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PATMOS – NÄYT JA ILMESTYKSET II

Väinö Hotti

Teh. VHn

MARKKU VUORINEN

(nettikuva)

Markku Sakari Vuorinen on helluntaiherätyksessä
toimiva suomalainen evankelista. Vuorinen valittiin
Helsingin kaupunginvaltuustoon vuoden 2008
kunnallisvaaleissa. Vaaleissa Vuorinen oli kristillisdemokraattien listalla, mutta siirtyi helmikuussa
2012 keskustan valtuustoryhmään. Wikipedia

MARKKU VUORINEN

Markku Vuorinen on Patmoksessa POSITIIVISEN EVANKELIUMIN pääideologi. Tämä suuntaus edustaa ANTINOMISMIA. Antinomismi on
vastoin yleistä luuloa synti RAKKAUTTA VASTAAN! Tämä oli jo aikoinaan
Lutherin riesana (Johannes Agricola). Tämä on yleisuskonnollisuutta ja
”joka miehen kristillisyyttä”. Siinä ei sallita ”jakoa kahteen”. Se on
1.uskonkappaleen kristillisyyttä. Samalla julistetaan ”halpaa armoa”! Se
on ”vuohien huvittamista” ja ”hengellistä viihdettä”: Vuorinen –
Kyyhkynen antoivat myönteisen lausunnon LAHDEN ISKELMÄMESSUSTA
(24.3.2019). Siunaaminen kuuluu myös Patmoksen ohjelmaan:
JAAKKO LÖYTTY
Kuule Isä Taivaan pyyntö tää
Auta ettei kukaan yksin jää
Katso Isä lasta kärsivää
Siunaa koko maailmaa

Ethän Isä Taivaan unohda
Lapsiasi sodan jaloissa
Rauha anna viha sammuta
Siunaa koko maailmaa

Näet Isä Taivaan lapsen sen
Joka kääntyy puolees' rukoillen
Anna leipä jokapäiväinen
Siunaa koko maailmaa

Varjele ja siunaa Afrikkaa
Amerikan maita Eurooppaa
Australiaa suurta Aasiaa
Siunaa koko maailmaa

http://www.pakinapaja.net/juttu/fi/juttu01042020AQ_fi

2

”On syytä varoa uskonnollista helppoheikkisyyttä. Evankeliumi on
ilosanoma, muttei siirappia” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.8).
Patmos on luisumassa apostolien ja konservatiivien luotetulta parannusperustalta naisten (feministien) hyllyvälle ja sentimentaaliselle perustalle.
HUOLESTUTTAVA KEHITYSSUUNTA! Historia toistaa itseään!
”Lustigin kristillisyys oli käynyt yhä kevythenkisemmäksi, eikä siinä enää näkynyt maailman ja
Jumalan valtakunnan välistä rajaa. Seuroissa oli
päässyt vallalle lihallinen ja suruton henki…”
”Jos ei nyt pikaisesti palata Herran puoleen, niin
Lustigin oppi viepi meidän helvettiin”

(nettikuva)

(Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen,
ss.46,47).

PAAVO RUOTSALAINEN
3.7.1777 – 27.1.1852

”Evankelisuus sai alkunsa 1800-luvulla.
Elämänkielteisen ja maailman murheissa rypevän
kristillisyyden sijaan evankeliset korostivat iloa,
armoa ja autuutta. Suoniemen papin
virkaanasettajaisissa 1844 evankeliset papit ottivat
kuppia ja pistivät tanssiksi. Evankeliumi kun
kumminkin on ilosanoma. Herätyliikkeen ihmisistä
alettiin puhua "iloisina evankelisina"
(nettikuva)
JAAKKO HEINIMÄKI

(KIRKKO JA KAUPUNKI / 22.06.2017, JAAKKO
HEINIMÄKI). (netti)

VANHURSKAUTTAMISOPPI ON TÄNÄÄN VEDENJAKAJANA
OIKEAN JA VÄÄRÄN KRISTILLISYYDEN VÄLILLÄ! AINUT TIE
VANHURSKAUTTAMISEEN: LAIN JA EVANKELIUMIN SAARNA!
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PATMOKSEN teologiassa on toteutumassa Pelastusarmeijan
perustajan ennustus:
William Boothin profetiassa on kuusi
kohtaa. Kun muistamme, millaisissa
olosuhteissa Booth profetian yli sata
vuotta sitten sai, voimme vain
hämmästellä sen osuvuutta ja
terävyyttä.
(nettikuva)
WILLIAM BOOTH
10.4.1829 – 20.8.1912

1. Kristinusko ja Jumala siivotaan yhteiskunnan marginaaliin
”Noina aikoina politiikka ei tunne eikä tunnusta Jumalaa. Koko läntisen maailman
virallinen valtiopolitiikka on sellaista, että hallinnon eri tasoilla ei enää pelätä
Jumalaa. Eurooppaa hallitsee uusi poliittisten johtajien sukupolvi, joka ei
pienessäkään määrässä ota päätöksissään huomioon Jumalaa.”

2. Taivas ilman helvettiä
”Silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. Silloin
Raamatun profetian mukaisesti saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat määräävät, mitä
saarnatuoleista julistetaan: ”Puhukaa lempeitä, makeita sanoja. Puhukaa taivaasta,
jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä.”

3. Anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä
”Tuolloin kristikunta on täynnä anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä.
Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksisaamista ei voi olla ilman
parannuksentekoa synnistä.”
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4. Perusteetonta pelastusiloa
”Päivinä ennen Jeesuksen tuloa monet ovat täynnä pelastusiloa, vaikka eivät ole
uudestisyntyneet ylhäältä.”

5. Uskonto ilman Pyhää Henkeä
”Noina aikoina tulee olemaan paljon uskontoa ilman Pyhää Henkeä.” …
”heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman.” (2 Tim. 3:5).

6. Kristinusko ilman Kristusta
”Kristikunta elää ikään kuin ilman Kristusta. Kristus ei ole siellä, missä veri ja tuli
eivät ole voimassa - kieltäkää noista sanoista toinen, ja teillä on kristillisyyden
muodot, mutta teillä ei ole Kristusta." (NETTI: Kaija ja Reijo Telarannan kotisivut).
http://www.reijotelaranta.fi/reijon_blogi/william_booth__hatkahdyttavan_tarkka_profetia_toteutumassa/

WILLIAM BOOTH versus PATMOS
DIAKONIA – PAINOTTEISIA
Molemmat korostavat myös ”kätten evankeliumia”. Lähtökohta on siis
molemmilla sama.

1. PATMOS
SOSIAALINEN EVANKELIUMI hallitsee; ajetaan kuin ”käärmettä pyssyyn”.
Syy tämän evankeliumin vahvaan suosioon: useimmat Patmoksen
työntekijät eivät ole omakohtaisesti kokeneet vanhurskauttamista; joka
on ”taivasportti”. Kaikilla heillä lienee kuitenkin taustalla ”jonkilainen
uskoontulo” – ja tästä seurauksena ”krossataan sanan päälle”.
Onneton vaihtokauppa
Vanhurskauttamisoppi on vaihdettu harhauttavaan POSITIIVISEEN
EVANKELIUMIIN. Rattaat on valjastettu hevosen eteen!
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1. Kaikki lamassa
”Jos näet vanhurskauttamisoppi on lamassa, on kaikki lamassa” (Martti
Luther, Galatalaiskirjeen selitys, s.42).
”Jos näet vanhurskauttamisoppista luovutaan, siinä samalla silloin
luovutaan koko kristillisestä opista” (emt. s.23).
2. Korvausteologia
Raamatullinen pelastusoppi on korvattu POSITIIVISELLA
EVANKELIUMILLA.
3. Toinen evankeliumi
”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on
kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka
me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on
vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu”
(Gal.1:6-8).

2. WILLIAM BOOTH
Vanhurskauttamiskeskeinen terve oppi – oikea evankeliumi. On
säilytetty raamatullinen järjestys – kärryjä ei ole valjastettu hevosen
eteen.
1.
2.
3.
4.
5.

Julistetaan parannusta.
Julistetaan taivasta ja helvettiä.
Ei julisteta perusteetonta pelastusiloa.
Ei julisteta ”halpaa armoa”.
Selkeä ”jako kahteen”.

