Kirje ”nokialaiselta”
Nokia = hullu paimen
Hullu paimen hylkää lammaslaumansa. Näin voisi kiteyttää jumalaisen Nokia-yhtiön ja sen
toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuon toimet voitollisen matkapuhelintehtaansa lopettamisessa
Saksan Bochumissa. Bochumin tehtaan 2300 Nokian työntekijää jätetään puille paljaille työttömiksi
nykytietojen mukaan. Kallasvuon julkinen anteeksipyyntö tehtaan sulkemisesta huipputuloksen
viime vuonna 2007 tehneen Nokia-yhtiön tulostiedotustilaisuudessa äskettäin oli yhtä tyhjän kanssa
-- pelkkä julkisuustemppu jolla yritettiin pestä kädet. Se ei auta näitä saksalaisia työntekijöitä
yhtään. Tämä Raamatun vertaus hullusta paimenesta löydetään Sakarjan kirjan 11. luvusta, jossa
puhutaan myös hyvästä paimenesta eli Jeesuksesta joka on vastakohta. Totisesti elämme tämänkin
profetian valossa lopun aikoja.
Sak. 11:15-17
15 Sitten Herra sanoi minulle: "Ota vielä itsellesi hullun paimenen kapineet.
16 Sillä katso, minä olen herättävä maahan paimenen: hukkaantuneista hän ei pidä huolta,
hajaantunutta hän ei etsi, ruhjoutunutta hän ei paranna, pystyssäpysyvää hän ei tue; mutta hän syö
lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat.
17 Voi hullua paimenta, joka lampaat hylkää! Käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan
silmäänsä. Hänen käsivartensa kuivettukoon, ja hänen oikea silmänsä soetkoon."
Tämä merkittävänäkin aasinsiltana siihen, että Nokia on jonkinlainen Suomen (anti)messias (tai
antikristus) joka nosti maamme syvästä lamasta taloudelliseen kukoistukseen (kestänyt nyt yli 10
vuotta), mutta ensisijaisesti mielessään vain oma menestys ja vallanhalu. Viimeistään nyt
huomataan tämän firman härski amerikkalainen monopolikapitalismi joka on ahneudessaan vailla
vertaa. Nokia käyttää (rivi)työntekijöitään vain hyödykkeinä ja välikappaleina ansaitakseen
mahdollisimman paljon rahaa. Tämän rahantekokoneen yhteiskuntavastuu ihmisistä ja työpaikoista
on täysi nolla. Sama juttu muuten useilla aikamme länsimaisilla pörssiyhtiöillä kuten Stora Ensolla
jonka päätös lakkauttaa kannattava Kemijärven sellutehdas on verrannollinen Nokian toimintaan.
Nyt olemme tulleet todellakin aikaan jolloin mitkään moraaliset velvoitteet eivät sido enää näitä
aikamme suurpääomakapitalisteja. Laittomuus lisääntyy kuten Jumalan Sana ennustaa viimeisille
päiville. Tämä merkitsee Raamatun antaman moraalin hylkäämistä.
Nokia muuten assosioituu hyvin taloudellisena mahtina tai petona muinaiseen Rooman imperiumiin
joka levittäytyi kaikkialle. Suurella osalla ihmisistä on Nokian matkapuhelin. Nokialla on nykyään
10 matkapuhelintehdasta maailmalla jotka voisivat olla pedon 10 sarvea tai 10 kuningasta, joista
mainitaan Danielin 4. pedon yhteydessä (Dan. 7) ja Ilmestyskirjan pedon kanssa (Ilm. 13).
Ilmestyskirja 13:4 sanoo: "Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan
pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: 'Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?'"
Matkapuhelinmarkkinoiden kilpailussa Nokia on selviytynyt selvänä voittajana ja amerikkalainen
Motorolakin on jäänyt selvästi Nokian jalkoihin. Oikeastaan sääliksi käy Motorolan rämpimistä ja
sen epäonnen takia Nokian viime vuoden myynti ylsi ennätystasolle. Tämän täytyy merkitä vain sitä
että Nokiaa ohjaa langennut enkeliruhtinas Lucifer jota myös lohikäärmeeksi kutsutaan. Nokia on
saatanan valittu tässä pahassa maailmassa. Tähän antaa viitteitä Jesajan 14. luku, jossa sanotaan
mm. seuraavaa: "Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet

maahan syösty, sinä kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen,
korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen
Pohjolaan.'" Huomaa pohjimmainen Pohjola joka voi merkitä maallisena paikkana Suomea, joka
sijaitsee pohjoisessa.
Jos ihmisistä puhutaan, niin Nokian todellinen johtaja on edelleen Jorma Ollila, joka toimii Nokian
hallituksen puheenjohtajana ja voi näin määräillä oikeaa kättään, "väärää profeettaa", operatiivista
johtajaa Olli-Pekka Kallasvuota. Ollila on lisäksi illuministisen suuryhtiö Shellin hallituksen
puheenjohtaja ja vastikään valittu EU:n ns. viisaiden ryhmän varapuheenjohtajaksi joka pohtii
Euroopan tulevaisuutta. Kaiken huipuksi Jorma Ollila kuuluu salaseuramaisen Bilderberg-ryhmän
13-jäseniseen toimeenpanevaan komiteaan. Bilderberg on illuminaattien hierarkiassa hyvin
korkealla. Tämän viikon Seura-lehdessä (25.1.08) on otsikkona: Näin Jorma Ollilasta tuli viisas. Jos
hän on hullu paimen, niin parempi olisi kysyä miten hänestä tuli niin tyhmä. Raamatun profetiat
ennustavat pienelle sarvelle eli antikristukselle maallista menestystä (Dan. 8). Voisiko tämän
Nokia-yhtiön satumainen menestystarina tuhkasta nousseena Fenix-lintuna yhtyä näihin Raamatun
profetioihin? Jos näin on, niin Suomelle koittaa vielä tuomion ajat!
Aikaisempia kirjoituksiani Nokiasta löytyy osoitteista (Pasi Toivosen nettisivut):
http://cuttingedge.0catch.com/kirje48.html
http://cuttingedge.0catch.com/kirje49.html
http://cuttingedge.0catch.com/kirje50.html
http://cuttingedge.0catch.com/kirje52.html
http://www.heinola.org/~patato/nok3.rtf
http://cuttingedge.0catch.com/nokia.html
http://cuttingedge.0catch.com/kirje150.html
http://www.sunpoint.net/~patato/kirje308.html (Pasin kirjoitus)
http://www.sunpoint.net/~patato/kirje319.html
Tämä 0catch-serveri temppuilee välillä joten ei mikään ihme jos sivut eivät välillä aukea.
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