
perjantai 22. lokakuuta 2021

Ajanmerkkejä lokakuun loppupuolella 2021 (mm. Krislam, Covid-
rokotukset, hengellinen sodankäynti, Covid'in oikeat 
parannuslääkkeet, Bill Gates'in hulluus, Sir Isaac Newton ateismia 
vastaan, autuaallinen toivomme kristittyinä) – Samuel Korhosen 
lukijaposti 18.10.2021
Tässä konemaisen helluntailaisveljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) ajankohtainen 
lukijaposti näin lokakuun loppuun sisältäen artikkelisuomennoksia, joissa keskitytään ajanmerkkeihin 
kun Jeesuksen toinen tulemus Tempauksessa lähestyy. Tärkeimpänä aiheena Samuelilla näyttää olevan 
taas kerran Covid-fiasko, josta riittää kerrottavaa. 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>
Date: ma 18. lokak. 2021 klo 12.43
Subject: Artikkeleita 18.10.2021

Tässä postissa:

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

Gal. 3:7– Aabrahamin lapsia (aihe Krislam) (klik)
Srn. 3:11 – Hän on pannut iankaikkisuuden ihmisen sydämeen (klik)
Snl. 24:11 – Pelasta ne joita kuolemaan viedään (aihe: rokotukset) (klik)
2. Kor. 10:4 – Sota-aseita (klik)
Jes. 3:9 – Syntinsä he tuovat julki (klik)

• Geri Ungurean'in blogikirjoitus BILL GATES'IN MIELENVIKAINEN PYRKIMYS (klik) alunperin 
vuodelta 2015

• J. W. Bryan'in artikkeli Kuolemat covid-pistoksista jatkuvat suunniteltuina. (klik)

• John Kaminski'n artikkeli Tuhon peili - Ne, joiden piti pelastaa meidät, päättivät tappaa 
meidät. (klik)

• Alan Franklin'in blogikirjoitus otsikolla: Koko Covid-fiaskon on aiheuttanut sen totuuden 
tukahduttaminen, että virus on helposti hoidettavissa useilla todistetuilla lääkkeillä. (klik)

• Terry James'in kaksi blogitekstiä:

Sir Isaac Newton (klik)
Tämäkö ”autuaallinen toivo”? (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):
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kijaposti 1.1.2021)
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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)
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