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Ajanmerkkejä joulukuun alussa 2022 (mm. huolestuttava Post-Trib
tempausasenne petetyillä preppaajilla, persoonallisuuden muutos 
mRNA-injektioiden jälkeen, seurakunta ja helvetin portit, nykyään 
vähän kiinnostusta Tempaukseen etenkin nuorilla, Saatana 
väärentää Jumalaa, Alexa on AK:n infrastruktuuria?, Venäjä & 
Iran sydänystäviä lopunajalla Raamatun profetian mukaan, tuleva 
digivaluutta (CBDC) valvonnan takia, digitaalitekniikan vaarat 
ihmiselle, Liitonarkki löydetty Temppelivuoren alta?, tuleva 
(pimeyden)ruhtinas AK, transhumanistinen utopia) – Samuel 
Korhosen lukijaposti 10.12.2022
Tässä joululukemista helluntailaisveljeltämme Samuel Korhoselta (alias Bileamin Aasi) loppuvuoden 
lukijapostauksessa veljille ja sisarille, jossa Aasin artikkelisuomennoksia tuoreista aikainmerkeistä 
maailmalla osoittaen 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@protonmail.com>
Lähetetty: lauantai 10. joulukuuta 2022 13.30
Aihe: LOOK UP 10.12.2022

Tässä postissa:

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

Kristillinen preppaus 7 vuoden ahdistukseen (klik)
Huolestuttava Post-Trib asenne (klik)

• Gary Ritter'in audiokommentaarin Vaccine-induced Zombies suomennos. ”Rokotteista” on tullut 
esiin uusia piirteitä, joista on ICIC:n video, joka on otsikoitu: Yhtäkkiä muuttunut? 
Persoonallisuuden muutokset mRNA-injektion jälkeen. (ICIC = International Crimes Investicative 
Committee)

Rokotezombeja (klik)

• Kolme Terry James'in artikkelia sivustolta Rapture Ready:

Profetia helvetin porteista (klik)
Nuorten aikuisten suunnitelmat ja profetia (klik)
Väärennettyjä käskyjä (klik)

• Kaksi Hal Lindsey'n (93v) lyhyttä viestiä:

Antikristuksen infrastruktuuri (klik)
Persiatekijä (klik)

• Tyler Durden'in artikkeli sivustolta Prophecy News Watch: Digivaluutta nopeammin kuin 
luuletkaan – 90% keskuspankeista valmistautuu siihen.

Digivaluutta nopeammin kuin luuletkaan (klik)

• Shaun Willcock'in artikkeli Digitaalitekniikka: Sen käyttö ja väärinkäyttö.
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Digitaalitekniikka (klik)

• Tom Stewart'in kirjasta In Search of the Lost Ark Luku 25 ONKO ARKKI LÖYDETTY 
TEMPPELIVUOREN ALTA? Tämä on hyvin mielenkiintoista ja sai ainakin tyhmän Aasin 
kutakuinkin vakuuttuneeksi, että Liitonarkki on todella löydetty.

ONKO ARKKI LÖYDETTY TEMPPELIVUOREN ALTA (klik)

• Holly Spate'n artikkeli sivustolta Rapture Ready:

Sydän täynnä kiitosta (klik)

• Edesmenneen Jack Kinsella'n artikkeli:

Tuleva ruhtinas (klik)

• Yhdellä silmäyksellä luettava Joseph Mercola'n artikkeli Valmistettu dystopia – Globalistit eivät
pysäytä ihmisten hakkeroimista.

Valmistettu dystopia (klik)

Joseph Mercola on Amerikan viisain lääkäri kontrastina sikäläiselle ”mengelelle” tohtori Fauci'lle. Hän 
sanoo, että Brave -selain on maailman paras ja kannattaa vaihtaa Google Chromen tai Microsoftin tilalle.
Aasi teki sen ja ero on kuin yöllä ja päivällä.

On toivottavaa, että mahdollisimman moni lähettäisi näitä posteja eteenpäin totuuden edistämiseksi, 
koska suuri eksytys on jo suuressa määrin vallannut Suomen Siionin.

Bileamin Aasi

Sent with Proton Mail secure email.
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