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Ajanmerkkejä syyskuun alussa 2022 (mm. saatanismi ja suuri 
pahuus ajassamme, nykyinen lihan turmelus Covid-rokotteiden 
kautta, globaali yhteiskunta jossa kansalaiset ovat vain biometrisiä 
datapisteitä, profetiaa Israelista Jesajan kirjassa, Raamatun 
profeetallisen sanan evankeliumikeskeisyys, nyt on aika antaa 
valomme loistaa, NAR eli Kingdom Now on väärä eskatologia, oikea
tapa käsitellä nykyajan kapinallisuutta ja paholaista, YK lopunajan 
lopullinen petojärjestelmä?, lusiferisti Yuval Noah Hararin 
maailmankuva) – Samuel Korhosen lukijaposti 3.9.2022
Tässä uskollisen ja ymmärtäväisen palvelijamme (Matt. 24:42-51) eli Samuel Korhosen (alias Bileamin 
Aasi) tuore lukijapostaus veljille ja sisarille, 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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Lähettäjä: Samuel Korhonen <smlkorhonen@gmail.com>
Lähetetty: sunnuntai 4. syyskuuta 2022 20.45
Aihe: Fwd: LOOK UP 3.9.2022

Tässä postissa:

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

Hillitön pahuus keskuudessamme (klik)
Kaiken lihan turmelus (klik)

• Tapio Puolimatkan suomentama Douglas Farrow'n artikkeli Kehittyvä Nowa Huta - globaali 
yhteiskunta, jossa kansalaiset ovat vain biometrisiä datapisteitä.

Nova Huta (klik)

• Annie Nissim'in kirjoitus isänsä Alan Franklin'in blogilla:

Israelin tarina luvuissa Jesaja 33, 34 ja 35 (klik)

• Tim Moore'n artikkeli Lamplighter-lehdestä. Tim on David Reagan'in seuraaja Lamb&Lion 
Ministry'n johtajana.

Jumalan profeetallisen sanan evankeliumikeskeisyys (klik)

• Holly Spate'n tunnettuun pyhäkoululauluun perustuva artikkeli:

Kynttiläni pieni palaa nyt (klik)

• Jonathan Brentner'in blogikirjoitus NAR ON NOPEIMMIN KASVAVA ESKATOLOGIA TÄMÄN 
PÄIVÄN SEURAKUNNASSA , MUTTA VÄÄRÄ

NOPEIMMIN KASVAVA ESKATOLOGIA (klik)

• Terry Jamesin artikkeli:

Paholaisen käsitteleminen (klik)
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• Prophecy News Watch'in artikkeli:

YK lopun ajan lopullinen petojärjestelmä (klik)

• Leo Hohmann'in blogikirjoitus Yuval Noah Harari paljastaa: Emme tarvitse väestön suurta 
enemmistöä

Yuval Noah Harari paljastaa (klik)

SuursaariLuotsi on alkanut ladata Youtube-kanavalleen Ilmestyskirjan selitystä. Aasi suosittelee 
lämpimästi. Tässä pari kuvakaappausta videolta 3.

Neljäs apokalypsin hevonen onkin vihreä! Vihreällä liikkeellähän on keskeinen rooli käynnissä olevassa 
kansanmurhassa!
 

Apokalypsin hevosten värit esiintyvät Palestiinan ja monien muslimimaiden lipuissa.
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Tekoälyyn perustuvalta kuvageneraattorilta DALL-E 2 kysyttiin, miltä viimeinen selfie näyttäisi, ja kun sen
generoimia kuvia katsoo, niin mieleen tulee kyllä Ilm. 9:6: "Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, 
eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä."

Tähän aikaan ei kenenkään ole pakko jäädä, mutta on vain yksi tie pelastua siitä ja vielä pahemmasta 
ikuisuudesta – JEESUS.

https://www.nowtheendbegins.com/artificial-intelligence-image-generator-dall-e-2-depicts-last-selfie-revelation-9-
zombies/

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-
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)
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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)

Lähettänyt Olli-R klo 23.30
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