Leo Meller tuomitsee Cutting Edgen
Hei,
Olen juuri lukemassa Leo Mellerin uusinta ajankohtakirjaa 5 minuuttia keskiyöhön. Kirja on
mielestäni aika hyvä; varsinkin profetioiden tutkijan Teijo Lusan kirjoitus siinä. Kirjassa on
muidenkin "profeettojen" kirjoituksia, kuten David Wilkersonin ja Hal Lindseyn. Teijo Lusan
tulkinta Sak. 5: 5-11:n eefa-mitasta yllätti minut. Hän kirjoitti, että eefa-mitta voisi olla
atomipommi. Tärkeätä on huomata, että jakeissa viitataan eefa-mitan olevan myös koko maan
asukkaiden syntivelka (jae 6, VUODEN 1992 KÄÄNNÖS). Eefa-mitta oli muinoin eräänl.
punnitus- tai tilavuusmitta. Tunnettiin ns. eefakori (viljaruukku), jonka tilavuus tavallisesti oli 36,44
litraa. Sillä mitattiin Raamatun päivinä kuivia aineita, kuten jauhoja. Siinä mielessä eefa-mitta
sopisi kaupankäynnin vertauskuvaksi ja näin yhden talousjärjestelmän symboliksi lopun ajan
Babylonissa (Irakissa), jonka lopullinen antikristus asettaa valtakeskuksekseen aivan ennen
Jeesuksen maanpäällistä tulemusta (ks. Ilm. 18). Näin pääasiassa Leo Meller tulkitsee Sakarjan
kirjan eefa-mitan. Lusan tulkinta eefa-mitasta on kuitenkin rikkaampi ja moniselitteisempi; hän ei
sulje pois Mellerin selitystä, mutta lisää siihen myös oman tulkintansa. Minä taasen vielä tarkennan
Lusan selitystä eefa-mitasta atomipommina ja päädyn vielä hätkähdyttävämpään tulkintaan.
Lusa siis vertaa eefa-mittaa atomipommiin. Eefakori sopii atomipommin kokoon ja kun Sak. 5:
7,8:ssa sanotaan, että eefa-mitalla on lyijykansi (lyijypaino), niin se voisi viitata atomiaseeseen,
joka on se "nainen" eli "jumalattomuus" (jae 8), joka pantiin eefa-mitan sisään. Lyijyä käytetään
nykyään yleisesti säteilysuojana. "Nainen" viittaa myös uskontoon ja tässä tapauksessa islamiin.
Sak. 5: 6 kohdassa puhutaan siitä, että "tämän näköisiä ne ovat koko maan päällä" (VUODEN 1933
KÄÄNNÖS) eli siinä voitaisiin hyvin tarkoittaa atomiaseita. Jakeissa puhutaan myös "kahdesta
naisesta", joilla on "haikaran siivet" (jae 9). Tämä voitaisiin tulkita lentokoneilla tapahtuvaan
atomipommin kuljettamiseen. Lusa tulkitsee, että USA:n hävittäjät voisivat näin kuljettaa
atomipommin "Sinearin maahan" (Irakiin) lentoteitse. Lusa myös viittaa näillä "kahdella naisella",
joilla on "haikaran siivet", kahteen matkustajalentokoneeseen, jotka lensivät päin pilvenpiirtäjiä
11.9.01. Tämä tapahtuma sitten sai aikaan sen, että USA lähti mukaan terrorismisotaan ja lopulta
sotaan Irakia ("Sinearin maa") vastaan. Lusan mielestä "jumalattomuus" olisi siten islamilainen
terrorismi. Jakeessa 11 mainittu "huoneen rakentaminen" voisi Lusan mukaan tarkoittaa
nukkehallituksen eli amerikkalaisen hallituksen asettamista Irakiin sodan jälkeen, joka lopulta sitten
loisi Irakiin globaalin talousjärjestelmän tietokonekeskuksineen. Teijo Lusa muuten kirjoitti nämä
kommentit noin kaksi viikkoa Irakin sodan alkamisen jälkeen.
Sitten minun tulkintaani, joka on vielä hätkähdyttävämpi. Minä en tulkitse "Sinearin maata"
kirjaimellisesti, vaan vertauskuvallisesti. Kirjaimellisesti "Sinearin maa" tarkoittaa muinaista
Babylonia (kaldealaisten maata) eli nykyistä Irakin aluetta. Vertauskuvallisesti kuitenkin "Sinearin
maa" voisi tarkoittaa nykyajan Babylonia eli USA:ta! Näin tullaan siihen johtopäätökseen, että
arabiterroristit kuljettavat "haikaroillaan" atomipommin USA:han ("Sinearin maahan"). He
rakentavat "huonetta" eli terroristisolua sinne ja kun he ovat saaneet sen valmiiksi, niin eefa-mitta
(atomipommi) lasketaan alas Amerikan maaperälle. Sana eefa muuten viittaa arabeihin. Eefa oli
muinoin erään Midianin poika ja midianilaiset asuttivat nykyistä Saudi-Arabian aluetta. 11.9.01
WTC-iskuihin osallistuneet terroristit olivat pääasiassa saudeja! Näin siis Raamattu ihmeellisesti,
vaikka epäsuorasti, jälleen ilmoittaa totuuden tulevasta. "Naiset", joilla on "haikaran siivet" ovat
lentokoneita, joissa kuljetetaan vaikkapa matkalaukkuydinpommeja (eefa-mitta, jossa on lyijykansi)
USA:han. Nainen eli "jumalattomuus", joka sullotaan eefa-mitan sisälle on islamilainen pommi tai
terrorismi. Tämä kuulostaa järkyttävältä, mutta voi hyvinkin olla totta. Tällä "Sinearin maalla" on

siis mielestäni sekä kirjaimellinen, että vertauskuvallinen tulkinta. Eefa-mitalla maksetaan koko
maan (= USA) syntivelka. Voi olla, että terroristit iskevät ensin New Yorkiin ("Suuri Babylon"),
joka on nykyään maailman syntisin kaupunki ja rahanvallan keskus.
Muuten, kirjan alkupuolella Leo Meller arvosteli Cutting Edge Ministry:a vääristä tulkinnoista
Irakin sodan yhteydessä. Meller viittasi myös Suomeen; ei kuitenkaan maininnut sinua nimeltä eikä
nettisivuasi. Meller ihmetteli ettei Cutting Edge ollut pyytänyt anteeksi vääriä profetioitaan sodan
kulusta nettisivuillaan. Meller oli aivan haltioissaan omasta oikeassa olemisestaan (ehkä vähän
liioittelen) ja kirjoitti omia tulkintojaan. Hän tyrmäsi myös täysin Cutting Edgen kirjoitukset
uraaniammuksista turhana jälkiselittelynä. Että tämmöistä.
Terv. Olli

Pasin kommentti:
Vihoviimeisen kerran minä yritän ennustaa Kolmannen maailmansodan alkamisen ajankohdan: EloSyyskuun vaihteessa tänä vuonna. Tällöin Mars-planeetta on lähempänä Maata kuin koskaan
kirjoitetun historian aikana. Se on tällöin kirkkaampi kuin Venus-planeetta. Jo pienellä
kaukoputkella voi nähdä Marsin napajäätiköt. Kenties arvion luotettavuutta lisää se että sen esitti
Last Trumpet Ministeriön David Mayer, ei Cutting Edge. Tosin CE:kin mainitsi tästä sivuillaan.
Osoite on http://www.lasttrumpetministries.org/2003/July2003.html.
Meller toivoo CE:ltä anteeksipyyntöä. Jos Kolmas maailmansota todella alkaa Elo-Syyskuun
vaihteessa, mitään anteeksipyyntöä ei tarvita. Jos taas sotaa ei tule, niin silloin tilanne on tasan: CE
ja Meller molemmat ovat olleet väärässä yhtä paljon. Mellerillä ei siis ole mitään syytä elvistellä.
Jääkäämme odottamaan.
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