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Ajanmerkkejä helmikuun lopussa 2022 (mm. PCR-testi rokotteena,
Kiinan olympiakuri Covid'in suhteen, muinainen Babylonin 
kaupunki elpymässä, Covid-rokote ei ole Pedon merkki, Bill 
Gates'in imperiumit, Kirkon luopumus ja Laodikean synnit tänään,
pre-Trib-tempaus on autuaallinen toivomme, Jeesuksen 10 
neitsyeen vertaus + Gary Ritter'in ajankohtaisia 
raamattuopetuksia) – Samuel Korhosen lukijaposti 20.2.2022
Tässä vähän myöhästyneenä helluntailaisen Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) tuorein 
lukijapostaus helmikuun lopulta 2022, jota en aluksi meinannut julkaista ollenkaan, koska Samuelin 
jutut pyörivät edelleen lähinnä koronan ympärillä, joka alkaa olla jo väistynyt kriisi ja poissa 
uutisotsikoista Ukrainan sodan ottaessa palstatilan haltuunsa (itseasiassa tämä sota voi olla Illuminatin 
juoni saada ihmisten huomio pois kasvavista rokotekuolemista mikä toteuttaa heidän depopulaatio-
agendaansa). Arvostan kuitenkin Samuelin tekemää artikkeleiden suomentamistyötä ja ei tuo 
koronakaan ole vielä ihan kokonaan taputeltu asia, koska Covid-salaliiton ja rokotteiden osalta paljastuu 
aina vain lisää kerrottavaa, kuten seuraavassa lukijapostissa, jossa siis 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.
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Lähettäjä: Samuel Korhonen <smlkorhonen@gmail.com>
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Aihe: Fwd: LOOK UP 20.2.2022

Tässä postissa:

• Neljä Gary Ritter'in kirjoitusta hänen blogiltaan LOOK UP. Gary on amerikkalainen AOG:n pastori
(credentialed).

Hepr. 4:11 – Ettei kukaan lankeaisi (klik)
Jer. 38:4 – Hän herpaisee käsiä (klik)
Jer. 22:3 – Tehkää oikeus ja vanhurskaus (klik)

Etkö halua COVID-"rokotetta"? Älä mene PCR-testiin! (klik)

• Gary Ritter'in artikkeli Juoni Kiinan olympiakurin takana. (klik)

• Joel Rosenberg'in uutisartikkeli Babylon, ikoninen muinainen kaupunki, on jälleen kerran 
nousemassa tuhkasta aivan kuten Raamatun profetia ennustaa – uusinta tietoa. 
(klik) Tähän voisi sanoa kuten Leo Meller: ”Pidä penkistä kiinni!”

• John Chandler'in artikkeli 50 syytä miksi Covid-rokote ei ole Pedonmerkki. (klik)

• Kolme tekstiä Geri Ungurean'in blogilta:

BILL GATES'IN JA HÄNEN IMPERIUMIENSA KAATAMINEN. (klik) Oleellinen sisältö on 
kuuluisan tri. Joseph Mercola'n hyvin laajasta arkistosta. 

Onko vertaus 10 neitsyestä koskaan hämmentänyt sinua (klik) 

Yhä lähemmäs loppua (klik)

• Terry James'in artikkeli Jumalan poistumisjärjestelmä. (klik)
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• Jason Laufenberg'in artikkeli Mitä seuraavaksi? (klik)

Tässä linkki Suursaariluotsin uusimpaan videoon: https://www.youtube.com/watch?
v=4OPDsKCMCmU

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 edelliset tämän vuoden lukijapostit tässä blogissa:

http://nokialainen.blogspot.com/2022/01/ajanmerkkeja-tammikuun-alussa-2022-
mm.html (lukijaposti 8.1.2022)

http://nokialainen.blogspot.com/2022/02/ajanmerkkeja-helmikuun-alussa-2022-
mm.html (lukijaposti 1.2.2022)
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