
sunnuntai 2. lokakuuta 2022

Ajanmerkkejä syyskuun loppupuolella 2022 (mm. 
ilmastokatastrofi säätä manipuloimalla, kulkutauteja ja vitsauksia 
solkenaan, autuas Tempaus-toivomme voiman antajana, ainakin 19
eksistentiaalista uhkaa maailmalle nyt, nuorten terveiden 
urheilijoiden kuolemat lisääntyneet paljon, antikristuksen henki 
jyllää mutta paha ei voita, psykologiaa kirkossa, ydinaseiden uhka, 
John MacArthur'in Strange Fire -konferenssista) – Samuel 
Korhosen lukijaposti 24.9.2022
Tässä helluntailaisen hengellisesti valveutuneen 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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Tässä postissa:

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

Suunniteltu ilmastokatastrofi (klik)
Ruttoa ja kulkutauteja, voi ei (klik)

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

Onneksi se ei ole ohi (klik)
Ennennäkemättömän pahan selitys (klik)

• Dennis Huebshmann'in artikkeli sivustolta Rapture Ready:

Jeesus-nimi ota myötäs (klik)

• Pete Garcia'n blogikirjoitus:

Kaikki, kaikkialla, yhtäaikaa (klik)

• Holly Spate'n artikkeli sivustolta Rapture Ready:

Lepo väsyneelle (klik)

• Leo Hohmann'in blogikirjoitus:

Lähes 900 nuorta tervettä urheilijaa kuollut 18 kuukauden aikana, kun British Heart 
Foundation julkaisee mainoksen, joka "normalisoi" lasten sydänkohtaukset (klik)

• Gene Lawley'n artikkeli sivustolta Rapture Ready:

Mielenkiintoisia vastauksia kysymättömiin kysymyksiin (klik)

• Jan Markell'in lyhyt artikkeli sivustolta Rapture Ready:
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Oletko väsynyt raivostumaan (klik)

• Martin ja Deidre Bobgan'in lyhyt ”kristillisen psykologian” paljastus. Julkaisija Bible Based 
Ministries (Shaun Willcock):

Psykoheresia (klik)

• Hal Linsey'n uutiskirje 18.9.2022:

Tämä ei ole harjoitus (klik)

• Uutena lähetyksenä Anton Bosch'in selostus John MacArthur'in Strange Fire -konferenssista 
vuonna 2013. Kalvinismin ja cessationismin toisenlainen väärä tuli näyttää saaneen lisää potkua 
Suomessakin. Artikkelin loppuun on lisätty linkki Antonin TBC:lle antamaan haastatteluun:

Vaikutelmia Strange Fire -konferenssista (klik)

Tässä vielä pari suositeltavaa ja ajankohtaista linkkiä:

https://oneway.tv/fi/video/ZBpv0vv-PB4

https://www.youtube.com/watch?v=eQDhKjVXZ6k&ab_channel=Topsiekku

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)
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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)
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