
lauantai 13. marraskuuta 2021

Ajanmerkkejä marraskuun alkupuolella 2021 (mm. kristittyjen 
pelastus Jumalan vihasta ja tuomiosta (VT:n Jesaja opettaa tätä 
pre-trib-tempausta), Israelin liitto kuoleman kanssa, 
koronarokotepetos, rokotettujen epidemia, uskollisuus Jumalalle, 
Saatanan armeija, tuleva Marburg-pandemia, karu totuus 
Covidista) – Samuel Korhosen lukijaposti 11.11.2021
Tässä ahkeran helluntailaisveljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) ajankohtainen lukijaposti 
vähän ennen marraskuun puoltaväliä 2021. Mukana artikkelisuomennoksia, joissa keskitytään 
ajanmerkkeihin kun Jeesuksen toinen tulemus Tempauksessa lähestyy. Eniten Samuelin esille ottamia 
aiheita ovat entiseen tapaan Covid-huijaus ja uskovien ylösotto ennen 7-vuotista vaivanaikaa. Tallensin 
nämä suomennokset CEF-kotisivuilleni, joten klikkaa vain seuraavassa Samuelin viestissä esiteltäviä 
artikkeleita, jotka hän liitti postiinsa. (Sähköpostiviestissä myös Jouko Pihon mielipide käynnissä 
olevasta koronasumutuksesta.)

----------------------------

Lähettäjä: Samuel Korhonen <smlkorhonen@gmail.com>
Date: to 11. marrask. 2021 klo 10.29
Subject: Ajanmerkkejä 11.11.2021

Tässä postissa:

• Peräti 8 blogitekstiä, jotka on kirjoittanut helluntailainen AOG:n pastori Gary W Ritter. Juutalainen 
isoäiti Geri Ungurean on julkaissut nämä blogillaan Absolute Truth from the Word of God.

Jes. 22:13 – Ette katsoneet Häneen (klik)

Jes. 34:2 – Herra on vihastunut (klik)

Jes. 10:5 – Hänen vihansa vitsa (klik)

Jes. 28:15 – Liitto kuoleman kanssa (klik)

Ef. 6:11 – Perkeleen juonet (klik)

Fil. 1:27 – Sinun elämäntapasi (klik)

Jes. 26:20 – Tempaus ennen vihaa Jesajan mukaan (klik)

Ef. 2:2 – Tottelemattomuuden lapset (klik)

• Pat Franklin'in blogikirjoitus Marburg – onko se seuraava etukäteen ilmoitettu 
pandemia?! (klik)

• Jonathan Brentner'in blogiartikkeli USKON EDELLEEN JEESUKSEN LÄHEISEEN 
ILMESTYMISEEN (klik)

• Rob Pue'n artikkeli Karu herääminen (klik)

• Rob Pue'n artikkeli Pysy poissa sairaalasta & Älä ota piikkiä! (klik)

http://nokialainen.blogspot.com/2021/11/ajanmerkkeja-marraskuun-alkupuolella.html
http://nokialainen.blogspot.com/2021/11/ajanmerkkeja-marraskuun-alkupuolella.html
http://nokialainen.blogspot.com/2021/11/ajanmerkkeja-marraskuun-alkupuolella.html
https://kotisivukone.fi/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Pysy_poissa_sairaalasta.pdf
https://kotisivukone.fi/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Karu_heraaminen.pdf
https://kotisivukone.fi/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/USKON_EDELLEEN_JEESUKSEN_LAHEISEEN_ILMESTYMISEEN.pdf
https://kotisivukone.fi/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/USKON_EDELLEEN_JEESUKSEN_LAHEISEEN_ILMESTYMISEEN.pdf
https://kotisivukone.fi/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Marburg.pdf
https://kotisivukone.fi/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Marburg.pdf
https://kotisivukone.fi/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Tottelemattomuuden_lapset.pdf
https://kotisivukone.fi/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Tempaus_ennen_vihaa_Jesajan_mukaan.pdf
https://kotisivukone.fi/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Sinun_elamantapasi.pdf
https://kotisivukone.fi/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Perkeleen_juonet.pdf
https://kotisivukone.fi/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Liitto_kuoleman_kanssa.pdf
https://kotisivukone.fi/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Hanen_vihansa_vitsa.pdf
https://kotisivukone.fi/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Herra_on_vihastunut.pdf
https://kotisivukone.fi/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Ette_katsoneet_Haneen.pdf
https://grandmageri422.me/
http://garyritter.com/about/
mailto:smlkorhonen@gmail.com
https://cuttingedgefinland.kotisivukone.com/


Jouko Piho on tunnettu hahmo Suomen Siionissa, vaikka monet pitävät häntä säälittävänä huru-
ukkona. Koronaplandemian suhteen hän on kuitenkin oikeilla linjoilla. Seuraavassa hänen 
mielipiteensä UMV-lehdessä. (Timantti on timantti, vaikka löytyisi suonsilmästä!)

Koronauskovaiset tuntee maskeista ja siitä, että he ottavat aina vain uusia rokotteita, 
jonka aiheuttamista haittavaikutuksista ja kuolemista he eivät välitä, koska heidän 
luottamuksensa uuden uskon ylipappeihin on hyvin vahva, sillä eiväthän asiantuntijat, 
poliitikot, viranomaiset ja vielä kirkkojen edustajat voi kaikki olla väärässä.

Ja kun kerran mediakin on vielä samaa mieltä ja rummuttaa koronauskon ilosanomaa joka 
päivä, minkä tehokkuudesta Göbbelskin olisi kateellinen, niin kyllä tässä oikeassa uskossa
ollaan.

Sitä miettii koronauskova ja halveksii mielessään maskittomia sekä koronarokottamattomia
ihmisiä kansan ja yhteiskunnan vastuuttomina vihollisina, joille on aivan oikein, että he 
eivät koronapassista kieltäytyessään pääse mihinkään tapahtumiin, matkoille tai edes 
ruokakauppaan.

”Siitähän oppivat, kurjat harhaoppiset, kun saavat kärsiä”, sihisee koronauskovainen 
kiihkossaan. Kunnes sihinä lakkaa ja pihinäkin, ja henki erkanee äkillisesti ruumiista 
myrkyllisen koronarokotteen aiheuttaman veritulpan takia. Mutta siitähän ei media 
raportoi. Eihän sellaista edes tapahdu, uskotaan.

Koronausko on tällä hetkellä maailman vahvin ja nopeimmin leviävä uususkonto, joka on 
kietomassa koko ihmiskunnan pauloihinsa.

Siellä täällä on kuitenkin ihmisiä, jotka eivät lähde tähän taitavasti propagoituun 
massahulluuteen mukaan. He ovat valmiit seisomaan pystypäin oman vakaumuksensa 
puolesta, vaikka se merkitsisi karanteenileirille tai vankileirille sulkemista tai jopa 
teloituksia. He ajattelevat, että on parempi olla vähemmistön kanssa oikeassa kuin 
enemmistön kanssa väärässä.

Mielipide: Jouko Piho
UMV-Lehti, 23.10.2021

https://mvlehti.net/2021/10/23/jouko-piho-uusi-koronausko-mielipide/

Jos joku katuu piikitystä - se kannattaa - niin tässä ohjeita:
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remorse-after-getting-jabbed/

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

Bileamin Aasi

------------------------------

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)

https://nokialainen.blogspot.com/2021/08/ajanmerkkeja-heina-elokuun-vaihteessa.html 
(lukijaposti 1.8.2021)

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

https://nokialainen.blogspot.com/2021/09/ajanmerkkeja-syyskuun-alussa-2021.html (luk
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)

Lähettänyt Olli-R klo 20.10

http://nokialainen.blogspot.com/2021/11/ajanmerkkeja-marraskuun-alkupuolella.html
http://nokialainen.blogspot.com/2021/10/ajanmerkkeja-lokakuun-loppupuolella.html
http://nokialainen.blogspot.com/2021/09/ajanmerkkeja-syyskuun-lopussa-2021.html
https://nokialainen.blogspot.com/2021/09/ajanmerkkeja-syyskuun-alussa-2021.html
https://nokialainen.blogspot.com/2021/08/ajanmerkkeja-elokuun-jalkipuoliskolla.html
https://nokialainen.blogspot.com/2021/08/ajanmerkkeja-heina-elokuun-vaihteessa.html
http://nokialainen.blogspot.com/2021/07/ajanmerkkeja-kesa-heinakuun-vaihteessa.html
http://nokialainen.blogspot.com/2021/07/annatko-maailmanjarjestelman-merkita.html
https://nokialainen.blogspot.com/2021/06/ajanmerkkeja-toukokuun-lopulla-2021.html
https://nokialainen.blogspot.com/2021/05/ajanmerkkeja-kevaalla-2021.html
https://nokialainen.blogspot.com/2021/04/koronarokotteiden-petollisuudesta-ja.html
http://nokialainen.blogspot.com/2021/04/covid-19-rokotteesta-special-alert.html
http://nokialainen.blogspot.com/2021/02/korona-plandemia-ja-muutos-trumpin.html
http://nokialainen.blogspot.com/2021/01/koronarokotteesta-ja-muusta-ennen.html
http://nokialainen.blogspot.com/2021/01/sano-vain-ei-koronarokotteelle-samuel.html
https://grandmageri422.me/2021/10/26/dr-judy-mikovits-and-graham-leger-report-talk-about-buyers-remorse-after-getting-jabbed/

	lauantai 13. marraskuuta 2021
	Ajanmerkkejä marraskuun alkupuolella 2021 (mm. kristittyjen pelastus Jumalan vihasta ja tuomiosta (VT:n Jesaja opettaa tätä pre-trib-tempausta), Israelin liitto kuoleman kanssa, koronarokotepetos, rokotettujen epidemia, uskollisuus Jumalalle, Saatanan armeija, tuleva Marburg-pandemia, karu totuus Covidista) – Samuel Korhosen lukijaposti 11.11.2021


