torstai 30. syyskuuta 2021

Ajanmerkkejä syyskuun lopussa 2021 (Covid-petoksesta ja
rokotuksista, Bidenin Covid-määräykset, hyökkäykset
rokottamattomia vastaan Israelissa, pretrib-Tempauksen
raamatullisuus, jne.) – Samuel Korhosen lukijaposti 25.9.2021
Tässä helluntailaisen Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) ajankohtainen lukijaposti näin syyslokakuun taitteeksi sisältäen mielenkiintoisia artikkelisuomennoksia ja yhden Esa Heiskan videon.
Tärkeimpänä aiheena Samuelilla näyttää olevan taas kerran Covid-petos, josta paljastuu aina vain lisää
ikäviä uutisia. Tallensin nämä suomennokset CEF-kotisivuilleni, joten klikkaa vain seuraavassa
Samuelin viestissä esiteltäviä artikkeleita, jotka hän liitti postiinsa.
-----------------------Lähettäjä: Samuel Korhonen <smlkorhonen@gmail.com>
Date: la 25. syysk. 2021 klo 8.07
Subject: Ajanmerkkejä 25.9.2021
Tässä postissa:
• Bill Perkins'in artikkeli Bidenin koko kentän painostus. (klik)
• Bradlee Dean'in artikkeli Detroit TV pyytää tarinoita COVIDiin kuolevista rokottamattomista –
mutta saa yli 180 000 vastausta rokotteen vammauttamista ja tappamista. (klik)
• Kappale otsikolla He luulivat vapautuvansa (klik) syyskuun Last Trumpet Ministries'in
uutiskirjeestä. Kirjoittanut Samuel David Meyer.
• Katkelma J D Faragin profetiapäivityksestä 19.9.2021. Karistamisesta_Farag 19.9.-21 (klik)
• Alan Franklin'in blogikirjoitus: Oletko koskaan miettinyt, miksi mediassa ei koskaan kritisoida
"pistoksia"? Kaikki paljastuu tässä artikkelissa. (klik)
• Mark Becker'in artikkeli Puhuiko Jeesus tempauksesta. (klik)
• Ron Ferguson'in artikkeli Tarkempi katsaus tempaukseen_2 (klik)
• Kelleigh Nelson'in artikkeli Tuleva kansanmurha: Ihmiskunnan joukkotuho_1 (klik)
• Israelissa asuvan Annie Nissim'in kirjoitus Uusi kaupunki Negeviin
rokottamattomille (klik) hänen isänsä Alan Franklin'in blogilla.
• Sivustolla The Thinking Conservative on video otsikolla Tri. Vladimir Zelenko'n todistus COVID19 -rokotuksista. Siinä hän puhuu Israelin hasidirabbien ”paneelille”. Liitteessä (klik) osittainen
suomennos videon sisällöstä. Vladimir Zelenko on juutalainen lääkäri, jonka hoidossa mm.
presidentti Trump parantui koronasta muutamassa päivässä. Rukoilkaa, että Herra parantaisi
hänet itsensä syövästä ja pelastaisi hänet.
• Terry James'in artikkeli Ääretön perintö. (klik)
• ESA HEISKA on ensimmäinen saarnamies, jonka Aasi kuulee puhuvan koronarokotuksesta
tosiasioita, joista KAIKKI ns. ”pastorit” visusti vaikenevat: https://www.youtube.com/watch?
v=RuO79RAqEs0&list=PLMm2eyiTK332m68i_48mxdeMdWwf8HJUX&index=1

Jos haluat tulla hyvälle mielelle luettuasi näitä raskaitakin asioita, niin kuuntele Bird Youmans'in
vanhanaikaista gospelia hänen ainutlaatuisilta videoiltaan: https://www.youtube.com/watch?
v=kAzo8AXLM-M&t=3415s
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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