lauantai 5. helmikuuta 2022

Ajanmerkkejä helmikuun alussa 2022 (mm. kuolleisuuden kasvu
vuonna 2021, UMJ:n globalistien aivopesu lähes täydellinen,
Emmanuel Macron tuleva Antikristus?, amerikkalainen wokekulttuuri, kapina taivaan Luojajumalaa vastaan käynnissä
läntisessä maailmassa, "uusi normaali" Amerikassa, TV-sarja The
Chosen, keskustelua koronasta & rokotteista + Gary Ritter'in
ajankohtaisia raamattuopetuksia) – Samuel Korhosen lukijaposti
1.2.2022
Robottimainen helluntailaisveljemme n. 80-vuotias Samuel Korhonen (alias Bileamin Aasi) lähetti taas
uuden lukijapostauksen, jossa joukko artikkelisuomennoksia kertoen vakavista aikainmerkeistä, jotka
osoittavat ajan lyhyyteen ennen seurakunnan Tempausta ja sen jälkeistä Ahdistuksen aikaa maapallolla.
Tallensin nämä suomennokset CEF-kotisivuilleni, joten klikkaa vain seuraavassa Samuelin viestissä
esiteltäviä artikkeleita, jotka hän liitti postiinsa.
--------------------Lähettäjä: Samuel Korhonen <smlkorhonen@gmail.com>
Lähetetty: keskiviikko 2. helmikuuta 2022 20.44
Aihe: Fwd: LOOK UP 1.2.2022
Tässä postissa:
• Viisi Gary Ritter'in kirjoitusta hänen blogiltaan LOOK UP. Gary on amerikkalainen AOG:n pastori
(credentialed).
Jer. 49:35 – Eelamin jousi (klik)
Jer. 34:16 – Mutta sitten te jälleen käännyitte pois (klik)
Jer. 32:8 – Omistusoikeus (klik)
Jer. 29:11 – Sillä minä tunnen ajatukseni (klik)
Hepr. 2:7 – Vähäksi aikaa (klik)
• Terry James'in artikkelit:
Antikristuksen varjossa (klik)
Herännyt vai hereillä (klik)
Vihan malja täyttyy (klik)
• Rob Pue'n artikkelit:
Aivopesu on lähes täydellinen (klik)
Kun aika loppuu (klik)
• Tom McMahon'in (The Berean Call) TV-sarjan THE CHOSEN (VALITTU) arvostelu. (klik)
• Jason Laufenberg'in artikkeli Vajoaminen kaaokseen. (klik)
• Äänitiedosto: Keskustelu HKI Koronaneuvonnan kanssa 27.1.2022 (klik)
• Bill Wilson'in ”Daily Jot”: Mysteeri ja juonittelu ympäröivät kuolleisuuden kasvua vuonna
2021. (klik) Havainto, että kuolemantapausten määrä kasvoi 40% COVID-pandemian aikana
edelliseen vuoteen ja sitä edeltävien vuosien keskiarvoihin verrattuna, on herättänyt pään
raapimista lääketieteellisessä yhteisössä.

• Natural News -sivusto on äärimmäisen luotettava ja siellä on hyvin paljon hyvin mielenkiintoisia
juttuja. Tässä linkki vain yhteen:
Washingtonin osavaltio laillisti ihmisruumiiden "lihaliemi"-nesteytyksen vuosi ennen
kuin aktivoi COVID-keskitysleirit, jotka pyydystävät "iskuryhmä”-operaatioilla
rokottamattomia konservatiiveja... ruumiiden tehokas, salamyhkäinen hävittäminen on
nyt täydellistetty
On toivottavaa, että mahdollisimman moni lähettäisi näitä posteja eteenpäin totuuden edistämiseksi,
koska suuri eksytys on jo suuressa määrin vallannut Suomen Siionin.
Bileamin Aasi
------------------------Samuel Korhosen edellinen tammikuun lukijaposti tässä blogissa:
http://nokialainen.blogspot.com/2022/01/ajanmerkkeja-tammikuun-alussa-2022mm.html (lukijaposti 8.1.2022)
Lähettänyt Olli-R klo 17.48

