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Hei Pasi,  

Hurrikaani Katrina, joka uhkaa New Orleansia, on varmaan näiden Amerikkaa kohtaavien  

tuomioiden alkua. New Orleansin kaupunki on tunnettu jumalattomuudestaan ja  

syntisyydestään. Se sijaitsee suurelta osin merenpinnan alapuolella, joten tuhot  

tulevat olemaan mittavat jos mitään yllättävää äkkikäännettä ei tapahdu, kuten viime  

vuonna, jolloin hurrikaani Ivan yllättäen juuri ennen iskeytymistään rannikolle  

muutti suuntaansa itään ja New Orleans säästyi pahimmalta. Uskon että viimevuotinen  

oli Jumalan varoitusta.  

Leo Meller myös puhui eilisessä (28.8.05) "Taivaan ja maan väliltä" -ohjelmassa  

tästä hurrikaanista, joka uhkaa New Orleansia. Osin tämän takia hän puheidensa  

mukaan tuli tänne Suomeenkin viime lauantaina Amerikan reissultaan, jossa hän taas  

vaimonsa kanssa oli. Aika paljon Meller matkustelee siellä päin, ja tuskin  

matkustelu on kovinkaan halpaa. En pidä ollenkaan tällaisesta. Herra elää kuin  

kroisos ja antaa muiden maksaa kustannukset.  

New Orleansin suhteen Meller kyllä puhui asiaa mainiten kaupungin syntisestä  

luonteesta ja siitä, että hurrikaani saattaa olla Jumalan tuomiota kaupungin ylle.  

(Hurrikaanin nimen, Katrinan, eli Catherinen, kreikankielistä merkitystä Meller  

selitti osuvasti. Nimi merkitsee puhtautta.) Minua kuitenkin ärsytti se, että hän  

antoi Matti Vuolanteen, joka oli ohjelmassa mukana vastailemassa kuuntelijoiden  

kysymyksiin, rukoilla viime hetken pelastusta kaupungille. Eihän tästä tule mitään  

jos tuomioita aina vain siirrellään myöhemmäksi, kun ihmiset eivät kuitenkaan tee  

parannusta. Viimevuotinen armahdus kaupunkia kohtaan oli minusta jo suurta Jumalan  

armoa. New Yorkissakaan ihmiset eivät ole David Wilkersonin mukaan tehneet mitään  

parannusta 9/11-iskujen jälkeen, vaan meno on muuttunut entistä jumalattomammaksi  

Melleriä siteerakseni. Uskon, että New Orleansin jälkeen tuomio tulee jälleen New  

Yorkin ylle. Tuomioissa tulevat olemaan mukana kaikki neljä elementtiä: maa, vesi,  

ilma ja tuli. New Orleansin kohdalla ilma ja vesi, New Yorkin kohdalla tuli ja ilma,  

kun ydinräjähdys tapahtuu, sekä mahdollisen suuren maanjäristyksen kohdalla,  

vaikkapa Kaliforniassa, maa (ks. 6. sinetti, Ilm. 6:12). No, tämä kaikki on vain  

teoriaa.  

Eilisestä ohjelmasta mainitsen vielä yhden asian, joka minua vähän ihmetytti.  

Mellerin mukaan saatanalla eli luciferillä on vielä pääsy Jumalan valtaistuimen  

eteen kuten Vanhan Testamentin aikaan (huom. Jobin kirja). Minä en usko tähän.  

Meller perusteli tätä Ilmestyskirjan 12. luvulla, jossa sanotaan että perkele syytti  

Jumalan valittuja yötä päivää Jumalan edessä, jonka jälkeen perkele sitten  

viskattiin maan päälle. Minusta tämä on vain vertauskuvallista puhetta (saatanan  

valta-alue vain pienenee jatkossa), sillä kyllä viimeistään Jeesuksen ristinkuolema  

ja ylösnousemus sinetöivät sen, että saatana lopullisesti häädettiin ulos taivaasta,  

eikä hänellä ole mitään pääsyä enää sinne. UT puhuu tästä kun Jeesus sanoo jossakin  

vaiheessa ennen kärsimystään (olikohan Jeesus silloin jo Getsemanessa?), että tämän  

maailman ruhtinas pitää pian heitettämän ulos, ja toisessa kohdassa verrattiin  

saatanan heittämistä taivaasta ulos salaman leimaukseen Jeesuksen kärsimyksen  



jälkeen. Kyllä Meller on nyt pahasti hakoteillä, kun hän ristiriitaisesti vielä  

puhuu saatanan lopullisesta tuomiosta Jeesuksen sovitustyön myötä. Matti Vuolanne  

lisäksi säesti sanoessaan saatanaa nykyään mitättömäksi; siis tyypillistä  

karismaatikon puhetta. Minusta Vuolanne on ällöttävä hurskastelija, joka pyrkii  

suuresti vetoamaan ihmisten tunteisiin; hänen puhetyylinsä on jotenkin imelä.  

Vielä vähän numerologiaa. Laskin, että 1.9.05 on kulunut 56 päivää Lontoon  

terrori-iskuista 7.7.05. Muistetaan että iskuissa kuoli juuri 56 ihmistä. Olikohan  

tässä jotakin profeetallista? Lisäksi 5+6=11.  

Syyskuun terrori-iskuista v. 2001 on kulunut 1451 päivää ensi torstaina (1+4+5+1=11,  

sekä 1+4=5 ja 5+1=6 -> 56). Jos Bushin 42 kk eli 1260 päivää siis päättyvät 1.9.05,  

niin ne alkoivat 21.3.2002 eli 191 päivää jälkeen 9/11-iskujen. Muistetaan että  

Madridin terrori-iskuissa kuoli juuri 191 ihmistä (1+9+1=11). Vielä, Madridin  

pommi-iskuista 11.3.2004 on kulunut 540 päivää 1.9.05 (5+4+0=9). New Yorkista  

Madridiin kului 911 päivää (9+1+1=11). Että tälleen.  

T: Olli  
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