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PATMOKSEN SUBSTANSSI                                   Väinö Hotti 

Patmoksen imago 

Patmosta pidetään herätyskristillisenä avustusjärjestönä. Monta kertaa 

ajatellaan, että se on tiukasti  Raamattuun pitäytyvä itsenäinen järjestö. 

Tässä ei ole kuitenkaan koko totuus. 

 

             (nettikuva) 

 

Nimi paljastaa 

Patmos – nimi merkitsee samalla ”itsepaljastusta”. Se kertoo Patmos-

säätiön toimintaperiaatteista: näyt ja ilmestykset ovat lähtökohtana ja 

säätiön kallioperustana. Näyt ja ilmestykset ovat lähteneet enimmäkseen 

Leo Mellerin kynästä; Ensio lehtonen on taas ne välittänyt Leolle. 

 

 

 

 

”                                                                                       Teh. VHn 

”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 

Kreikan Patmos-saari on siellä, missä teologi 

Johannes Johannes asui Ilmestyskirjan 

Pyhässä luolassa ja kirjoitti Raamatun luvun 

Ilmestyskirjaan.NETTI. 

”Minä, Johannes, teidän veljenne, joka teidän 

kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja 

valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, 

minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen 

todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on 

Patmos” (Ilm.1:9). 

”Meller tutustui toimitusjohtaja 

Ensio Lehtoseen, josta tuli hänen 

toiminnalleen ja ajattelulleen 

tärkeä hahmo. Meller itse 

kuvailee Lehtosta ”hengelliseksi 

isäkseen”   
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pro gradututkielma Kevät 2016 
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Jyväskylän yliopisto NETTI 
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ennustettu tarkkoja vuosia ja jopa tarkkoja päivämääriä siitä, milloin 

Suomi miehitetään. Mikään näistä profetioista ei ole toteutunut” (Jyrki 

Muttonen, emt.). 

”Meller kertoi vuosittain paljon profetioita liittyen sekä Suomen 

tilanteeseen että yleiseen maailmantilanteeseen. Profetiat eivät 

kuitenkaan koskaan toteutuneet.” 

”Meller pitää itseään profeettana, jolle Jumala on uskonut ikuisen 

elämän salaisuuden ja antanut kyvyn tulkita ajan merkkejä 

raamatullisessa valossa” (emt.) 

Suhde kansankirkkoon 

Näillä on paljon yhteisiä piirteitä. Opillinen epämääräisyys on ilmeinen. 

Molemmat haluavat olla ”raamatullisia”, mutta käytännössä molemmilla 

tapahtuu merkittäviä poikkeamia Raamatusta. Molemmat kantavat 

selkeää LAHKOLAISLEIMAA! 

Suhde Lutheriin 

Kansankirkko on pitkälti luopunut Lutherin teologiasta. Vapaat suunnat 

taas eivät ole koskaan omaksuneetkaan Lutherin teologiaa. Tärkein  

vanhurskauttamisoppi kuuluu molemmilla hylättyjen sarjaan. Tässä 

mielessä molemmat ovat jo kauan olleet ”tuuliajolla”. 

Suhde katoliseen kirkkoon 

Martti Luther näki selvästi paavin kirkon luopumuksen. Kansankirkko ja 

vapaat suunnat ovat hylänneet Lutherin myös tältä osin, samalla nämä 

ovat luisuneet takaisin paavin helmaan – ekumenian myötävaikutuksella.  

Kummaltakaan taholta ei ole rohjettu ottaa kantaa Rooman kirkon 

vuosisataisiin hirvittäviin hairahduksiin, jotka media on tuonut selkeästi 

esille. Hiljaisuus Rooman suuntaan paljastaa Suomen Siionin surkean 

hengellisen tila; elämme umpi sokean ja kuolleen kansan keskellä. Papit, 

joiden pitäisi jo virkansa puolesta älähtää, ovat ”hiirenhiljaa” ja – mykkiä 

koiria.  Maallikot kuuluvat kaikki samaan sarjaan: ”Soihdut sammuu, 

kaikki väki nukkuu”. 



                                                                                                                                                                                       3 
 

Korvausteologia 

Patmos omii käytännössä itselleen EKKLESIAN aseman. Tässä toteutuu 

Raamatun ennustus Taivasten valtakunnan ryöstämisestä: 

”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten 

valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” 

(Matt.11:12). 

Lahkolaisuus 

Patmos ei tunnusta olevansa lahkoryhmä; se piiloutuu EKKLESIAN taakse. 

Näin se turvautuu VALHEESEEN. Raamatun mukaan lahkolainen ei pääse 

taivaaseen: 

”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, 

irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, 

vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut 

senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen 

sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan 

valtakuntaa” (Gal.5:19-21). 

Sosiaalinen evankeliumi 

Tämä on Patmoksen evankeliumi. Se on ”toinen evankeliumi”, jolle 

Paavali lukee ”madon luvut”: 

”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on 

kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliu-

miin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmen-

tävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka 

me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vas-

toin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirotu. 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.5:6-9). 
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”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). 

Positiivinen evankeliumi 

Tämä merkitsee radikaalia muutosta julistuksessa; lain hylkäämistä, 

antinomismia. Tämä on myös PATMOKSEN EVANKELIUMI! 

 

        (nettikuva)  
      MARTTI LUTHER 
10.11.1483 – 18.2.1546 

 

 

 

 

 

Herran kansan liikekannallepano 

Tänään Herran kansa on passiivinen ja – nukkuu. Saman aikaisesti perkele 

saa riemuvoittoja. Petollisesti maalataan valheellisia kuvia Suomen 

hengellisestä tilasta: ”OI SUOMI, KATSO, SINUN PÄIVÄS KOITTAA!” Suomi 

on hukkumassa synnin hyökyaaltoon – kansankirkon ja Patmoksen 

myötävaikutuksella! 

Tarvitaan USKOVIEN LIIKEKANNALLEPANO! 

55. LAKI JA EVANKELIUMI  

”Jumalan sana on lakia ja evankeliumia. Laki ilmaisee 

meille Jumalan pyhän tahdon ja kurittaa meitä Kristuk-

sen luo. Evankeliumi on iloinen sanoma Jumalan armos-

ta, joka tarjotaan meille Kristuksessa” (KO 55/1948). 

SUOMEN SIIONISSA on sananjulistuksen saralla viime vuosina tapahtunut Lut-

herin ja luterilaisuuden heikkenemistä. Samalla on myös siirrytty LAKI-EVAN-

KELIUMI – akselilta POSITIIVISEEN EVANKELIUMIIN! On myös luisuttu epäraa-

matullisuuteen! Tämä on sielunpelastuksen kannalta surkea ja kohtalokas 

muutos! Positiivinen evankeliumi = veretöntä evankeliumia ja halpaa armoa! 
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”Kun Mooses näki, että kansa oli kurittomuuden vallassa, koska Aaron oli 

päästänyt heidät kurittomuuden valtaan, vahingoniloksi heidän 

vihollisillensa, niin Mooses seisahtui leirin portille ja huusi: "Joka on 

Herran oma, se tulkoon minun luokseni". Silloin kokoontuivat hänen 

luoksensa kaikki leeviläiset. Ja hän sanoi heille: "Näin sanoo Herra, Israelin 

Jumala: 'Jokainen sitokoon miekkansa vyölleen. Käykää sitten 

edestakaisin leirin halki portista porttiin ja tappakaa jokainen, olkoon 

vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen.'" Niin leeviläiset tekivät Mooseksen 

käskyn mukaan; ja sinä päivänä kaatui kansaa noin kolmetuhatta miestä” 

(2. Moos.32:25-28). 

Työskentelytapa 

Patmos toimii suurella innolla rahastaessaan ihmisiä ja saadakseen uusia 

kannattajia. Into on niin ilmeistä, että voidaan puhua jo ”manipuloinnis-

ta” - yötä päivää. Kyseessä ei ole ”ahkeruus”, vaan joutava ”touhuilu”. 

”Kristus kauhistuu kaikkea hänen nimissään harjoitettua pakkoa” (Niilo 

Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.75). 

”Suuren puhdin kristillisyys ei ole mlloinkaan ollut riittävästi kiinnostunut 

luvatusta Pyhän Hengen lahjasta” (emt.s.74).  

Uhri vai kuuliaisuus? 

Patmos uhraa paljon – tekee laajaa diakoniatyötä. Se satsaa paljon 

rukoukseen. Jumalalle kelpaa ihmisen työt vain määrätyin edellytyksin. 

Kaikki hyvätkään työt eivät kelpaa – sydämen tilan täytyy olla oikea. 

Jumala vaatii KUULIAISUUTTA! 

"Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin 

kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja 

tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva” (1. Sam.15:22). 

Oma huone tulee hylätä ekklesian hyväksi 

”Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä 

puhallan sen pois. Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni 
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tähden, kun se on rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne 

hyväksi” (Hgg 1:9). 

Kaikkia rukouksia ei kuulla 

Vain niiden rukoukset kuullaan, joilla on uskonyhteys Vapahtajaan; tämä 

edellyttää vanhurskauttamista ja uudestisyntymistä! Jumalattomien 

rukouksia ei kuulla! Kääntymättömän rukous merkitsee turhaa touhua ja 

”hengen hukkaa”! Rukous on JUMALAN LASTEN KÄSITYÖTÄ! Jumalatto-

masta tulee oikea rukoilija vasta kääntymisen jälkeen! 

”Jumalattomien uhri on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisten rukous 

on hänelle otollinen” (Snl.15:8). 

”Niin he ottivat sen mullikan, jonka hän antoi heille, ja valmistivat sen. Sit-

ten he huusivat Baalin nimeä aamusta puolipäivään asti, sanoen: "Baal, 

vastaa meille!" Mutta ei ääntä, ei vastausta! Ja he hyppelivät alttarin ää-

ressä, joka oli tehty. Puolipäivän aikana Elia pilkkasi heitä ja sanoi: "Huuta-

kaa kovemmin; hän on tosin jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimit-

tamista, tahi hän on poistunut johonkin, tahi on matkalla; kenties hän 

nukkuu, mutta kyllä hän herää". Niin he huusivat vielä kovemmin ja viilek-

sivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja keihäillä, niin että heistä vuoti 

verta. Kun puolipäivä oli kulunut, joutuivat he hurmoksiin, aina siihen het-

keen asti, jolloin ruokauhri uhrataan. Mutta ei ääntä, ei vastausta, ei vaa-

rinottoa!” (1. Kun.18:26-29). 

Suruttoman hyvätkään teot eivät kelpaa 

”Jumalalle otollisia ovat siis ne almut (hyvät teot), jotka ovat sovituksen 

tai oikeammin vanhurskautuksen seurauksena, mutta eivät ne, jotka 

edeltävät sitä… meidän on yhdistettävä usko ja hedelmät; niin tässäkin 

almusta puheen ollen on sanottava, että uusi elämä kokonaisuutena 

pelastaa” (Tunnustuskirjat, s.107). 

”Paavo ei väsynyt varoittamasta ihmisiä siitä, että he väärässä järjestyk-

sessä yrittivät tehdä hyviä tekoja – ennen kuin olivat päässeet Kristuksen 
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sisälliseen tuntemiseen” (Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, 

s.326). 

Henkilöpalvontaa kansankirkossa 

Terve oppi vaatii pidättäytymään YKSIN RAAMATTU – periaatteessa. 

Kansankirkossa on paljon opillista epämääräisyyttä, mutta sieltä löytyy 

myös väärää sidonnaisuutta Lutheriin, Lutheriin hirttäytymistä: SLEY, 

Luther- säätiö, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko (STLK), 

Lähetyshiippakunta. Tässä on kyseessä EPÄJUMALANPALVELUS! 

OSMO TIILILÄ 

”Sellaisissa kohdissa, joissa näyttää olevan ristiriitoja Raamatun ja Luthe-

rin välillä, ei luterilainen kirkko luonnollisestikaan voi ratkaista asioita Lut-

herin eduksi Raamattua vastaan. Se ei ole sidottu Lutherin auktoriteet-

tiin, vaan Raamatun auktoriteettiin (Tiililä, Kristilliset kirkot ja muut 

yhteisöt, s.224). 

Henkilöpalvontaa Patmos- säätiössä 

Patmos - säätiössä on ilmeisesti paljon vailla omakohtaista uskoa olevia; 

heillä ei ole kykyä ratkaista asioita YKSIN RAAMATTU – periaatteen 

pohjalta. Heitä viedään ”kuin pässiä narusta” LEO MELLERIN toimesta. Leo 

taas on ”hirttäytynyt” ENSIO LEHTOSEEN! – Tästä johtuen raamatullisuu-

den sijasta meillä on KVASIRAAMATULLISUUS! Patmoksen tulisi tehdä 

parannus valheellisesta mainonnasta ja ihmisten pettämisestä! 

                     
(nettikuva)                        (nettikuva)                 (nettikuva)                     (nettikuva 
       LEO MELLER            PASI TURUNEN    HELVI JÄÄSKELÄINEN        JUHA AHVIO 


