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Ajanmerkkejä kesäkuun alussa 2022 (mm. herätys vai tuomio?, 
Tempaus ennen Ahdistusta vai sen jälkeen?, abortti, kirkon sudet, 
Ahdistuksen ajan merkit näkyvillä, EU valvoo pian Internetiä, 
Putin aiheuttaa globaalin uhan, transhumanismi ja NWO, 
sijoitusyhtiö BlackRock ja sen tekoälyjärjestelmä Aladdin, WHO:n 
vallankaappaus, rohkaisua näihin päiviin, tappamisvaihe (suuri 
depopulaatio) globalistien Suuressa Nollauksessa) – Samuel 
Korhosen lukijaposti 1.6.2022
Tässä superahkeran helluntailaisveljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) tuorein lukijapostaus,
jossa Aasin artikkelisuomennoksia viime aikojen profeetallisesta kehityksestä 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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Tässä postissa:

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

Herätys vai tuomio (klik) 
Miksi Tempaus Ahdistuksen jälkeen on mahdoton (klik)
Vaaravyöhykkeitä (klik)
Susien herääminen (klik)

• Terry Jamesin artikkeli Ilmavallan ruhtinaan valmistelua (klik)

• Hal Lindsay'n kaksi lyhyttä uutiskirjettä. Hal on tehnyt kuuluisan kirjan ”Maa entinen suuri 
planeetta”. Hän täyttää lokakuussa 93, mutta on edelleen valpas vartija.

EU ottaa ohjat käsiinsä (klik)
Putinin heikkenemisen globaali uhka (klik)

• Jonathan Brentner'in artikkeli TRANSHUMANISMI: PAHA VOIMA UUDEN 
MAAILMANJÄRJESTYKSEN TAKANA (klik)

• Pete Garcia'n artikkeli Henki on poissa pullosta (klik)

• Jan Markell'in artikkeli Historian suurin vallankaappaus (klik)

• Holly Spate'n artikkeli Oletko valmis (klik)

• Leo Hohmann'in artikkeli Globalistit ovat siirtyneet Suuren Nollauksen 
tappovaiheeseen (klik)

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

http://nokialainen.blogspot.com/2022/04/ajanmerkkeja-huhtikuun-puolivalissa.html (lu
kijaposti 21.4.2022)

https://nokialainen.blogspot.com/2022/05/ajanmerkkeja-toukokuun-alussa-2022-
mm_10.html (lukijaposti 7.5.2022)

Lähettänyt Olli-R klo 23.14
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