
torstai 21. huhtikuuta 2022

Ajanmerkkejä huhtikuun puolivälissä 2022 (mm. tappavat Covid-
rokotteet, raamatunprofetian laiminlyöminen seurakunnissa, 
sodomalaisuus nykymaailmassa, globalistiset ruhtinaskunnat vs. 
Venäjä, Dana Coverstone'n uninäyistä vuodelle 2022, Tempaus vai 
viha uskoville?, vallitseva normaaliusharha tyypillistä Nooan 
päiville, Antikristusspekulaatioita) – Samuel Korhosen lukijaposti 
14.4.2022
Tässä uutteran helluntailaisvanhuksen Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) tuorein lukijapostaus 
kuluvan kuun puoliväliltä, jossa Aasin artikkelisuomennokset kertovat ajankohtaisista profeetallisista 
aiheista ja 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: lauantai 16. huhtikuuta 2022 10.11
Aihe: Fwd: LOOK UP 14.4.2022

Tässä postissa:

• Blogilta Free Press: Niin sanotut rokotteet tuhoavat immuunijärjestelmämme – ne ovat 
tappavia (klik): Tässä jutussa paljastetaan Yhdistyneen Kuningaskunnan terveysturvaviraston 
viimeisimmät viralliset luvut, jotka osoittavat, että kolmesti rokotetut iältään 30-70-vuotiaat ihmiset 
ovat nyt menettäneet vähintään 70 prosenttia immuunijärjestelmänsä kyvystä verrattuna 
rokottamattomien luonnolliseen immuunijärjestelmään. Heidän immuunijärjestelmänsä heikkenee 
keskimäärin 10-30 prosenttia viikossa ja nuoremmissa ikäryhmissä heikkeneminen on paljon 
suurempaa ja nopeampaa.

• Jonathan Brentner'in blogikirjoitus SEITSEMÄN VAARAA RAAMATUNPROFETIAN 
LAIMINLYÖMISESTÄ SAARNATUOLISSA (klik)

• Gene Lawley'n lyhyt artikkeli Siirry yli Sodoman; täältä tulee maailma! (klik)

• Terry James'in artikkeli Uuden Maailmanjärjestyksen lopunajan katalyytti (klik)

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

Syksyn 2022 laskeuma. (klik) Tässä Gary analysoi profeetallisista unistaan tunnetuksi 
tulleen helluntaipastori Dana Coverstone'n viimeistä unta. 

Tempaus vai viha? (klik) 

Normaaliusharhan julkisivu & Nooan päivät (klik) 

Antikristusspekulaatioita. (klik) Tässä Gary esittää viime vuosilta useita 
antikristuskanditaatteja. Sokerina pohjalla Yuval Noah Harari, jolla on todella vakuuttava 
ansioluettelo tämän häijyn vakanssin haltijaksi.
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Ihmiset ovat hakkeroitavissa olevia eläimiä - Rapsodia.fi -tekstitys

https://tokentube.net/view?v=1561471506 (8.3.2022)

Yuval Noah Harari toimii Klaus Schwab'in neuvonantajana -- Transhumanisti Yuval Noah Harari puhuu 
tällä videolla vuoden 2020 World Economic Forumin kokouksessa. Tohtori Harari toimii yhtenä Klaus 
Schwab'in tärkeimmistä neuvonantajista. Tämä ilkeän ylimielisen oloinen "Dr. Evil" julistaa videolla 
kylmästi ihmisten olevan heidän näkökulmasta katsottuna vain hakkeroitavissa olevia eläimiä ja että 
yksilön vapaan tahdon aika on ohi. Tohtori Harari kertoo, miten tämä biometrisen datan hakkeroiminen 
saattaa mahdollistaa ihmisten eliitille myös vielä jotain paljon radikaalimpaa kuin vain digitaalisen 
diktatuurin rakentamisen.

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)

https://nokialainen.blogspot.com/2022/03/ajanmerkkeja-helmikuun-lopussa-2022-
mm.html (lukijaposti 20.2.2022)

http://nokialainen.blogspot.com/2022/03/ajanmerkkeja-maaliskuun-alussa-2022-
mm.html (lukijaposti 10.3.2022)

http://nokialainen.blogspot.com/2022/04/ukrainan-sodassa-on-kysymys-
globaalista.html (lukijaposti 9.4.2022)
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https://nokialainen.blogspot.com/2022/04/ajanmerkkeja-huhtikuun-puolivalissa.html
http://nokialainen.blogspot.com/2022/04/ukrainan-sodassa-on-kysymys-globaalista.html
http://nokialainen.blogspot.com/2022/04/ukrainan-sodassa-on-kysymys-globaalista.html
http://nokialainen.blogspot.com/2022/03/ajanmerkkeja-maaliskuun-alussa-2022-mm.html
http://nokialainen.blogspot.com/2022/03/ajanmerkkeja-maaliskuun-alussa-2022-mm.html
https://nokialainen.blogspot.com/2022/03/ajanmerkkeja-helmikuun-lopussa-2022-mm.html
https://nokialainen.blogspot.com/2022/03/ajanmerkkeja-helmikuun-lopussa-2022-mm.html
http://nokialainen.blogspot.com/2022/02/ajanmerkkeja-helmikuun-alussa-2022-mm.html
http://nokialainen.blogspot.com/2022/02/ajanmerkkeja-helmikuun-alussa-2022-mm.html
http://nokialainen.blogspot.com/2022/01/ajanmerkkeja-tammikuun-alussa-2022-mm.html
http://nokialainen.blogspot.com/2022/01/ajanmerkkeja-tammikuun-alussa-2022-mm.html
https://tokentube.net/view?v=1561471506

	torstai 21. huhtikuuta 2022
	Ajanmerkkejä huhtikuun puolivälissä 2022 (mm. tappavat Covid-rokotteet, raamatunprofetian laiminlyöminen seurakunnissa, sodomalaisuus nykymaailmassa, globalistiset ruhtinaskunnat vs. Venäjä, Dana Coverstone'n uninäyistä vuodelle 2022, Tempaus vai viha uskoville?, vallitseva normaaliusharha tyypillistä Nooan päiville, Antikristusspekulaatioita) – Samuel Korhosen lukijaposti 14.4.2022


