen on seurannut näitä profetioita (mukaan lukien Oulun
profetia vuodelta 1962) yli viidenkymmenen vuoden ajan, ja kaikilla
kerroilla ajoitukset ovat menneet pieleen. Vuosikymmenten saatossa on
ennustettu tarkkoja vuosia ja jopa tarkkoja päivämääriä siitä, milloin
Suomi miehitetään. Mikään näistä profetioista ei ole toteutunut.”
”Henrik Kastikainen… Meller kertoi vuosittain paljon profetioita liittyen
sekä Suomen tilanteeseen että yleiseen maailmantilanteeseen. Profetiat
eivät kuitenkaan koskaan toteutuneet.”
”Kastikaisen mukaan Meller oli paljon esillä ns. keltaisessa lehdistössä
naisjuttujensa takia. Meller oli kokenut avioeron 1970 - luvulla, ja eli
pitkään yksinäisenä miehenä. Tämä ajoi Mellerin irtosuhteisiin, mitä
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yleisesti paheksuttiin Suomen seurakunnissa. Kun Meller oli jäänyt kiinni
irtosuhteista, niin hän tunnusti kaiken. Tämä oli Kastikaisen mukaan
kuitenkin jo laskenut Mellerin luotettavuutta.”
”Meller löysi asiaan kuin asiaan selityksen. Kastikaisen mukaan ”vapaa
mielikuvitus” vaikutti Mellerin profetioihin, eivätkä profetiat koskaan
toteutuneet.”
”Yhdessä kokouksessa on saatettu kerätä 2-3 kertaa kolehtia, ja vain niitä
on siunattu, jotka laittoivat rahaa kolehtihaaviin.”
”Meller painottaa sekä Jacobus Arminiukselta peräisin olevaa niin
sanottua arminiolaista uskonratkaisua että Jean Calvinin kehittämää
kaksinkertaista predestinaatiota eli ennaltamääräämistä.”
”Helluntailiike sekä Kuva ja Sana ovat olleet Mellerin hengellisiä koteja,
joista hän on saanut vahvoja vaikutteita jo nuoruudessaan.”
”Amerikkalainen eskatologia näyttelee Mellerin kirjoissa siis suurta
osaa.”
”Yhdistyksen nimi tulee Ilmestyskirjan Patmos- (Ilm. 1:9-11) nimisestä
saaresta.”
”Meller pitää itseään profeettana, jolle Jumala on uskonut ikuisen
elämän salaisuuden ja antanut kyvyn tulkita ajan merkkejä
raamatullisessa valossa.”
”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).

