
Analyysi Leo Melleristä ja Lopun ajoista 

 

Eräs lukija on lähettänyt minulle mielenkiintoisia tulkintoja Lopun ajoista. Julkaisen hänen 

lähettämänsä kirjeet hänen luvallaan sekä loppuun lyhyen kommenttini. 

Hei 

 

Esitän tässä kirjeessä joitakin kannanottoja Leo Melleristä ja  

Jeesuksen tulemuksesta koskien profeetallista aikataulua. Ensiksi  

haluan kuitenkin kiittää sinua Pasi Cutting Edge -järjestön  

kirjoitusten kääntämisestä ja omista analyyseistäsi sivuillasi. On  

hyvä että on tällainen järjestö, joka kirjoittaa aiheista, joista ei  

tavallisesti kristittyjenkään piireissä puhuta. Leo Meller lienee  

ainut julistaja Suomessa, joka edes vähän sivuaa Cutting Edgen  

kirjoituksia, tosin Meller ei hyväksy läheskään kaikkea järjestön  

opetusta, mikä on sääli. Järjestön paljastukset Illuminatin  

olemassaolosta ja sen vaikutuksesta USA:n hallintoon on tärkeää  

informaatiota. Hyvä että edes joku näkee Amerikan muunakin kuin  

mallikelpoisena kristittynä valtiona. Mutta nyt itse asiaan eli Leo  

Melleriin, josta minulla on oma mielipiteeni. 

 

Itse olen yksinäinen __-vuotias työkyvyttömyyseläkkeellä oleva  

poikamies -- eläkkeellä masennuksen ja loppuunpalamisen vuoksi.  

Aikaisemmin olen työskennellyt mm. ____-yhtiössä ja opiskellut  

___:lla tietotekniikkaa. Noin __ vuotta sitten sairastuin ja  

sairauden myötä sain kokea uudestisyntymisen, kun ainut turva oli  

Jumala. Hengellinen heräämiseni tapahtui v. 1993 ja varsinaisesti  

Jeesus-uskoon tulin v. 1995. Leo Meller ja Patmos ry olivat alussa  

hengellisiä opettajiani ja kävinkin Kristillisessä keskuksessa  

Helsingissä. Meller tuntui puheillaan huumaavan minut täysin. 

Nyt myöhemmin tutustuttuani muidenkin julistajien puheisiin ja  

saadessani tietoa internetistä (vuodesta 2000 alkaen kirjastossa)  

olen tullut toisiin ajatuksiin Leo Melleristä. Hän on mitä suurimpia  

eksyttäjiä tässä maassa karismaattisella opetuksellaan. Hän hyväksyy  

täysin kritiikittömästi eräiden äärikarismaatikoiden, kuten Benny  

Hinn, opetuksia. 

 

Meller on "amerikkalainen". Hän ja hänen järjestönsä palvoo rahaa  

(päätellen opetuksesta) ja kerää tukijoiltaan jatkuvasti lisää  

mammonaa. Olen kyllästynyt tähän, minullekin tulee näitä  

kerjuukirjeitä vähän väliä. Sinänsä lähetystyö ja humanitäärinen  

auttamistyö on hyvää ja tärkeätä, mutta rajansa kaikella. Täytyykö  

heidän aina olla joka paikassa ensimmäisenä. Lisäksi kymmenysten  

vaatiminen Uuden liiton uskovilta on väärin. Meller uhkailee  

kirouksella, jos kristitty ei maksa kymmenyksiä. Kymmenykset  

kuuluivat mielestäni Vanhaan liittoon ja koskivat ainoastaan  

Israelia. Nyt uskova saa maksaa kymmenyksiä täysin vapaaehtoisesti,  

mitään kirouksen vaaraa ei ole. 

 



Meller on eräänlainen menestysteologi, hänen oppinsa on lähes  

kopioitua amerikkalaisilta karismaattisilta julistajilta. Meller  

uskoo, että ennen tempausta uskova kokee suuria siunauksia ja ei koe  

minkäänlaista ahdistusta. Raamattu ei ainakaan tue tällaista, ks.  

Ilm.7:9-17. Jos uskova on sairas, heikko ja masentunut, se on  

Mellerin mukaan hänen omaa syytään, mm. epäuskonsa takia  

karismaattisiin ihmelahjoihin. Minunlaiset ihmiset Meller laskee  

hyödyttömiksi ja hedelmättömiksi, jotka pelastuvat ikäänkuin tulen  

läpi, jos ylipäätään ovat uudestisyntyneet, ja joutuvat taivaan  

äärilaitamille aivan pimeyden tuntumaan. Tämä retoriikka on tuttua  

Leo Mellerin radio-ohjelmista. 

 

Nyt viimeksi kun lähetin Patmos ry:lle sähköpostia, jossa arvostelin  

heidän opetustaan, niin Meller lähes perkeleellisti minut ja haukkui  

pimeyden lähettilääksi, kun muka ahdistelen ja syytän heitä. Eikö  

Paavalinkin mukaan Uudessa liitossa saa tutkia ja arvostella  

opettajia. Muuten tämä oli ensimmäinen kerta, kun Meller edes  

vaivautui vastaamaan minun lähettämiin viesteihin -- aikaisemmat  

viestit eivät tosin olleet näin arvostelevia. Silmäni olisi pitänyt  

avautua jo syksyllä v. 1995, jolloin lähetin ystävällishenkisen  

kirjeen Mellerille, jossa pyysin häntä lähestymään minua kirjeitse  

tai soittoteitse. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Ehkä hän aavisti  

hengessään erilaisuuden minun ja itsensä kanssa. 

 

Leo Meller on siis mielestäni eräänlainen väärä profeetta, nykyajan  

fariseus ja susi lammasten vaatteissa, joka esittää teatteria  

julkisesti. Hän on kova ja häikäilemätön sanoissaan. Hän on myös  

ruotsikko, eräänlaista paremman luokan väkeä, joka jo myöskin  

herättää inhoa ja epäilyä minussa. 

 

Kaikesta negatiivisuudesta huolimatta uskon, että Leo Mellerillä on  

ollut oma osansa minun uskoontulossani, eihän hänen perusopetuksensa  

mm. vanhurskauttamisesta ole väärää. Myös yleisesti ottaen hänen  

profeetallinen julistuksensa, joka tähtää Jeesuksen takaisintuloon,  

on Suomen Siionissa viimeisinä vuosikymmeninä ollut positiivista  

muutamia ylilyöntejä lukuunottamatta. En tosin jaa Mellerin kanssa  

hänen lopun ajan aikataulujaan, mutta yleensä profeetallinen julistus  

ja ajankohtainen informaatio ajan tapahtumista on plussaa, kun  

luterilainen kirkkokin on maallistunut eikä usko Ilmestyskirjaan  

kirjaimellisesti 

 

Sitten Jeesuksen tulemukseen. Uskon, että parhaillaan eletään  

eräänlaista kenraaliharjoitusvaihetta koskien profeetallista  

aikataulua. Esitäyttymisvaihe elettiin profetian (Ilmestyskirjan)  

antamisen aikoihin ja se koski muinaista Rooman valtakuntaa ja sitä  

seurannutta Paavin valtakautta (Huom. valtakausi kesti 1260 v. = 1260  

pv. Jumalan silmissä). Valkoisella hevosella ratsastaja oli  

Konstantinus Suuri. Tätä ennen keisari Nerokin täytti pedon  

tunnusmerkit. Nykyajan Konstantinus Suuri on Bill Clinton, eräs  

antikristushahmo, joka vahvisti Lähi-idän rauhansopimuksen syksyllä  



v. 1993. Uskonnollinen antikristus on myös George W. Bush, ks.  

Dan.11:13-19. USA on nykyään se suuri Babylon ja lopullisen  

antikristuksen valtakunnan eli Euroopan yhdysvaltojen edelläkävijä.  

Eletään siis kenraalivaihetta. USA tulee kokemaan kohta kuolinhaavan  

(jokin suuri terrori-isku) ja sitä seuraa jonkin antikristushahmon  

eli USA:n viimeisen presidentin 42 kk:n valtakausi, ks. Dan.11:21-45.  

Näinä aikoina syntyy myös lopullinen antikristus, joka parodioi  

Jeesusta ja tulee EU:n johtoon 30-vuotiaana (v. 2032?). Tämä  

lopullinen antikristus voi olla klooni ja täyttää profetian  

lopullisesti (ensi-ilta) 30 vuoden päästä. 

 

Nyt Hoosean kirjan profetia (Hoos.5;6:1-3) kahdesta päivästä eli 2000  

vuodesta täyttynee v. 2032 keväällä, jolloin on kulunut juuri 2000 v.  

Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Kokeeko Israel suuren herätyksen  

tällöin (kevätsade) on hyvä kysymys. Huomattakoon, että nyt tänä  

vuonna (ehkä kesäkuussa) tulee 2000 v. täyteen siitä, kun Jeesus- 

lapsi palasi Egyptin maasta 3,5-vuotiselta pakomatkaltaan takaisin  

Israeliin. Tämä voi myöskin kuvata Jeesuksen taivaaseen astumista  

(Egypti = maailma ja Israel = uusi Jerusalem). 

 

Tulkitsen Dan.9:27:ää eri tavalla kuin yleisesti. En sisällytä jakeen  

mainitsemaa puolta vuosiviikkoa 70. vuosiviikkoon, vaan ne puoli  

vuosiviikkoa (42 kk) tulevat vasta 70. vuosiviikon jälkeen. Näin  

vuodet 1993 - 2000 olivat tämän kenraalivaiheen 70. vuosiviikko eli  

väärän rauhan aikaa Lähi-idässä. 42 kk ovat edessä, jota ennen  

tapahtunee 1. uskovien tempaus. Uskon ns. osatempauksiin ennen vihan  

aikoja. Toinen osatempaus on näiden 42 kk:n lopussa, jolloin käydään  

ns. Googin sota. Loput kaksi osatempausta tapahtuvat vastaavasti  

profetian lopullisen täyttymisen kaudella (ensi-ilta). Goog on  

tällöin Kiina, ks. Ilm.9:13-21. 

 

Tässä oli teoriani. Vastaile, jos haluat. 

 
 

Hei taas! 

 

Kiitos vastauksestasi. Kyllä saat ihan vapaasti julkaista kirjeeni  

sivullasi. Editoi sitä haluamallasi tavalla. Henkilökohtaisten  

asioiden poisjättäminen voisi olla paikallaan. 

 

Tärkeää kirjeeni sisällön kannalta on Mellerin negatiivinen  

suhtautuminen kyvyiltään heikkoihin ja masentuneisiin uskoviin, jotka  

eivät täytä normaalin helluntaiuskovan kriteerejä; todistamista,  

jokapäiväistä rukoilua, päivittäistä Raamatun lukemista, säännöllistä  

hengellisissä kokouksissa käyntiä ja lisäksi kymmenysten maksamista,  

vaikka olisi varoiltaan vähäinen. 

 

Meller jakaa uskovat hyviin ja pahoihin heidän hengellisen  

suorituskykynsä perusteella. Ne jotka eivät paljon aikaansaa  



hengellisellä rintamalla uskonvaelluksensa aikana (kasvata  

hedelmiä?), Meller tuomitsee taivaan äärilaitamille pelastukseen  

ikäänkuin tulen läpi. Hän ei tajua, että kaikilla ei ole samanlaisia  

kykyjä ja voimavaroja tehdä hengellistä työtä, mm. voittaa sieluja  

Jeesukselle. Uskovia ei saa valaa samaan muottiin; on mm. erilaisia  

luonteita. 

 

Mellerin Hengen hedelmät ovatkin eräänlaisia hengellisiä suoritteita,  

joita uskova tekee vaelluksensa aikana. Raamattu kuitenkin puhuu eri  

tavalla Hengen hedelmistä, jotka Paavalin mukaan ovat mm.  

kärsivällisyys, ilo (Huom. ilo pelastuksesta hengessä, ei maallista  

iloa välttämättä), rauha, itsehillintä jne. 

 

Eräs tärkeä hedelmä mielestäni on rakkaus totuuteen, joka ilmenee  

asioiden tutkimisena ja sen selvittämisenä onko opetettu asia oikeaa  

ja raamatullista. Itse olen pyrkinyt selvittämään eksytykset ja en  

ole suoralta kädeltä hyväksynyt näitä nykyisiä hengellisiä  

virtauksia, joita karismaattisuudessa esiintyy. Kristityn Foorumi ry  

on ollut hyvä tietolähde tässä asiassa. 

 

Muistetaan vielä se asia, että Raamatussa sanotaan Jeesuksen suulla,  

että monet ensimmäiset (hengelliset suorittajat) tulevat viimeisiksi  

ja viimeiset (hengelliset alisuorittajat) tulevat ensimmäisiksi.  

Jumala katsoo ensisijassa siis sydämeen eikä ulkoiseen olemukseen tai  

suoritukseen. 

 

Et muuten antanut viestissäsi mitään kommenttia Jeesuksen tulemukseen  

liittyvästä kirjoituksestani. Nähtävästi aiot kuitenkin julkaista sen  

sivullasi ja ehkä analysoida sitä. Teoriani tempauksesta ja  

Ilmestyskirjasta poikkeaa tavanomaisesta. En ymmärrä miksi  

jääräpäisesti jankutetaan ns. 7-vuotisesta vihan ajasta ja yhdestä  

tempauksesta ennen tätä (ns. pre-trib-tempaus). Ilmestyskirjahan  

selvästi kertoo vihan aikojen alkamisajat eli pasuunat (Ilm.6:16,17)  

ja vihan maljat (Ilm.11:18;15:1). Sinettien aika ei ole Jumalan vihan  

aikaa, vaan melko rauhallista aikaa suurinosa (1. sinetti) ja vasta  

2. sinetti 70. vuosiviikon jälkeen aloittaa sotaisamman kauden. 

Tämä pre-trib-tempaus perustuu siihen ajatukseen, että seurakuntaa ei  

löydy Ilmestyskirjan luvuista 6-19. Tempaus olisi jossain 4. luvun 1.  

jakeessa Mellerin mukaan. Tämä on kuitenkin vain arvailua. Pre-trib- 

tempausoppi mielestäni ryöstää morsiamelta (pakanaseurakunta)  

Raamatun arvokkaimman kirjan (Ilmestyskirja), joka on Yljän  

rakkauskirje morsiamelleen, ja antaa seurakunnalle helpon tien  

taivaaseen (menestysteologia). Seurakunta eli morsian mainitaan  

kuitenkin selvästi Ilmestyskirjan luvuissa 7, 11, 19 Babylonin  

kukistumisen yhteydessä. 

 

Dan.9:27:n tulkintani on toinen merkittävä eroavaisuus perinteiseen  

näkemykseen. On kumma päähänpinttymä, että sisällytetään jakeen  

mainitsemat puoli vuosiviikkoa 70. vuosiviikkoon. Mielestäni nämä  

Israelin 70 vuosiviikkoa ovat rauhallista ja säädettyä asumista  



Jerusalemissa, jolloin mikään ulkopuolinen taho ei kontrolloi  

kaupunkia. Puolen vuosiviikon (42 kk) aikana Jerusalem on pakanain  

tallattavana ja kansainvälinen kaupunki (YK:n rauhanturvajoukot?) ja  

näin tämä aika ei voi kuulua vuosiviikkoihin. 

Osatempaukset on myös yksi merkittävä ero perinteiseen oppiin, jonka  

mukaan on vain yksi suuri tempaus ennen lopullisen antikristuksen  

valta-aikaa. En usko tällaiseen. Kuten selitin, on olemassa monta  

vihan aikaa ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Temmattavien määrä  

lisääntyy joka kerralla. 

 

No, tässä oli vähän lisäyksiä edellisen kirjeeni sisältöön. Voit  

liittää näitäkin tekstejä sivullesi. 

 
Terve 

 

Kiitos kommenteistasi. 

Et luultavasti ymmärtänyt mitä tahdoin sanoa vuosista 1993-2000.  

Lopullisen profetian toteutuminen ikäänkuin heittää varjoa tälle  

ajalle. Se on eräänlainen kenraaliharjoitus näytelmään, jonka Jumala  

ohjaa viimeisinä aikoina. Aivan selvästi Bill Clintonin vahvistama  

rauhansopimus oli "liiton tekemistä raskaaksi tai liiton  

vahvistamista" 7 vuodeksi. Palestiinalaisten aloittama intifada alkoi  

lähes tarkalleen 7 vuoden päästä alustavasta rauhansopimuksesta  

syyskuussa v. 1993. Monen israelilaisen vieroksuma väärä rauha  

("tekee liiton raskaaksi") rikkoontui tällöin. Juutalaisen kalenterin  

mukaan heitto olisi ollut vain muutamia päiviä tai heittoa tarkkaan 7  

vuoteen ei jopa olisi ollut lainkaan. Rauha vahvistettiin nimittäin  

juutalaisen elul-kuun 27. päivä ja rikkoontui ehkä myös elul-kuun 27.  

päivänä juutalaisena vuotena 5760, kun Ariel Sharon marssi  

temppelivuorelle. 

En siis pidä näitä 7 vuotta lopullisena Israelin 70. vuosiviikkona jo  

senkin vuoksi koska väärän rauhan vahvistajana ei ollut EU:n johtaja  

vaan sen edelläkävijä Amerikan Yhdysvallat. Kyllä Jeesuksen tullessa  

takaisin maan päälle täytyy muinaisen Rooman valtakunnan alue olla se  

elpynyt maailmanvalta, joka hallitsee. 

Tämän hetken Rooma on kuitenkin USA, joka maailmanpoliisin roolissaan  

selvästi muistuttaa muinaista Roomaa. USA:n sotilaalinen  

levittäytyminen nykyään mm. Filippiinit, Jemen, Georgia, Afganistan;  

on merkki imperialistisesta suurvaltapolitiikasta. USA:n perustajien  

illuministinen tausta ja pyrkimykset uuden maailmanjärjestyksen  

aikaansaamiseksi (ks. yhden dollarin seteli) selvästi osoittavat  

USA:n olevan nykyajan Babylon. Huom. myös Washingtonin kaupungin  

okkultistinen arkkitehtuuri. Tuskin yksikään USA:n presidenteistä on  

ollut aidosti uudestisyntynyt kristitty. He ovat kaikki susia  

lammasten vaatteissa. Näiden viimeisten presidenttien, lähinnä  

Bushit, kuuluminen hämäräperäisiin vapaamuurareita muistuttaviin  

salaseuroihin paljastaa paljon. Heidät on valinnut tehtäväänsä  

Illuminati, joka kontrolloi heidän työskentelyään. Ihme ei olisi, jos  

USA:ta pian kohtaisi jokin suuri katastrofi esim. ydin-isku. Kyllä  



Jumalan kärsivällisyys Amerikkaa kohtaan on jo koetuksella. Heidän  

moraalittomuutensa on jo suurta huolimatta siitä, että Amerikkaa on  

kyllästetty evankeliumin valolla kenties eniten maailmassa.  

 

Mielestäni juuri jonkinlainen ydin-isku (matkalaukkuydinpommi?) olisi  

sellainen kuolinhaava USA:lle, että se siirtyisi sen jälkeen  

kontrolloituun valvontayhteiskuntaan, jossa mm. pedonmerkki eli  

mikrosiru olisi pakollinen jokaiselle kansalaiselle. Tämä aika  

kestäisi ehkä 42 kk (ks. Dan.11:21-45) heittäen siis varjoa  

lopulliselle profetian täyttymiselle 30 vuoden päästä. 42 kk:n aikana  

USA:ta hallitsisi sen viimeinen presidentti. USA ja Venäjä kävisivät  

tämän 42 kk:n lopussa ydinsodan keskenään (ns. Googin sota), joka  

tekisi nämä valtakunnat tämän jälkeen toisen luokan valtioiksi ellei  

jopa hävittäisi nämä täysin (ks. Dan.7:2 ja "leijona-pedon eli USA:n  

taantuminen").  

 

Vielä Israelin 70. vuosiviikosta sen verran että tuskin se vielä  

vuosina 1993-2000 toteutui lopullisesti, koska juutalaisilla ei ollut  

vielä sitä kolmatta temppeliä, jossa he uudestaan aloittaisivat VT:n  

uhrimenot. Kuitenkin juuri tämä ehto pitää olla, jotta 70.  

vuosiviikko voisi alkaa. 

Olet oikeassa siinä, että 69. vuosiviikko päättyi ehkä v. 32 jkr.  

Vuosiviikkojen laskenta täytyi keskeytyä tällöin, koska Jeesus  

ristiinnaulittiin ja kuoli silloin. Silloin oli myös juutalaisilla  

tämä ns. 2. temppeli ja nyt jotta vuosiviikot voisivat jatkua täytyy  

myös juutalaisilla olla VT:n kaltainen uhritemppeli. 70. vuosiviikon  

jälkeen temppelitoiminta sitten päättyy. 

 

En yhdy sinun tulkintaasi siinä, että se joka "tekee liiton  

raskaaksi" yhden vuosiviikon ajaksi olisi myös se, joka lakkauttaa  

teurasuhrin ja ruokauhrin puoleksi vuosiviikoksi. Nämä ovat kaksi eri  

henkilöä, tosin antikristuksia molemmat. Ensimmäinen (ks. Ilm.6:2 ja  

1. sinetti) on enemmän rauhan mies ja pukeutunut valkeuden enkeliksi.  

Näinhän mm. Bill Clintonin laita on. Toinen, joka on sitten  

lopullinen peto eli antikristus on enemmän sodan mies, ks. Dan.11:36- 

39 "palvoo linnoitusten jumalaa". Ilmestyskirjahan aivan selvästi  

sanoo 13. luvussa, että lopullisen pedon valtakausi kestää 42 kk, ei  

(7 + 3,5) v. 

 

Hoosean kirjan 2 päivää tietenkin voidaan tulkita siten, että 2000  

vuotta tarkoittaisivat juutalaisia vuosia (360 pv.), mutta itse uskon  

kuitenkin, että kyseessä ovat aurinkovuodet eikä kuuvuodet ja tällöin  

2000 vuotta täyttyisivät v. 2032, jonka jälkeen alkaisivat lopullisen  

AK:n 42 v. 

 

Huomattakoon vielä, että jos 1000-vuotinen valtakunta alkaisi joskus  

v. 2037, niin se mahtuisi sukupolven mittaan (max 70 v.), jos  

viikunapuun sukupolvi alkaisi v. 1967. Mielestäni vuosi 1967 sopii  

paremmin viikunapuun merkiksi kuin vuosi 1948, koska ei vielä v. 1948  

viikunapuussa ollut lehtiä, se oli vasta istutettu taimi tällöin. Kun  



puu oli tullut täysi-ikäiseksi 19 vuoden päästä v. 1967, niin lehdet  

alkoivat puhjeta, olihan Israel juuri valloittanut itä-Jerusalemin  

ns. 6 päivän sodassa. 

 

Totuuden kirja eli Dan.11 on kyllä vaikea tulkita, mutta perehtymällä  

syvemmin siihen löytää siitä kyllä yhtymäkohtia nykyajan  

maailmantapahtumiin. 

 

Lyhyt kommenttini 

 

Kirjoittajalla on mielenkiintoisia näkymyksiä. Vasta nämä kirjeet avasivat minun silmäni tajuamaan 

että teoria jonka mukaan Daniel 9:27:n mainitsema puoli vuosiviikkoa alkaa vasta 70 vuosiviikon 

mentyä, on täysin mahdollinen. Toinen mielenkiintoinen näkökohta on se, että kirjoittaja näkee 

jakeen 27 kohdan "ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajsksi..." Toteutuneen 

Oslon rauhansopimuksessa vuonna 1993. Tällöin Bill Clinton, joka vahvisti rauhansopimuksen, 

olisi eri henkilö kuin se joka jakeen jälkimmäisessä osassa lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin -- 

nämä molemmat henkilöt olisivat antikristuksia. Luulin aluksi että kirjoittaja tarkoitti sitä, että 

vuoden 1993 rauhansopimus olisi ollut sama kuin 70. vuosiviikko. Ehdinkin jo protestoida tällaista 

näkemystä vastaan, mutta hän vakuutti ettei ole koskaan väittänyt tällaista. Kirjoittajan näkemys 

Lopun ajan tapahtumista on erilainen juin mihin perinteisesti on uskottu -- ja siksi virkistävä lisä -- 

mutta Daniel 9 antaa tilaa myös tällaiselle tulkinnalle. Lähitulevaisuus näyttää mikä tulkinta osuu 

lähimmäksi todellisuutta. Ainoastaa se, että kirjoittaja uskoo tempauksia olevan useita on näkemys 

johon minä en voi yhtyä. Minun tulkintani mukaan Raamattu puhuu vain yhdestä tempauksesta, 

ahdistuksen ajan keskivaiheilla; monet eivät halua uskoa edes tähän yhteenkään tempaukseen. 

 

 

UUTISKATSAUS: "LEO MELLER PUHUI SADALLE LÄHEISIMMÄLLE TYÖTOVERILLE, 

MIKSI  

KRISTILLINEN KESKUS SULKEUTUU JA PATMOKSESSA MUUTTUU 

Leo Meller TUNNEMMEKO VIELÄ RAAMATUN JEESUKSEN 

KRISTUKSEN PATMOSTYÖSSÄ? (5775)" 

Jumala on laskenut Patmoksen hallinnon ja Kristillisen Keskuksen pastorien sisimpään haasteen 

antautua lähetyssäätiön historian ankarimpaan itsetutkisteluun ja muutokseen niin, että lähetyksestä 

tulisi armosta korkeimman mahdollisen taivaallisen näyn väline saavuttamattomien 

saavuttamiseksi. Mutta kaiken hörsöilyn täytyy tulla irtileikatuksi - ja kivulias prosessi on alkanut 

sekä lähetyskentillämme että Suomessa. Kristillinen Keskus sulkee ovensa ns. normaalille 

toiminnalle kesäkuun ensimmäisellä viikolla - palaamme jHs vasta 2003 uuteen alkuun. 

Paastoamme ja rukoilemme ja murramme leipää tiloissamme, mutta saarnoja ei juuri kuule. Miksi? 

Tällä puolentoista tunnin nauhoituksella kuulet Leo Mellerin riipaisevan, kaikki tabut riisuvan 

puheen sadalle läheisimmälle työtoverille Helsingissä huhtikuussa. Tällaista et ole kuullut 

yhdeltäkään maamme hengelliseltä vaikuttajalta. Pyrkimyksenä romutuksen alta nostaa esiin vain 

kunnialla kirkastettu Jeesuksen ristin työ. Lukuisista pyynnöistä johtuen tämän yhden kerran tämä 

kasetti tarjolla! Kuule itse - tiedät mitä huhut eivät kerro! 

 

 

Onko Leo Meller vihdoinkin ymmärtämässä sen kuinka väärässä  hän on ollut monissa asioissa? Jos 

hänen omaatuntoaan on tosiaankin alkanut vaivata nämä asiat siinä määrin että hän on nähnyt 



tarpeelliseksi harkita parannuksen tekoa, olisin utelias tietämään että kuinka suuri osuus minun 

artikkeleillani on ollut tähän. Ehkä tulemme näkemään kun tuhkasta nousee uusi Leo Meller jonka 

näkemykset olisivat peremmin yhteneväiset Cutting Edgen kanssa. 


