Leo Meller ja vuosi 2007
Hei Pasi,
Katso tästä linkistä
(http://www.kuvajasana.fi/fi/tuotteet/?id=18&selProduct=1442&selGroup=59) enemmän
koskien Mellerin uudenvuoden puhetta, jossa hän puhui antikristuksen
seitsenvuotisesta koeajasta, joka alkaisi tänä vuonna. Meller oli puhunut samasta
aiheesta laajemmin jo joulukuussa 2006. Meller ennustaa mm. että Lähi-idässä puhkeaa
sota keväällä 2007. Unohdin myös mainita Javier Solanan, jota Meller pitää
eräänlaisena antikristusehdokkaana. Aika kummallista että Meller ei puhunut
Amerikasta ja Bushista mitään. Meller on selvästi Amerikan Illuminatin juoksupoika
(kristillinen luste), joka eksyttää kuulijoita. Meller voi todellakin olla, kuten
sanoit, Illuminatin toimesta ohjelmoitu monipersoonallisuus, koska hän käyttäytyykin
niin robottimaisesti.
Mitä tulee näihin Mellerin puheisiin, niin minusta tämä hänen ennustuksensa
seitsenvuotisesta kenraaliharjoituksesta vuosina 2007-14 koskien Danielin profetiaa
yhdestä vuosiviikosta (Dan. 9:27) on huuhaata. Se tuntuu kovin veijosmaiselta
puheelta eli melkein tuulesta temmattuja vuosilukuja ja kuukausia aikajaksoineen.
Saapa todellakin nähdä toteutuuko EU:n ja Israelin välillä jonkinlainen talousliitto
tammikuussa 2007 ja kestäisikö se juuri 7 vuotta -- epäilen vahvasti. Ennenkin
Meller on puhunut tämän yhden vuosiviikon profetian (eräänl. valerauha)
kenraaliharjoituksesta, mutta silloin hän oli järkevämpi ja osui oikeaan -- puhuttu
tosin jälkikäteen. Kyse oli vuosista 1993-2000, jolloin todella olikin melko
rauhaisaa aikaa Israelissa. Palestiinalaisten (Arafat) ja Israelin (Rabin) välillä
solmittiin eräänlainen rauhansopimus presidentti Clintonin johdolla (antikristus,
joka vahvisti liiton) Valkoisen talon pihalla syyskuun 13. päivä v. 1993. Se oli
todellinen Danielin profetian kenraaliharjoitus, jonka seurauksena Israel luovutti
maitansa palestiinalaisille. Rauhanjakso päättyi sitten palestiinalaisten
aloittamaan 2. intifadaan syksyllä 2000 -- 7 vuotta tuli täyteen. Meller ei
todellakaan ole halukas näkemään, että nykyajan Rooma on USA eikä EU, josta tosin
myöhemmin tulee USA:n seuraaja. Naurettavalta tuntuu myös Mellerin väite, että
lopullinen antikristus olisi islamilainen. Kyllä antikristus eli pieni sarvi tulee
olemaan juutalaista sukujuurta oleva rikkaiden eurooppalaisten pankkiirisukujen
jälkeläinen, joka kuuluu Illuminatiin (esim. Rotschild), ja joka väittää
polveutuvansa Jeesuksesta (huom. eksyttävä Dan Brownin kirja Da Vinci -koodi).
Jeesus sanoo juutalaisille (Joh. 5:43):
"Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee
omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan."

Kuuntelitko muuten eilen (21.1.07) Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa, jossa oli
suorassa lähetyksessä itse Leo Meller vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin?
Minulle jäi mieleen se nainen alussa, joka pisti Mellerin hiukan ahtaalle. Hän kysyi
Melleriltä mielipidettä mm. torontolaisuudesta ja nigerialaisesta julistajasta T. B.
Joshuasta liittyen väkevään eksytykseen. Taas nähtiin miten väheksyvästi Meller
suhtautuu lopun ajan eksytyksiin, joista Jeesus varoitti Öljymäen puheessaan. Meller
lupaa nykysukupolvelle vain suurta herätystä ennen uskovien tempausta.

Moniselitteisesti kierrellen ja kaarrellen liukkaalla kielellä hän vääristi
Jeesuksen kehotuksen nykysukupolven kristityille olemaan eksymättä koskemaan vain
ensimmäisen vuosisadan kristittyjä (Matt. 24:3-5). Ihme että tämä nainen sai puhua
ohjelmassa niinkin kauan, sillä yleensä Meller ei siedä vastakkaisia mielipiteitä
lainkaan. Varmaankin nykyään ohjelmaan pyritään valitsemaan vain Mellerille
myötämielisiä soittajia.
Vielä tästä vuodesta 2007, niin näen että se tulee olemaan merkittävä, mutta
toisella tavalla kuin Meller asiat näkee. Raamatullinen sukupolven mitta eli 40
vuotta on kulunut vuodesta 1967, jolloin Israel valtasi Itä-Jerusalemin ns. kuuden
päivän sodassa. Lähi-idässä voi todellakin syttyä sota, joka laajenee jopa 3.
maailmansodaksi, mutta päätekijä tässä koko pelissä on Amerikka, jonka Meller
tyystin sivuuttaa puheissaan. Amerikan ja Bushin kautta maailmanpalo vain voi
syttyä. Pahuus (Mabus) synnyttää toisenlaista pahuutta (esim. ääri-islamilaisuus).
T: Olli

Pasin kommentti:
Meller ei puhu USA:sta tai Bushista mitään koska hän ei KEHTAA. Hän haluaisi että
kuulijat unohtaisivat, että hän on hän on puhunut George W. Bushista kauniisti. Meller
odottaa että Hillary Clintonista tulisi USA:n seuraava presidentti jotta hän voisi haukkua
Hillarya. Minä toivon että Obamasta tulisi seuraava presidentti. Valkoiseen taloon
kaivattaisiin Black Poweria.
Antikristus ei voi olla islamilainen koska muslimit eivät ymmärrä teknologiasta mitään. Lisäksi
Islamin usko kieltää kuvien palvonnan (patsas joka puhuu).
En osaa sanoa vuodesta 2007 muuta kuin että tästä vuodesta tullee toiseksi tai kolmanneksi
lämpimin. Vaikka hiilidioksidin määrä nousee uuteen ennätykseen, Kiinan ilmansaasteet
hillitsevät ilmaston lämpenemistä.

Takaisin

