
Kirje "nokialaiselta" -- Cutting Edge, Jes. 13 

 

 

Hei, 

 

Tässä olisi pari kommenttia Cutting Edgestä ja kirjoituksestasi 24.3. 

 

Kuuntelin itsekin osin Melleriä 23.3. radiosta ja minusta hän kyllä oikein selitti nykyistä Irakin 

sotaa. Hän viittasi Jeremian kirjan lukuun 51 ja jakeeseen 46, jossa sanotaan että väkivaltaa esiintyy 

maassa yhtenä vuotena ja toisena vuotena ja tästä ei pitäisi pelästyä. Hallitsija on hallitsijaa vastaan. 

Nämä kaksi sotaa käydään siis ennen lopullista Baabelin hävitystä, jonka tekee Goog liittolaisineen 

pohjoisesta. Meller hyvin selitti miten nämä kaksi sotaa olisivat hyvin samankaltaisia ja vastakkain 

olisivat molemmissa samat hallitsijat. Nyt tämä toteutuu, kun USA:n johto on lähes sama kuin 

Persianlahden sodan aikana ja kuin sattumalta nykyinen presidentti on saman niminen ja samaa 

sukua kuin edellinen. 

 

Kyllä Cutting Edge on minusta täysin väärässä väittäessään Jes.13 toteutuvan nyt. Irakia ei varmasti 

tuhota lopullisesti tässä sodassa, vaan siitä tehdään jälleenrakennuksen myötä länsimainen 

yhteiskunta tietokonekeskuksineen. Minusta kyllä Ilm.18 sopii kuitenkin paremmin Amerikkaan 

(New York ja Washington) ja EU:hun (Rooma ja Bryssel) kuin jälleenrakennettuun Babylonin 

kaupunkiin ja Irakiin, puhutaanhan siinä luvussa merenkävijöistä, jotka viittaavat Babylonin olevan 

merenrantavaltio ja taloudellisen keskuksen sijaitsevan rannikolla. Irakhan ei nyt varsinaisesti ole 

rannikkovaltio, kun sillä ei ole vesirajaa kuin vähän Persianlahteen ja Babylonin kaupunki sijaitsee 

keskellä Irakia. Tosin kyllä Irakin öljyrikkaudet saattavat viitata Ilm.18:aan, kun öljyä viedään 

tankkereilla meriteitse muualle. 

 

Minä uskon, että Irakista tulee varsinaisesti maailman kapitalismin keskus EU:n tuhouduttua 

Googin toimesta joskus antikristuksen 42 kk:n jälkeen (antikristuksen kuolinhaava paranee, vrt. 

Jeesuksen ylösnousemus), tosin sitä ennenkin se on kukoistava taloudellinen keskus ja länsimaiden 

hallussa. Antikristuksen viimeinen majapaikka on siis Sinearin maa eli nykyinen Irak ja 

uskonnollinen keskus on Jerusalem (Sakarja 5 toteutuu "toisen kerran"). Kaikki palaa siis 

alkujuurilleen eli alkuperäisen paratiisin (Eedenin puutarha) sijaintipaikkaan, joka on Eufratin ja 

Tigrisin välinen alue (Kaksoisvirran maa, Mesopotamia). 

 

Huomiosi (1) ja (2) Mellerin esitelmästä osoittavat Mellerin olevan hyvin ristiriitainen henkilö. 

Minusta hän kulkee voimakkaasti amerikkalaisten karismaattisten julistajien talutusnuorassa ja 

yrittää mielistellä ihmisiä. Meller on "amerikkalainen". Tapahtumien kulun mukaan hän muuttaa 

taitavasti mielipidettään muiden karismaatikoiden mukana eikä halua myöntää olleensa väärässä. 

Tosin hänen Jer. 51:46 selityksensä on hyvä ja ollut hänen tiedossaan varmasti jo pitkään, kuten hän 

esitelmässään viittasi Aapeli Saarisalon raamattututkimuksia lainaten. 

 

Irakista tulee kristitty valtio vasta 1000-vuotisen valtakunnan aikana (valtatie Assurista Egyptiin 

Israelin kautta) - sitä ennen sinne luodaan eräänlainen New Age -uskonto, joka on sekoitus 

kristinuskoa, islamia ja muinaisia pakanauskontoja (babylonialaiset mysteeriuskonnot). Kristillinen 

herätys Irakiin tulee siis vasta aivan 1000-vuotisen valtakunnan kynnyksellä eli siis paljon 

myöhemmin kuin Meller väittää. 

 

Nykyinen Irakin sota tulee kestämään kuukausia (ainakin viikkoja) eikä ole pian ohi. Luulen että 

Saddam tulee loppuvaiheissa, kun hänellä ei ole enää mitään menetettävää, valjastamaan 



muslimiterroristit joukkotuhoaseilla iskemään Amerikan maaperälle. Tällöin on todella lähellä 

uskovien ensimmäinen tempaus. Lue Dan.11:13-19. Tämä kohta totuuden kirjasta luultavasti 

koskee tätä sotaa (ja kolmatta maailmansotaa), Pohjan kuninkaan ollessa USA ja George W. Bush. 

Totuuden kirjaa voidaan soveltaa kaikkiin Danielin petoihin jollakin tavalla. 

 

Vielä neuvoksi sinulle Pasi: Älä usko suoralta kädeltä kaikkea Cutting Edgen kirjoittamaa, vaan 

ajattele myös omilla aivoillasi ja pidä se mikä hyvää on. Kirjoitukset on kaikki koeteltava Raamatun 

valossa niinkuin Paavali sanoo. 

 

Terv. Olli 
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