lauantai 30. toukokuuta 2015
YouTube -evankelista Paul Begley: Apokalypsi on käsillä!
Tässä Samuel Korhonen kehuu pastori Paul Begley'ta, joka on todellakin ottanut vaarin Jeesuksen sanoista olla
vartija muurinaukossa tai uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, joka antaa ”ruokaa” ajallansa Herran
palvelusväelle (Matt. 24:42-47) eli varoittaa tulevista ajoista kera aikainmerkkien. Tämä valvova asenne tulisi olla
jokaisella, joka odottaa Jeesuksen takaisintuloa. Jeesus ja Paavali sanovat kristityille Pyhässä Raamatussa
jokseenkin niin, että ”valvokaa ja rukoilkaa, ettei se päivä yllättäisi teitä niinkuin varas”. Vastakohtana
ymmärtäväisille palvelijoille ovat pahat palvelijat (välinpitämättömät uskovat), jotka sydämessään viivyttävät
Herran paluuta ja juovuksissa naljailevat pikkuasioista kanssapalvelijoilleen etsien vikoja (Matt. 24:48-51). Aika
on todellakin paha ja tämä Samuelin kirje lukijoilleen tuli juuri sopivaan aikaan.
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Shalom!
Kristus on elämän leipä niin kääntymättömille kuin kauankin uskossa olleille.
Aasi on kuitenkin sitä mieltä, että evankeliumia, s.o. elämän leipää, jaetaan Suomen Siionissa yleensä
liian keveissä tunnelmissa (esim. TV7:n ”Pyhän Hengen illat”). Ihmisiä ei yritetäkään saada vakavalle
paikalle, vaikka apokalypsi on käsillä.
Evankelistojen kannattaisi ottaa oppia YouTube -evankelista Paul Begley'ltä. Hän aloittaa jokaisen
viestinsä sanoilla: ”Are you serious, are you serious (Oletko vakava)” ja lopettaa useimmiten tähän
tyyliin: ”Time is running out. Jesus is coming. Give your life to Jesus (Aika on loppumassa, Jeesus
tulee. Anna elämäsi Jeesukselle).” Hän uutisoi paljon maailman tapahtumia ja tuntuu olevan hyvin
perillä politiikasta aina illuminaatin metkuja myöten. Hän aloitti YouTube-kanavansa 5 vuotta sitten ja
nyt siellä on vaatimattomasti yli 6500 videota!
Hänen sanomansa ymmärtämiseksi ei tarvitse kovin hyvin osata englantia, koska hänen
oheisviestintänsä, ääni, ilmeet ja varsinkin silmät, on niin tehokasta. Tutkimusten mukaanhan
viestittämisen tehokkuus, eli perillemeno, riippuu 80-prosenttisesti oheisviestinnästä.
Nyt ihmiset pitäisi saada todella säikähtämään, koska maailman tilanne on äärimmäisen vakava.
Tässä linkit muutamaan Begley'n videoon:
Fukushiman ydinvoimalaitoksella Japanissa on vetyräjähdyksen vaara ja ydinvoima-insinöörien
mukaan monet ovat edelleen tietämättömiä.
Lasten kilpirauhassyövän tapaukset Japanissa ovat nousseet yhdestä tapauksesta miljoonassa
127 tapaukseen 400 000:ssa Fukushiman onnettomuuden 11.3.2011 jälkeen.
Israelin korkeimman oikeuden rakennuksen sisältä (Jerusalemissa Knessetin vieressä) johtaa
33 porrasaskelmaa ”Illuminaatin” pyramidin pohjalle. Rothschildin perhe suunnitteli ja maksoi
rakennuksen.
Pastori Paul Begley kastaa Jeremy'n Indiana'sta

Pastori Paul Begley Indianasta kastaa Mike'in Ohiosta
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)
------------------'Big One' tulossa Japaniin, kertoo tämänpäivän uutinen:
http://yle.fi/uutiset/japanin_maanjaristyksen_silminnakija_pelkaamme_etta_isompi_on_tulossa_tama_oli_varoitu
s/8031067
https://www.youtube.com/watch?v=fDekYhlyExs (Paul Begley 30.5.2015)
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