
tiistai 15. kesäkuuta 2021

Ajanmerkkejä toukokuun lopulla 2021 (viimeiset päivät käsillä, 
juutalaiset odottavat Messiastaan, luopunut seurakunta, kaita tie 
(ahdas portti), Covid-rokotteet, OSAS-oppi, superhumanismi, jne.) 
– Samuel Korhosen lukijaposti 28.5.2021
Tässä helluntailaisen ahkeran senioriveljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) tuore 
ajankohtainen lukijaposti aivan toukokuun loppupäiviltä. Samuel on taas suomentanut nivaskan 
aikainmerkki-artikkeleita, joissa jokaiselle jotakin eli vahvaa hengellistä ruokaa Jeesuksen toisen 
tulemuksen aattopäivinä. Tallensin nämä artikkelit 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: pe 28. toukok. 2021 klo 11.02
Subject: Ajanmerkkejä 28.5.2021

Tässä postissa:

• Jonathan Brentner'in 4-osaisen artikkelisarjan viimeinen osa 13 SYYTÄ MIKSI ELÄMME 
IHMISEN HISTORIAN VIIMEISTÄ HETKEÄ (klik)

• David Reagan'in erittäin mielenkiintoinen artikkeli Juutalaisten valmistelut Messiasta 
varten. (klik)

• David Reagan'in lyhyt kirja-arvostelu koskien Warren Smith'in uutta kirjaa Titanic ja tämän 
päivän seurakunta. (klik) Hyvä kirja Suomenkin ”kristillisille” kustantajille julkaistavaksi.

• Thomas S. McCall'in artikkeli Oliko Luukas pakana. (klik) Julkaistu alunperin Lamplighter 
-lehdessä vuonna 1999. Nyt uudelleen.

• Dennis Huebshman'in artikkeli Kuin tänä päivänä. (klik)

• Rob Pue'n artikkeli Marsut maailmanlaajuisessa kokeilussa. (klik)

• Terry James'in artikkeli Onko Antikristus reinkarnaatio? (klik) Hän arvioi siinä Arthur W. Pink'in 
(1886–1952) ideaa, että Juudas Iskariot inkarnoituisi vielä antikristukseksi. Pink'in kirjan aiheesta 
voi ladata täältä: https://www.ccel.org/ccel/p/pink/antichrist/cache/antichrist.pdf

• Mark A. Becker'in blogikirjoitus OSAS-opin vaarat. (klik)

• Don Koenig'in blogikirjoitus Saatana aikoo Korkeimmaksi. (klik)

• Wilfred Hahn'in artikkeli Superhumanismi nousee (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:

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
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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)

Lähettänyt Olli-R
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