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Ajanmerkkejä kesäkuun lopussa 2022 (mm. apinarokko, 
tappajavirukset, Googin sodan ajoitus, Uusi Suuri Herääminen vai 
Tuomio edessä?, Israelin tulevaisuus, Karitsan häät, Venäjän 
hyökkäys Ukrainaan johtamassa Googin sotaan?, transhumanisti 
Noah Yuval Harari, kirkko pilkkaa Kristuksen paluuseen ja 
profetioihin uskovia nykyään, Suuren Nollauksen tappovaihe nyt) 
– Samuel Korhosen lukijaposti 23.6.2022
Tässä jälleen uupumattoman helluntailaisveljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) tuore 
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):

Apinoimista apinarokolla (klik) 
Googin sodan ajoitus (pitkän kirjoituksen loppuosa) (klik)
Tuleeko vielä suuri herätys (klik)
Vanhoja tappajaviruksia (klik)

• Kaksi David Reagan'in artikkelia:

Selviääkö Israel (klik)
Karitsan häät (klik)

• Don Koenig'in artikkeli Johtaako Venäjän hyökkäys Ukrainaan Googin sotaan. (klik) Artikkeli 
on lyhyt, koska Don on vaikeasti sairas.

• Leo Hohmann'in artikkeli Kuka vaikuttaa vaikuttajiin. (klik)

• Pete Garcia'n artikkeli Peltihattuprikaati. (klik)

• Hal Lindsey'n viesti Uutiset ja hyvät uutiset. (klik)

• Natural News'in tiivistelmä Mike Adams'in videoraportista Globalistit siirtyvät 
TAPPOVAIHEESEEN. (klik) Brighteon.com/51c96280-63ff-4068-96bc-0bf6658bbe50

• Meillä on kahdeksan kuukautta. (klik) Vernon Coleman'in ”laksatiivisen” videon transkription 
suomennos. Vernon'in lääketieteellinen asiantuntemus on ”second to none”. Vuonna 1996 hän 
kirjoitti kuuluisan kansainvälisen bestsellerin: How to Stop Your Doctor Killing You (Kuinka estät 
lääkärisi tappamasta sinut.). Koronaplandemian alettua hänet julistettiin foliohatuksi, mikä Aasille 
on ehdoton luotettavuuden edellytys.

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)

https://nokialainen.blogspot.com/2022/06/ajanmerkkeja-kesakuun-alussa-2022-
mm.html (lukijaposti 1.6.2022)
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