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Hei,  

 

Kirjoituksesi 8.11.2002 Omituista sekoilua Patmos R.Y:ssä (osa2) oli hyvä. Itse olen toitottanut 

ihan samaa. Meller itsepäisesti vain jankkaa samoja ainakin 30 vuotta vanhoja tulkintojaan eikä 

suostu uudistumaan. Esim. hänen tulkintansa lopun ajoista on aivan sama kuin se oli hänen 

kirjoitettua ensimmäisen kirjansa 18-vuotiaana. Kirjan nimi oli muistaakseni Avattu tulevaisuus. 

Nyt 1990- ja 2000-luvuilla hän on kyllä eksynyt vielä enemmän tähän äärikarismaattisuuteen ja 

menestysteologiaan. Hän on eksytetty 2 Tess.2:11,12 mukaan. Meller on erittäin taitava 

manipuloimaan. Hän osaa todella rakentaa hiekkalinnoja kuten esitit. 

 

Mellerin Jooelin kirjan tulkinnat ovat todella järkyttäviä. Olen kuullut niitä kaseteilta. Hän edelleen 

on sitä mieltä, että syyssateet ja kevätsateet tulevat ennen antikristuksen ilmestymistä ja eritoten 

ennen ensimmäistä tempausta. Hän on perinteisen helluntailaisopin kannattaja eli että sateet 

alkoivat Azusa-kadulta v. 1906 ja kiihtyvät loppua (1. tempausta) kohden.  

 

Jooelin kirjassa kuitenkin selvästi puhutaan auringon pimenemisestä ja kuun muuttumisesta vereksi 

ennenkuin ihmisten kääntyminen Jumalan puoleen tapahtuu. Kirjan toisessa luvussa sanotaan 

selvästi, että NÄITTEN JÄLKEEN eli järkyttävien tuomioiden tapahduttua, mm. "Ja mikä 

pohjoisesta tulee" on pysäytetty, Jumala vuodattaa Henkensä kaiken lihan päälle. Tämä todella voi 

tapahtua juuri ennen 3,5-vuotista ahdistuksen aikaa tai sen alussa, joihin aikoihin sinä Pasi sijoitit 

Apt.2:n jakeet 19-21. Miinukseksi lasken, että et hyväksy jakeita 17,18 myös samaan ajankohtaan. 

Sinä ajattelet, että Henki on tasaisesti vuotanut läpi vuosisatojen ja jatkuu edelleen yksityisten 

uskovien kohdalla.  

 

Kyllä Jooelin kirjan 2. luku liittää Hengen vuodatuksen ja taivaan ilmiöt samaan pakettiin; 

ilmeisesti niin että auringon pimeneminen ja kuun muuttuminen vereksi tapahtuu ennen Hengen 

vuodatusta. Tärkeintä kuitenkin on ymmärtää, että ennen 1. tempausta ei tapahdu mitään erikoisia 

herätyssateita; on vain luopumusta.  

 

Minä selitän Jooelin kirjan profetiat Hengen vuodatuksesta kaksinkertaisella toteutuksella eli 

ensimmäinen toteutus on juuri ennen 42 kk:tta (tai sen alussa) ja toinen toteutus on juuri ennen 

1000-vuotista valtakuntaa (tai sen alussa). Ensimmäisellä kerralla "Ja mikä pohjoisesta tulee" on 

Syyrian armeija liittolaisineen, ks. Ps. 83 ja toisella kerralla "Ja mikä pohjoisesta tulee" on Googin 

liittolaisjoukko pohjoisesta. Itse uskon, että Goog lopputäyttymysvaiheessa on lähinnä Kiina, joka 

tulee idästä ja pohjoisesta. Kiinalaiset ovat asuttaneet Maagogin maan (Venäjän?)  

kenraalitäyttymysvaiheen tuhon jälkeen?!  

 

Yksi asia mihin kiitettävästi kohdistit huomiota on juuri Mellerin tulkinta viimeisestä tuomiosta 

(Ilm.20:11-15). Hän näkee sen vain kadotettujen tuomioistuimena. Ketkä sitten asuttavat uusia 

maita ja uusia taivaita, jos kaikki ihmiset tässä tuomiossa lähetetään kadotukseen? Uusi Jerusalem 

on vain rajoitettu alue (kuutio, jonka sivut ovat 2300 km pitkiä), johon ei varmasti kaikki pelastetut 

mahdu. Minun mielestäni Uutta Jerusalemia asuttavat ihmisistä vain valitut, viisaat neitsyet, jotka 

on temmattu ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Heidän nimensä on teurastetun Karitsan 

elämänkirjassa hamasta maailman perustamisesta. He ovat joutuneet kärsimään.  
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Huomiosi kristinuskon ja New Age -uskonnon sekoittumisesta Patmoksen opetuksessa on 

perusteltua. Karismaattisuus on luonteeltaan juuri pakanauskonnon ja kristinuskon sekoitusta. 

Roomalaiskatolisen kirkon karismaatikot ovat aivan samanlaisia kuin helluntailaiskarismaatikot.  

 

He ovat mystikkoja, joille pelkkä Raamatun sana ei riitä, vaan uskonelämään täytyy liittyä 

kokemuksia kuten Maria-ilmestykset, taivaalliset näyt, kielilläpuhumiset yms. Lisäksi tämä sekoitus 

on suoritususkoa, jossa pelkkä Kristuksen armoon turvautuminen ei riitä, vaan teot vasta osoittavat 

onko henkilö oikeasti uskossa. Karismaatikot vetoavat useasti Jaakobin kirjeeseen. He tekevät sen 

kuitenkin väärällä tavalla. Oikeat teot ovat laupeuden tekoja, joihin liittyy Paavalin lista Hengen 

hedelmistä Galatalaiskirjeessä. Tottakai ihmisen sydän muuttuu uskoontulossa ja varsinkin sitä 

seuraavassa pyhityselämässä. Kuitenkaan teot eivät merkitse tämmöisiä mekaanisia suorituksia 

kuten tietty määrä hengellisissä kokouksissa käyntejä kuukaudessa tai tietty määrä Raamatun 

lukemista päivässä tai tietty määrä hartautta (rukousta) päivässä tai tietty määrä todistamista kadulla 

tai tietty määrä rahalahjojen antamista kristillisille järjestöille tai tietty määrä kielilläpuhumista 

päivässä tai tietty määrä paastoamista vuodessa tai tietty määrä ylistystä kokouksissa ja kotona. 

Nämä oikeat teot lähtevät uskovan sydämestä ja niillä ei yritetä ansaita mitään Jumalan 

mielisuosiota mm. taloudellisen menestyksen toivossa. Jumalan armo riittää meille. Paavalillekin 

Jumala sanoi, että "minun armossani on sinulle riittämiin", kun Paavali valitti kärsimyksiään.  

 

Muut huomiosi Mellerin opetuksesta kuten "viimeisen ajan" ja "viimeisten päivien" erottamisesta 

sekä Ilm.14:15,16 tulkinnasta ovat oikeita. Lisäksi Meller on todella liberaali 1 Kor.7:11 suhteen 

kuten on myös naispappeusasiassa.  

 

Terv. _____ 

 

 
 

 

Pasi Toivonen kirjoitti 15.11.2002 kello 08:45:  

Tervehdys,  

 

Olet ehkä käsittänyt kirjoitukseni osittain väärin. Leo Meller ajattelee että Apt. 2:16 "se" pitäisi 

kääntää sanalla "sitä", ja että tämä merkitsee, että samanlainen Hengen vuodatus olisi tulossa ennen 

tempausta "kaiken lihan päälle" ts. jonkinlainen Benny Hinn -nauruherätys.  

 

Minusta hänen tulkintansa on väärä, ja olen yrittänyt löytää vaihtoehtoisia selityksiä. Eräs selitys on 

se, että nämä jakeet (Apt. 2:16-18) kuuluvat ainoastaan ensimmäiseen helluntaihin eikä tämä enää 

toistu, ja että jakeet 19-21 kuvaavat aikaa ahdistuksen ajan keskivaiheilla (Ilm. 6:12). Mutta sen 

varalta että Meller olisi oikeassa sanoessaan että tämä ei ole ainutkertainen tapahtuma minä annoin 

toisen selityksen: Hengen vuodatus on jatkunut läpi näiden vuosisatojen. Minä siis yritän selittää 

nämä jakeet niin ettei tarvittaisi Mellerin "suurta Lopun aikojen herätystä"; Meller ajattelee että 

"toronton herätys" oli esimakua tästä.  

 

Minä olen vajavainen ihminen, ja voin olla myös väärässä. Jos yhdistetään Apt. 2:16-21 Jooel 2:18-

32:een, niin voidaan ajatella että tulee vielä toinen Hengen vuodatus. Jakeessa 20 ilmeisesti 

viitataan Googgin tuhoon. Jae 28 alkaa sanoilla "Näitten jälkeen...". Siis, voi olla että Meller on 

siinä oikeassa että tulee vielä uusi Hengen vuodatus, mutta vasta Googin sodan jälkeen tai vasta 

1000-vuotisessa valtakunnassa (mikäli jakeet 21-27 viittaavat tähän valtakuntaan).  



 

Joka tapauksessa, jos Hengen vuodatus tulee, se ei missään tapauksessa tule ennen Antikristuksen 

ilmestymistä niinkuin Meller väittää. Voi olla myös, että termi "kaiken lihan päälle" tarkoittaa 

ainoastaan juutalaisia. Olen tästä kolmannesta selityksestä kiitollinen Pekka Sartolalle.  

 

Juutalaiset tulevat tekemään sen erehdyksen että he luulevat Antikristuksen olebvan Messias. 

Varmasti juutalaisia tulee uskoon ensimmäisen tempauksen jälkeen, mutta suurella joukolla vasta 

sen jälkeen kun Antikristus asettuu Temppeliin asumaan.  

 

Terveisin,  

 

Pasi  

 

 
 

Tervehdys Pasi,  

 

Enpä nyt tiedä käsitinkö osittain väärin kirjoituksesi, kun lukaisin sen toisen kerran. Kyllä 

kommentistani tulee ilmi sinun käsityksesi melko selvästi. En maininnut siitä Apt.2:16 kohdasta, 

mutta mielestäni alkukieli puhuu sanasta "sitä"; ei parhaimmallakaan tahdolla voi uskoa että kyse 

oli vain ainutkertaisesta tapahtumasta 1. helluntaina, koska Apt.2:17-21 täytyy liittää oikeaan 

Jooelin kirjan profetiaan (Jooel 2:18-32). Kyllä Pietari viittasi juuri kyseiseen kohtaan, varsinkin 

sanojen NÄITTEN JÄLKEEN seuraavaan profetiaan.  

 

Voi olla, että "kaiken lihan päälle" voi tarkoittaa "kaiken ISRAELIN lihan päälle", sillä profeetta 

Jooel ennustaa lähinnä Israelin kohtaloita viimeisinä päivinä. Mutta kyllä koko maailmakin saa 

osansa tästä herätyksestä. Missään nimessä joku "toronton herätys" ei ole esimakua siitä.  

 

Terv. ________ 

 

 
 

 

TAKAISIN 
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