
tiistai 1. marraskuuta 2022

Ajanmerkkejä lokakuun lopussa 2022 (mm. USA:n marraskuun 
välivaaleista, Covid-19 ja 9/11 petoksesta, pre-Trib-Tempaus 
Jeesuksen Öljymäen puheessa nykyistä aikaa varten, Damaskon 
tuho (Jes. 17:1) ja Googin sota (Hes. 38-39) heti Tempauksen 
jälkeen, Eenok eli Hanok oli VT:n esikuva nykyisistä 
tempaususkovista) – Samuel Korhosen lukijaposti 29.10.2022
Tässä uutteran ja aikaansa seuraavan helluntailaisveljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) 
tuore lukijapostaus 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 29. lokakuuta 2022 7.59
Aihe: LOOK UP 29.10.2022

Tässä postissa:

• Tämän postin tärkein kirjoitus on Gary Ritter'in blogilta LOOK UP. Gary on amerikkalainen 
AOG:n pastori (credentialed):

Et kestä totuutta (klik)

• Edwin Tan'in lyhyt artikkeli sivustolta Rapture Ready:

Älä anna periksi (klik)

• Kolme Terry James'in artikkelia sivustolta Rapture Ready:

Kaikki nämä asiat (klik)
Putin, politiikka ja profetia (klik)
Ydinaseistetun karhun tökkimisestä (klik)

• Jonathan Brentner'in blogikirjoitus:

Uskalla olla Eenok (klik)

Tästedes nämä postit tulevat ProtonMailin kautta, koska Google on liian utelias. Gmail on estänyt jo 
useita kertoja vastaanottajia avaamasta Aasin posteja, koska sisältö on muka ”disinformaatiota.” Tohtori 
Mercolan mukaan ProtonMail on turvallinen sähköposti.

https://takecontrol.substack.com/p/how-to-ditch-google-completely

Raamatun profetia on nyt kiihtymässä, ”revving up”, kuten J D Farag sanoo.

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

Bileamin Aasi
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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)

https://nokialainen.blogspot.com/2022/07/ajanmerkkeja-kesakuun-lopussa-2022-
mm.html (lukijaposti 23.6.2022)

https://nokialainen.blogspot.com/2022/07/ajanmerkkeja-heinakuun-puolivalissa.html (l
ukijaposti 16.7.2022)

https://nokialainen.blogspot.com/2022/08/ajanmerkkeja-elokuun-puolivalissa-
2022.html (lukijaposti 10.8.2022)

https://nokialainen.blogspot.com/2022/09/ajanmerkkeja-syyskuun-alussa-2022-
mm.html (lukijaposti 3.9.2022)

https://nokialainen.blogspot.com/2022/10/ajanmerkkeja-syyskuun-loppupuolella.html (l
ukijaposti 24.9.2022)

https://nokialainen.blogspot.com/2022/10/ajanmerkkeja-lokakuun-puolivalissa-
2022.html (lukijaposti 14.10.2022)
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