Kirjeenvaihtoa Nokian entisen työntekijän kanssa
(osa 3)
Hei Pasi,
Kommentoisin vähän tätä tuoreinta lukijapalautetta, jonka sait Vantaalta.
Kirjoitus on aika naiivi ja manipuloiva. Kirjoittaja ajattelee, että Cutting Edge on tehnyt
syntiä, kun on julkaissut helluntailaiskarismaatikoita vastaan kirjoitetun tekstin. Cutting
Edgeltä on muka hävinnyt suojamuuri pois ympäriltään. Heidän pitäisi siis tehdä
parannus ja pyytää anteeksi kirjoituksiaan, jotta suojamuuri taas palautuisi. Tämä on
pelkkää mellerismiä.
Jos kirous olisi tullut, niin miksi ei itse tekstin kirjoittajalle Mac Dominickille ole
tapahtunut mitään; hänhän se suurin "syyllinen" on? Minusta nämä sairastumistapaukset
ovat vain sattumia tai todella kyse voi olla saatanan hyökkäyksestä juuri sen takia, että
Cutting Edge puhuu totuuksia. Jumala voi sallia tämän koettelemuksena. Ei kristittyjen
elämä ole pelkkää ruusuilla tanssimista. Koetuksia saattaa tulla, mutta Jumala ei salli
kiusattavan yli voimien.
Jos kyseessä on saatanan hyökkäys, niin en usko, että juuri tämä Mac Dominickin
kirjoitus olisi syynä näihin sairastumisiin; kyse on kokonaisuudesta. Tietenkin saatana
vihaa eksytystensä julkituomista, joten siinä mielessä en ihmettele Luciferin raivoa.
Kirjoittaja lienee itsekin näitä hurmahenkisiä karismaatikoita, joita ei saisi arvostella.
Huippuna kuitenkin on, että kirjoittaja uhkailee sinua Pasi kirouksella, jos et esitä
anteeksipyyntöä sivullasi käännöksesi johdosta. Älä missään tapauksessa alistu tällaiseen.
Minä olen itsekin aina epäillyt, että tässä helluntaiherätyksen alussa on ollut jotain
epäilyttävää. Hehän tulkitsivat väärin esim. Jooelin profetioita Hengen vuodatuksesta;
näin mm. Agnes Ozmanin tapauksessa Topekan raamattukoulussa. Kyllä vihollinen iskee
heti, kun huomaa että ihminen tulkitsee väärin Raamattua. Jotenkin tuntuu siltä, että
luterilaisen kirkon tunnustuskirjat ovat olleet oikeassa siinä, että ihmearmolahjat ovat jo
tehneet tehtävänsä ensimmäisellä vuosisadalla.
Sitten vielä Nokiasta. Minä olen viime aikoina entistä enemmän tajunnut, että tämä
Nokia-yhtiö ja varsinkin sen päätuote kännykkä on eräänlainen nykyajan kultainen
vasikka Suomessa, jota palvotaan epäjumalana. Jos Suomi on "toinen Israel", niin tämä
voisi olla toisinto Israelin erämaavaelluksen aikana tekemästä kultaisesta vasikasta, joka
oli vain esimakua nykyisestä.
Jos näin on, en ihmettelisi vaikka Jumalan tuomiot tulisivat Suomen ylle Sak.6:8:n
mukaan. Kyseinen kohta on ruotsalaisessa raamatunkäännöksessä juuri käännetty siten,
että Jumalan vihan tuomiot tulevat pohjoisen maan ylle.
Edellinen Sakarjan kirjan 5. luku liittyy 6. lukuun; ne tapahtuvat samoihin aikoihin. 6.
luvun neljät vaunut (vrt. 6. pasuuna ja 4 enkeliä Eufratilla sekä Ilm.7:1-2 ja 4 maan
tuulta) lähtevät liikkeelle samoihin aikoihin kun eefa-mittaa aletaan viedä Sinearin

maahan. Eefa-mitta tarkoittanee kapitalismia ja mammonan valtaa, joka viedään USA:n
toimesta nykyiseen Irakiin eli Sinearin maahan. Eefa-mitalle rakennetaan huone Irakiin.
Leo Meller on kyllä, täytyy myöntää, tässä kohdin osunut oikeaan puheissaan. Mutta se
missä Meller on väärässä on se, että hän tulkitsee näiden neljien vaunujen eli neljän
taivaan tuulen (ks. Sak.6:5) tuovan siunausta maan päälle. Kyllä vastaavat kohdat
Raamatussa, joissa puhutaan neljästä tuulesta (tai neljästä enkelistä), tuovat järjestään
vahinkoa ja tuomiota maan päälle; näin mm. Ilm.7:1-2:ssa. Ks. myös Dan.7:1-2 ja 4
taivaan tuulta, jotka saavat pedot esiin.
Meller on tyypillinen menestysteologi, joka näkee kaikkialla vain menestyksen tuulia ja
vääristää näin Jumalan Sanaa. Meller on lisäksi ällö hurskastelija, uskonnollinen
selittelijä ja monisanainen puheissaan eli tyypillinen fariseus.
Se mistä Leo Meller ei maininnut sanallakaan on 5. luvun alku, jossa puhutaan lentävästä
kirjakääröstä ja kirouksesta, joka tulee koko maan ylle. Tämä johtuu varkaista ja niistä,
jotka vannovat väärin Jumalan nimeen. Voisi ajatella, että nämä varkaat ovat
karismaatikoita, jotka "varastavat" Jumalalta ja Jumalan nimeen väärin vannovat ovat
vääriä profeettoja, joita helluntailaisuudessa nykyisin esiintyy. Onko tämän saatanan
synagoogan tuomio tulossa samoihin aikoihin kun Irakin sota alkaa, on hyvä kysymys.
Oletko pannut merkille Pasi, että nyt on parhaillaan eräänlainen "Nyt on rauha, ei hätää
mitään." -tilanne, joka mainitaan 1 Tess.5:3:ssa? Asetarkastukset ovat alkaneet Irakissa ja
moni huokaa nyt helpotuksissaan, että sodan vaara on vähentynyt. Kohta voi hyvinkin
räjähtää jossakin. Minä veikkaan, että Irakin sota alkaa joskus ensi vuoden alussa tammihelmikuussa.
Eipä tällä kertaa muuta Pasi. Siunausta sinulle.
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