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Ajanmerkkejä lokakuun puolivälissä 2022 (mm. monet 
salaliittoteoriat ovat nyt salaliittofaktaa, superrikkaat 
valmistautuvat maailmanloppuun, hinta kapinasta Luojaa kohtaan,
korvausteologia, paholainen kiusaa nyt uskovia, Jumala manipuloi 
Googia Israelin vuorille, globalistien ajaman Maailmanjärjestyksen
pahuus, transhumanismi, Taivaan ihanuus, harha ja petos 
luonteenomaista nykyään, kristillinen jooga, päivittäinen lista 
kristitylle, ns. COVID-"rokotukset", sivilisaatiota ”nollataan 
(reset)”, Ukrainan menestys sodassa aiheuttaa vaaran) – Samuel 
Korhosen lukijaposti 14.10.2022
Tässä ahkeran 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@gmail.com>
Lähetetty: lauantai 15. lokakuuta 2022 20.12
Aihe: Fwd: LOOK UP 14.10.2022

Tässä postissa:

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

Salaliitto vai todellisuus (klik)
Super-rikkaat valmistautuvat maailmanloppuun (klik)

• Kolme Edwin Tan'in lyhyttä artikkelia sivustolta Rapture Ready:

Ei ole ilmaista lounasta (klik)
Korvaa ja poista pysyvästi (klik)
Älä masennu (klik)

• Kaksi Terry James'in artikkelia sivustolta Rapture Ready:

Googia kaasuvalotetaan (klik)
Maailmanjärjestyksen pahuus (klik)

• Pete Garcia'n blogikirjoitus:

Ihmisyyden tuolla puolen (klik)

• Holly Spate'n artikkeli sivustolta Rapture Ready:

Matkalla taivaaseen (klik)

• Ron Ferguson'in artikkeli sivustolta Rapture Ready:

Harha herkuttelee valheilla (klik)

• Geri Ungurean'in blogikirjoitus:

https://nokialainen.blogspot.com/2022/10/ajanmerkkeja-lokakuun-puolivalissa-2022.html
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https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/09_Matkalla_taivaaseen.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/08_Ihmisyyden_tuolla_puolen.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/07_Maailmanjarjestyksen_pahuus.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/06_Googia_kaasuvalotetaan.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/05_Ala_masennu.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/04_Korvaa_ja_poista_pysyvasti.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/03_Ei_ole_ilmaista_lounasta.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/02_Super-rikkaat_valmistautuvat_maailmanloppuun.pdf
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Kristillinen jooga: Kundalini-käärmeen tuominen kirkkoon (klik)

• Mike Damron'in lyhyt artikkeli sivustolta Rapture Ready:

Tänä päivänä (klik)

• Kaksi lyhyttä kirjoitusta Alan ja Pat Franklin'in blogilta Free Press:

Sinua pyydetään pian ottamaan uusi ns. rokote - sitä on testattu vain kahdeksalla 
hiirellä! (klik)
Sinua resetoidaan – hämmästyttävät yksityiskohdat tässä artikkelissa (klik)

• Hal Lindsey'n lyhyt uutiskirje 18.9.2022:

Maailmanlopun varjo (klik)

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-
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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)

Lähettänyt Olli-R klo 17.13
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