
lauantai 10. huhtikuuta 2021

Koronarokotteiden petollisuudesta ja profeetallisista 
ajanmerkeistä ylöstempaukselle & 3. maailmansodalle 
alkukeväällä 2021 – Artikkeleita Samuel Korhosen lukijapostista 
9.4.2021
Helluntailainen veljemme Samuel Korhonen (alias Bileamin Aasi) on jälleen ollut ahkera suomentaja 
viime aikoina. Tässä hänen huhtikuun 2021 lukijapostinsa (liite)artikkeleineen, joissa tärkeää tietoa mm.
koronarokotuksista. Tallensin nämä artikkelit CEF-kotisivuilleni, joten klikkaa vain seuraavassa 
Samuelin viestissä esiteltäviä artikkeleita, jotka hän liitti postiinsa.

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

Lähettäjä: Samuel Korhonen <smlkorhonen@gmail.com>
Date: pe 9. huhtik. 2021 klo 21.28
Subject: Ajanmerkkejä 9.4.2021

Tässä postissa:

• BAIT & SWITCH (Syötti & Piiska) (klik) – Uutinen sivustolta Now The End Begins: TUTKIJAT 
SANOVAT NYT, ETTÄ NYKYISET COVID-ROKOTTEET OVAT TEHOTTOMIA VUODEN 
SISÄLLÄ JA KAIKKI JOUTUVAT ROKOTTAUTUMAAN UUDELLEEN JA UUDELLEEN

• Alan ja Pat Franklinin blogilta heidän Israelissa asuvan tyttärensä kirjoitus: Israel - rokotteiden 
marsuvaltio (klik). Tiesitkö, että Israelissa on raportoitu noin 3000 koronakuolemaa kolmen 
kuukauden aikana senjälkeen, kun rokotukset alkoivat 20.12.2020. Sitä ennen raportoitiin noin 
3000 koronakuolemaa yhdeksän kuukauden aikana. Ettei vain Geert olisi oikeassa!

• Matt Ward'in artikkeli: Iranin tapahtunut tosiasia (klik)

• Jonathan Brentner'in artikkeli: Kukaan ei voi peruuttaa autuaallista toivoamme (klik)

• Daymond Duck'in artikkeli: Profetian päiviä (klik)

• Don Koenig'in blogikirjoitus: Suuri Nollaus ja kristittyjen vaino vai ensin uusi 
maailmansota? (klik)

• Bill Perkins'in artikkeli: JOUKKOROKOTUSTEN SEURAUKSET PANDEMIAN AIKANA (klik). 
Hän käsittelee aihetta Geert Vanden Bossche'n varoituksen pohjalta.

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
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)
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Lue lopuksi tämä:

https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/KORONAH
ULLUUS.pdf

Lähettänyt Olli-R klo 18.16
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