
KIRJE ”NOKIALAISELTA” – MELLER, TAIVAAN SOTAJOUKOT, EU-VAALIT 

 
Hei Pasi,  

 

Kuuntelin jälleen "Taivaan ja maan väliltä" -ohjelmaa eilen sunnuntaina (13.6.) Radio 
Deistä. Vastaajana kuuntelijoiden kysymyksiin oli kukapas muu kuin Leo Meller -- vähän 

myöhemmin Mellerin seuraan liittyi lääkäri Marja Rantanen, joka kertoi mm. EU-vaaleista.  
 

Tällä kertaa kiinnitin huomioni jo heti ensimmäiseen kysymykseen. Nuori soittaja kyseli 
tempauksesta ja seurakunnasta liittyen Ilmestyskirjan lukuihin 4 ja 5. Hän kysyi Melleriltä, 

että mistä kohtaa näistä luvuista löytyy seurakunta, jos tempaus tapahtuu Ilm. 4:1:ssä. 
Meller tapansa mukaan ei suoraan konkreettisesti vastannut itse kysymykseen, vaan 

pitkäselitteisesti ja muitakin raamatunkohtia esille ottaen yhdisti lukujen 4 ja 5 tapahtumat 
Kristuksen tuomioistuimeen (ns. Bema-istuin) eli morsiusseurakunnan palkanmaksuun 

tempauksen jälkeen. Kysyn vaan, että miten voi olla näin epämääräistä raamatuntulkintaa, 
kun kyseisissä luvuissa ei mainita tempausseurakunnasta yhtään mitään -- viitataan vain 

taivaan hallitsijoihin istumalla valtaistuimillaan. Puhutaan 24 vanhimmasta ja 4 olennosta -
- mitään mainintaa morsiusseurakunnan palkanmaksusta ei ole. Kristuksen 

tuomioistuimeen ei viitata missään kohdassa -- mainitaan vain Karitsa seisomassa 

valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä Ilm. 5:6:ssa. Ilm. 4:2,3:ssa 
kuvattu valtaistuimella istuja on itse isä Jumala.  

 
Minusta näissä kahdessa Ilmestyskirjan luvussa halutaan vain esitellä taivaan ns. sisäpiiri, 

joka hallitsee maailmaa ja valmistautuu viimeisiin tapahtumiin maan päällä ennen 1000-
vuotista valtakuntaa. Halutaan korostaa Karitsaa, joka ainoana on arvollinen avaamaan 

kirjat ja murtamaan sen sinetit. Minusta varsinkin luku 5 on Karitsan ylistysluku, jossa 
näytetään että Jumala Karitsan kanssa ohjaa maailman tapahtumia viimeisinä päivinä. 

Nämä 24 vanhinta muuten ovat minun mielestä arkkienkeleitä tai kerubeja, jotka ovat 
ensimmäisiä Jumalan luomia olentoja. Vanhimmat eivät missään tapauksessa kuvaa 

symbolisesti seurakuntaa tai joitakin yksittäisihmisiä puhumattakaan VT:n patriarkoista. 
Vaikka vanhimmat ovat puetut valkeihin vaatteisiin (Ilm. 4:4), niin se ei saa missään 

tapauksessa tarkoittaa sitä, että kyseessä olisi esim. seurakunta. Kyllä enkelitkin voivat 
olla puetut tämmöisiin vaatteisiin, sillä he ovat puhtaita ja viattomia. Meller yhdisti tällaiset 

vaatteet myöhemmin vastauksessaan nimenomaan morsiusseurakuntaan, kun käsitteli 

Jeesuksen paluuta Ilm. 19:14:ssa. Siinä puhutaan taivaan sotajoukoista ja ne Mellerin 
mukaan olisivat muka ylöstemmattuja kristittyjä, koska sotajoukot ovat puettuina valkeaan 

ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Tämä ei saa hämätä ketään. Muistellaan vaikka Danielin 
kirjan 10. lukua, jossa kuvataan arkkienkeli Gabrielia ilmestymässä Danielille, ks. erit. Dan. 

10:5. Gabriel on kuvattu jakeessa 5 puettuna pellavavaatteeseen ja yleensäkin kuvattu 
ihmisen muotoisena. Todennäköisesti arkkienkeli Gabrielin pellavavaate on valkoinen, 

vaikka sitä ei nimenomaisesti mainita. Näin voidaan siis vetää se johtopäätös, että taivaan 
sotajoukot, jotka tulevat tuhoamaan Kristuksen kanssa antikristuksen joukot juuri ennen 

1000-vuotista valtakuntaa Ilm. 19:ssa, eivät välttämättä ole Karitsan morsian, vaan 
pikemminkin ovat arkkienkeli Mikaelin johtamia soturienkeleitä, jotka jo aikoinaan 

syöksivät Luciferin joukkoineen taivaasta ulos. Meller ja muut karismaatikot haluavat tällä 
väärällä opetuksellaan vain korottaa seurakuntaa, joka olisi kaikki kaikessa ja monessa 

mukana (antikristillistä ihmiskorotusta). Kun luetaan vielä Ilmestyskirjan Filadelfian 
seurakuntakirjettä (Ilm. 3:12), niin huomataan että seurakunta on ja pysyy koko ajan 

taivaallisessa Jerusalemissa: "...eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos...".  

 
No sitten EU-vaaleihin. Kyllä iloiten otin vastaan sen, että Pekka Reinikaista ei valittu EU-

parlamenttiin. Mitä uudestisyntyneet kristityt siellä tekevät? Ei politiikka kuulu kristityille 
nyt varsinkaan näinä lopun aikoina. Meidän pitäisi vain valvoa ja odottaa Jeesuksen 

takaisintuloa. Vielä kun kyseessä oli eräänl. Patmoksen ja Mellerin edustaja, niin oli vain 
hyvä, että Reinikaista ei valittu. Voidaan sanoa että Meller, joka on uskonnollinen 



antikristus niin kuin paavi, hävisi vaalit. Ihmettelen vielä, että niinkin fiksu mies kuin Pekka 

Reinikainen on, voi eksyä Mellerin porukoihin -- ehkä raha vaikutti asiaan.  
 

Minusta Patmos meni liian pitkälle, kun lähti mukaan tällaiseen poliittiseen 

vaalikampanjaan. Kristittyjen johtajien pitäisi keskittyä nyt juuri ennen Jeesuksen 
tulemusta vain sananjulistukseen eikä pyrkiä muuttamaan maailmaa poliittisin keinoin 

väkisin kristilliseksi (vrt. Bushin ristiretket Afganistaniin ja Irakiin). Tämä on sitä ns. 
dominion- eli valtateologiaa -- kristityt muka ensin muuttaisivat maailman kristilliseksi ja 

sen jälkeen Jeesus voisi palata takaisin.  
 

Suomea ei varmasti saada kristilliseksi tai eroamaan EU:sta Patmoksen avulla. Kyllä se on 
Jumala, joka herätyksen antaa päättäjille ja tavallisille kansalaisille jos haluaa. Suomi on 

sitäpaitsi minusta valinnut tiensä jo aikoja sitten, kun on myynyt itsensä rahanahneille 
suurpääomapiireille. Tämä alkoi jo Mauno Koiviston ajoista 1980-luvulla. Suomi on 

luciferistisen Nokia-yhtiön talutusnuorassa ja kaikki tehdään vain Nokian etuja kuunnellen 
(ensin Kairamo, sitten Ollila). Sosiaalidemokraatitkaan eivät ole enää perinteisiä 

vasemmistolaisia ajaen köyhien asioita, vaan Lipposta myöten ollaan rähmällään EU:hun ja 
USA:han päin. Kyllä Jumala on Suomen jo kauan aikaa sitten hylännyt tekemään 

sopimattomia ja nyt vain odotetaan tuomiota. Toivottavasti Jumalan kurituksen myötä 

jonkinlainen herätys sitten tulee. Ei tässä auta enää Marja Rantasenkaan sotaanlähtö-
kehotukset uskoville, jotta tuomiolta vältyttäisiin. Minusta tämä Rantanen edustaa jotain 

helluntailaiskarismaattista haaraa, joka opettaa väärää hengellistä sodankäyntiä. Marja 
Rantanen on mielestäni jonkinlainen naispuolinen Meller-hahmo, joka on Iisebelin 

hengessä harjoittaen hengellistä huoruutta. Inhottavaa on kuunnella esim. radio-
ohjelmissa, kun hän säestää Leo Melleriä.  

 
On hyvä, että Raamatun profetiat toteutuvat tämän EU:n liittovaltiokehityksen myötä. Ei 

ole hyvä, jos joku EU-skeptikko vain jarruttaa tai pyrkii estämään EU:n muodostumista 
liittovaltioksi. Mitä pikemmin EU:sta tulee poliittinen ja sotilaallinen mahti, niin sitä 

lähempänä on Jeesuksen takaisintulo, ja näin sitä nopeammin Jumalan 1000-vuotinen 
valtakunta tulee maan päälle. Tässäkin valossa ajateltuna Pekka Reinikaisen valinta ei olisi 

ollut hyvä. Hän olisi toiminut vain Jumalan suvereenia tahtoa vastaan jarrutuksellaan. 
Pekka Reinikainen ei yksittäisenä henkilönä missään tapauksessa olisi pystynyt 

vaikuttamaan esim. Suomen eroamiseen EU:sta; jos ajatellaan toisin, niin se on silkkaa 

harhakuvitelmaa. Jotain sen kaltaista Meller ja kumppanit yrittivät syöttää kuulijoilleen 
mm. viime lauantain (12.6.) Taivaskanava -ohjelmassa lähiradiossa. Mahdolliset 

kansanäänestykset tulevasta EU:n perustuslaista myös voivat estää liittovaltiokehitystä. En 
missään tapauksessa siis ole liittovaltion kannattaja, mutta se on välttämätön paha, jotta 

lopullinen antikristus sitten voisi ilmestyä ja sen myötä myöhemmin Herramme Jeesus 
Kristus. Toivon Suomelle kaikkea hyvää, vaikka tuomiot tulevatkin.  

 
Siunausta,  

T: Olli  
 

P.S.  Muuten ihmettelen sitä, että Meller liioitteli eilisessä radio-ohjelmassaan Reinikaisen 
menestystä vaalitulosten selvittyä klo 23 jälkeen. Meller väitti Reinikaisen olleen 

vaalituloslistalla peräti 17. sijalla. Hänhän olisi tällöin päässyt jopa varaehdokkaaksi. 
Todellisuudessa Reinikainen ei ollut 20:nen eniten ääniä saaneiden joukossa (katsoin eilistä 

vaalistudiota TV1:ltä). 

 
Voit julkaista tämän kirjeeni. 
 


