
lauantai 25. joulukuuta 2021

Ajanmerkkejä joulukuussa 2021 (mm. Covid-19-rokotteiden haitat, 
Bill Gates'in kvanttipiste-"rokotepassi" Pedon merkkinä, 
ennustuksia Omikron-variantista, transhumanismi ja Ahdistuksen 
läheisyys, eliitin harrastama eugeniikka, Jumala näki ennalta 
aikamme, luopuneen nyky-Amerikan yhtäläisyys muinaisen 
Israelin tilaan ennen tuomioita, Raamatun profetia on tärkeää, 
pre-trib-Tempaus on järjellistä, Israelin ennallistaminen 
käynnissä) – Samuel Korhosen lukijaposti 20.12.2021
Tässä superahkeran helluntailaisveljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) ajankohtainen 
lukijaposti vähän ennen joulua 2021. Mukana paljon profeetallisia nykyaikaan soveltuvia artikkeleita ja 
varsinkin koronaan liittyviä kirjoituksia, jotka Samuel suomensi tosi lyhyessä ajassa. Tallensin nämä 
suomennokset CEF-kotisivuilleni, joten klikkaa vain seuraavassa Samuelin viestissä esiteltäviä 
artikkeleita, jotka hän liitti postiinsa.
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Lähettäjä: Samuel Korhonen <smlkorhonen@gmail.com>
Lähetetty: tiistai 21. joulukuuta 2021 10.52
Aihe: Fwd: LOOK UP 20.12.2021

Shalom!

Aasin on pyydettävä anteeksi, että näitä koronajuttuja on niin paljon. Syy on, että valheellinen 
koronanarratiivi valtamediassa vain kiihtyy, vaikka ”pandemia” on ohi. Se todistaa, että meillä on ollut ja 
edelleen jatkuu PLANDEMIA. Nyt, kun koronakonnat ovat saaneet jo suurimman osan maailman 
väestöstä rokotetuksi, rokotekuolemat tulevat lisääntymään. Syyllisiä ovat tietysti rokottamattomat. 
Meidän, niin rokotettujen kuin rokottamattomien, tulee kuitenkin nostaa päämme – jokapäiväisen 
parannuksen lisäksi tietysti – … ja odottaa taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt 
kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. 1. Tess. 1:10

Jos tempaus ei tapahdu pian, niin kohta ei ole temmattavia, koska suurin osa uskovistakin on ottanut 
”rokotteen” ja kuolee muutaman vuoden sisällä – parhaiden asiantuntijoiden mukaan. Tämä ei ole vielä 
pedonmerkki. Se on vasta alusta, platform. Et siis ole vielä tehnyt kuolemansyntiä. Tärkeintä on, ettet 
enää ota lisäpiikkejä, joita yhä selvemmin ollaan pakottamassa.

Tämän postin liitteet:

• Yhdeksän Gary Ritter'in kirjoitusta hänen blogiltaan LOOK UP. Gary on amerikkalainen AOG:n 
pastori (credentialed).

Jes. 45:18 – Asuttavaksi hän sen valmisti (klik)
Jes. 37:26 – Etkö ole kuullut? (klik)
Jer. 6:30 – Hylkyhopeaa (klik)
Jer. 10:19 – Kipeä on minun haavani (klik)
2. Tess. 2:3 – Laittomuuden ihminen (klik)
1. Tess. 5:20 – Profetoimista älkää halveksuko (klik)
1. Tess. 4:18 – Rohkaiskaa toisianne (klik)
Jer. 11:9 – Salaliitto (klik)
Jes. 66:9 – Synnytys (klik)

• Jonathan Brentner'in blogikirjoitus TRANSHUMANISMI JA AHDISTUKSEN LÄHEISYYS (klik)

• Vernon Coleman'in artikkeli Miksi useimmat pistetyt kuolevat varhain (klik)
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• Neljä Natural News -uutista:

10 ennustusta OMICRON ”-variantista” vuodelle 2022 ja ylikin...globalistien 
autoritaarinen ohjelma paljastettu (klik) 

Rokotteen aiheuttamat VAIDS-tapaukset lisääntyvät johtuen covid – 
joukkorokottamisesta (klik) 

Vain PUHDASVERISET selviävät rokote / säteily-holokaustissa, jota ollaan 
vapauttamassa ihmiskuntaa vastaan... piikkiproteiinirokotteet aiheuttavat geneettisen 
HAJOAMISEN (klik) 

Pedonmerkki on täällä: Bill Gates'in ihonalainen kvanttipiste- "rokotepassi" valmiina 
injektoitavaksi ihmisiin (klik) 

On toivottavaa, että mahdollisimman moni lähettäisi näitä posteja eteenpäin totuuden edistämiseksi, 
koska suuri eksytys on jo suuressa määrin vallannut Suomen Siionin.

Bileamin Aasi
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Samuel Korhosen edelliset tämän vuoden lukijapostit tässä blogissa (vanhin ensin):

http://nokialainen.blogspot.com/2021/01/sano-vain-ei-koronarokotteelle-samuel.html (lu
kijaposti 1.1.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/01/koronarokotteesta-ja-muusta-ennen.html (lukij
aposti 20.1.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/02/korona-plandemia-ja-muutos-trumpin.html (lu
kijaposti 11.2.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/04/covid-19-rokotteesta-special-alert.html (lukijapo
stit 7.3.2021 & 23.3.2021)

https://nokialainen.blogspot.com/2021/04/koronarokotteiden-petollisuudesta-ja.html (lu
kijaposti 9.4.2021)

https://nokialainen.blogspot.com/2021/05/ajanmerkkeja-kevaalla-2021.html (lukijaposti 
30.4.2021)

https://nokialainen.blogspot.com/2021/06/ajanmerkkeja-toukokuun-lopulla-2021.html (l
ukijaposti 28.5.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/07/annatko-maailmanjarjestelman-merkita.html (
lukijaposti 24.6.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/07/ajanmerkkeja-kesa-heinakuun-vaihteessa.html 
(lukijaposti 30.6.2021)
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(lukijaposti 1.8.2021)

https://nokialainen.blogspot.com/2021/08/ajanmerkkeja-elokuun-jalkipuoliskolla.html (
lukijaposti 18.8.2021)
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ijaposti 3.9.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/09/ajanmerkkeja-syyskuun-lopussa-2021.html (luk
ijaposti 25.9.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/10/ajanmerkkeja-lokakuun-loppupuolella.html (lu
kijaposti 18.10.2021)

https://nokialainen.blogspot.com/2021/11/ajanmerkkeja-marraskuun-alkupuolella.html 
(lukijaposti 11.11.2021)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/12/ajanmerkkeja-marras-joulukuun.html (lukijapos
ti 30.11.2021)
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