Kirje ”nokialaiselta” – Tempaus, Nokia & Sonera =
666 (osa 2)
Hei,
Edellisessä kirjeessäni kerroin ns. kenraalivaiheen esitäyttymyksestä, joka olisi ratkaisu piakkoin
tapahtuvaan morsiusseurakunnan osatempaukseen. Kerroin että 7. pasuuna puhallettaisiin pian ja
neljä ensimmäistä pasuunaa olisivat toteutuneet jo 1990-luvun alkupuolella. Nyt olen tullut osittain
toisiin ajatuksiin pasuunoiden kohdalla ja luulen, että neljä ensimmäistä pasuunaa jakautuivat
tasaisesti koko 1990-luvulle ja niin että 1. pasuuna olisi tapahtunut vuoden 1993 lopulla
metsäpalojen muodossa, joita tapahtui Australiassa ja 2. pasuuna olisi ollut Estonia-turma syksyllä
v. 1994. Tämän 2. pasuunan kohdallahan puhutaan Ilmestyskirjassa merestä ja laivoista. Täytyy
ottaa huomioon, että Ilmestyskirjan vitsaukset voidaan tulkita monella eri tavalla. Apostoli
Johannes ei voinut tuona aikana, kun hän sai ilmestyksen, kuvata nykyajan tapahtumia kuin sen ajan
kuvakielellä.
Estonia-turmasta 2. pasuunana puhuu puolestaan myös mielestäni Pohjolan saarnaajaevankelistan
Roger Larssonin saama näkyprofetia syksyllä v. 1994. Näyn mukaan Larsson sai enkeliltä viestin,
että tämä turma olisi 1. pasuunain puhallus useiden vitsausten sarjassa, joka jollain tavalla
koskettaisi Pohjolaa tulevina vuosina. Itse en juuri perusta näistä karismaattisista näkyprofetioista
nykyaikana, mutta voihan olla poikkeuksia ja tässä tapauksessa profetiassa ainakin osittain voisi
olla totuuden siementä.
Jeesuksen kuolleenaoloajasta Tuonelassa, josta myös puhuin viime kirjeessäni, on selvää todistetta
Ilm.11:ssa, jossa kuvataan ne kaksi Herran todistajaa ahdistuksen ajassa. Todistusajan jälkeen peto
surmaa nämä todistajat ja heidän ruumiinsa viruvat kadulla tasan 3,5 pv., kunnes he nousevat
kuolleista. Näin todistajien kuolleenaoloaika selvästi parodioi Jeesuksen 84 tuntia Tuonelassa.
Sitten Nokia-yhtiöön. Sen petomaisuudesta todistin edellisessä kirjeessäni, kun paljastin miten
Nokian logosta voidaan laskea pedon luku 666. Nyt vankistaakseni todistustani, niin kerron, että
luku 666 saadaan vielä toisellakin tavalla; nimittäin laskemalla yhteen yhdistelmän Nokia+Ollila
kirjainten lukuarvot, kun käytetään maailmanpankin numeroimia aakkosia: kirjain A vastaa lukua 6,
kirjain B lukua 12, kirjain C lukua 18 jne. Saadaan siis todella pedon luku nimistä Ollila ja Nokia
yhdessä. Pääjohtaja Jorma Ollila on ollut tämän Nokian menestystarinan takuumies. Ilman häntä ei
Nokia olisi sitä mitä se nykyään on. Jokin demoninen voima hallitsee Ollilaa ja on antanut hänelle
tietotaitoa ja viisautta kehittää yhtiötään menestyväksi. Microsoft-yhtiö on toinen tällainen Nokian
kaltainen menestystarina. Bill Gates-nimestä saadaan myös luku 666. No, nämä ovat näitä tämän
maailman jumalia.
Vielä näistä illuministisen maailmanpankin numeroimista aakkosista sen verran, että käyttämällä
tätä systeemiä saadaan pedon luku 666 myös sanoista New York ja computer; eikö viittaakin
vahvasti Nokiaan ja taloudelliseen maailmaan?!
Yksi bisnespeto on myös Leo Meller ja hänen johtamansa Patmos-säätiö, joka mielestäni on eräänl.
uskonnollinen Nokia-yhtiö. Mellerin petomaisuudesta puhuu myös luku 666, joka hänen
elämässään on vieraillut. Meller paljasti hölmösti eräällä puhekasetillaan, että hänellä on ollut
omistuksessaan auto, jonka rekisteritunnuksessa on pedon luku 666; kielii vahvasti Mellerin
itsevarmuudesta tai pelkästä typeryydestä, että hän tämmöisiä paljastaa. Tuskin Jumala valituilleen
sallii tämmöisiä yhteyksiä pedon lukuun ellei todella kyse ole eksyttäjästä.

Toinen bisnespeto löytyy urheilun puolelta ja se liittyy Suomen kansan lempilapseen jääkiekkoon.
Harry "Hjallis" Harkimon johtama bisnesimperiumi ja varsinkin sen johtotähti Jokerit-organisaatio
on aivan ainutlaatuinen Suomessa. Aluksi aivan vähäpätöisestä Jokerit-seurasta 1990-luvun alussa
on rahan avulla kehittynyt lähes voittamaton yhdistelmä. Pedon luku löydetään tästäkin, nimittäin
Jokereiden logosta, jossa narrin päähineessä roikkuu kolme tupsua tai kiekuraa, jotka kukin
muodostavat luvun 6. Ja eikö narri yleensä kristillisyydessä viittaa paholaiseen?! Jumala vihaa
klovneja, narreja ja muita pellejä, joiksi paholainen muuntautuu. Nämä edellämainitut bisnesmiehet
ovat näitä narreja ja siksi heidän kohtalonsa on sinetöity. Ei muuta tällä kertaa.
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Takaisin

