
tiistai 26. tammikuuta 2021

Koronarokotteesta ja muusta ennen lähestyvää Herran paluuta 
Tempauksessa! – Samuel Korhosen lukijaposti 20.1.2021
Tässä helluntailaisen veljen, Samuel Korhosen, lähettämä sähköpostiviesti lukijoilleen 20.1.2021, jossa 
liitteinä hänen 5 artikkeli-suomennosta, joissa lisäystä hänen edelliseen 1.1.2021 lukijapostaukseen 
koskien Covid -huijausta, sekä sitten pari "eskatologia/ylöstempaus" -artikkelia. Tallensin nämä 
artikkelit CEF-kotisivuilleni, joten klikkaa vain seuraavassa viestissä esiteltäviä artikkeleita, jotka Samuel
on liittänyt lukijapostiinsa. Lopuksi viestissään Samuel puolustaa voimakkaasti näkemystään COVID-
rokotteen vaarallisuudesta, johon liittyy antikristillinen petos.
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Tässä postissa:

• Tom McMahon'in artikkeli MAAILMA JA SEURAKUNTA: MINNE MENOSSA osa 3 (klik)

• Mark A. Becker'in hyvin mielenkiintoinen artikkeli Kotkat kokoontuvat (klik). Tässä artikkelissa 
Mark selittää arvoitukselliset, suomalaisissa käännöksissä lähes identtiset jakeet Matteus 24:28 ja
Luukas 17:37 ”Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.” Koska sanat ovat itse lihaksi tulleen
Sanan lausumia ja kahdessa evankeliumissa, ne eivät voi olla epärelevantteja, vaikka Aasi ei ole 
tähän mennessä kuullut niistä relevanttia selitystä. Lopunaikana: ”Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys
lisääntyy” (Dan. 12:4).

• Shaun Willcock'in artikkeli Koronan ”toinen aalto”: Rauhoitu kristitty! (klik)

• Pat Franklin'in blogikirjoitus Autuas toivo on nyt ainoa toivo (klik)

• Geri Ungurean'in artikkeli COVID-rokote vahingoittaa (klik). Siinä kerrotaan mm. että: COVID-
rokotus on naisten sterilointia ja että kaksi huippututkijaa EU:ssa, hengitystutkimuksen entinen 
Pfizer'in johtaja tri Michael Yeadon ja keuhkospesialisti ja entinen kansanterveysosaston 
johtaja tri Wolfgang Wodarg jättivät 1. joulukuuta 2020 hakemuksen Euroopan lääkevirastolle 
EMA, joka vastaa lääkkeiden hyväksymisestä EU:n alueella, että kaikki 
koronarokotustutkimukset täytyy välittömästi keskeyttää, erityisesti BioNtech'in / Pfizer'in 
tutkimus BNT162b.

Näillä herrasmiehillä on varmasti enemmän asiantuntemusta rokotealalla
kuin jollakin suomalaisella yleislääkärillä.

http://nokialainen.blogspot.com/2021/01/koronarokotteesta-ja-muusta-ennen.html
http://nokialainen.blogspot.com/2021/01/koronarokotteesta-ja-muusta-ennen.html
https://cuttingedgefinland.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/COVID-rokote_vahingoittaa.pdf
https://cuttingedgefinland.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Autuas_toivo_on_nyt_ainoa_toivo.pdf
https://cuttingedgefinland.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Koronan_toinen_aalto.pdf
https://cuttingedgefinland.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Kotkat_kokoontuvat.pdf
https://cuttingedgefinland.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/MAAILMA_JA_SEURAKUNTA_MINNE_MENOSSA__3.pdf
mailto:smlkorhonen@gmail.com
https://cuttingedgefinland.kotisivukone.com/
https://1.bp.blogspot.com/-LlXpvEruLWY/YA9IxgoRGZI/AAAAAAAAHdE/MIqCDIXsCf0j1Cy3CwJn40jszFfDa_4JACLcBGAsYHQ/s620/Pfizer%2527in%2Basiantuntijoita.jpg


Aasi on saanut kovasti negatiivista palautetta edellisestä postistaan otsikolla ”Sano vain ei” (klik). 
Häntä syytetään nyt ”salaliittoteorian” levittämisestä.

”Älkää sanoko salaliitoksi kaikkea, mitä tämä kansa salaliitoksi sanoo; älkää peljätkö, mitä se 
pelkää, älkääkä kauhistuko” (Jes. 8:12)

Helluntaikansa yleensä ei näytä erottavan, mikä on salaliittoa ja mikä ei. Se luulee salaliitoksi COVID-
rokotuksen vastustamista, kun asia on päinvastoin. Koronahysteria ja COVID-rokotus liittyy maailman 
vanhimpaan salaliittoon. Historia todistaa, että enemmistö on aina petetty ja profeetallinen Sana 
todistaa, että petos jatkuu ja vain lisääntyy loppua kohti. Kun Hitler nousi valtaan kaikki kirkot ja 
tunnustuskunnat, mukaanlukien helluntailaiset, kannattivat häntä.

Apostoli Jaakob sanoo: ”Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme” (Jk. 3:2). Pekka 
Reinikainen on tehnyt elämänsä suurimman erehdyksen, kun on lähtenyt mainostamaan COVID-
rokotusta.

Sanoipa Pekka mitä tahansa, COVID-rokote ON vaarallinen. Tässä muutama linkki monista:

http://israelupdate.achlak.net/sunnuntai-17-01-2021/  

http://www.kotipetripaavola.com/tervelaakarikuoliC0VIDrokotteeseen.html

https://worldisraelnews.com/watch-israeli-man-23-develops-life-threatening-syndrome-after-corona-shot/ 
(Israelilainen 23-vuotias mies saa hengenvaarallisen syndrooman korona-piikin jälkeen)

https://www.nowtheendbegins.com/warning-global-campaign-to-vaccinate-world-is-pharmaceutical-
driven-biosecurity-military-agenda-designed-to-enslave-humanity-new-world-order-antichrist (VAROITUS
: GLOBAALI KAMPANJA MAAILMAN ROKOTTAMISEKSI ON TODELLISUUDESSA 
FARMASIAVETOINEN BIOTURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ SOTILAALLINEN AGENDA 
ORJUUTTAMISEKSEMME)
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On toivottavaa, että mahdollisimman moni lähettäisi näitä posteja eteenpäin totuuden edistämiseksi, 
koska suuri eksytys on jo suuressa määrin vallannut Suomen Siionin.

Bileamin Aasi (Samuel Korhonen)

Lähettänyt Olli-R klo 1.08
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