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Ajanmerkkejä tammikuun alussa 2022 (mm. Covid-rokotettujen 
valtava sairauksien aalto, operaatio Omikron ja rokottamattomien 
syyttäminen, rokotepakkomekanismi, Sodoman laillistaminen, 
Euroopasta Antikristuksen valtakunta, vuosi 2022 ratkaisujen 
vuosi, Tempaus oven edessä + Gary Ritter'in ajankohtaisia 
raamattuopetuksia) – Samuel Korhosen lukijaposti 8.1.2022
Ahkera helluntailaisveli Samuel Korhonen (alias Bileamin Aasi) lähetti jälleen uuden lukijapostauksen 
näin uuden vuoden alkuun, jossa totuttuun tapaan joukko artikkelisuomennoksia kertoen vakavista 
aikainmerkeistä, jotka osoittavat Jumalan tuomion läheisyyteen korruptoituneen nykymaailman vuoksi. 
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 9. tammikuuta 2022 9.56
Aihe: Fwd: LOOK UP 8.1.2022

Tämän postin liitteet:

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

2.Tim. 2:9 – Jumalan Sana ei ole kahlehdittu (klik)
Jer. 15:4 – Mitä Manasse teki? (klik)
Haggai 1:5 – Ottakaa vaari teistänne (klik)
Jer. 17:9 – Petollinen on sydän (klik)
Ilm. 6:9 – Surmatut Jumalan Sanan tähden (klik)
Jer. 25:31 – Tuomio tulee (klik)

• Terry James'in lyhyet artikkelit:

Kuinka lähellä tempaus? (klik)
Maaplaneetta vuonna 2022 (klik)
Sodoman laillistaminen (klik)
Valittu valvontamekanismi kiristyy (klik)

• Leo Hohmann'in artikkeli Ratkaisulaaksossa (klik)

• Alan & Pat Franklin'in sivustolta: KAIKILLA on haittavaikutuksia "rokotteista", väittää 
lääkäri. (klik)

• Kaksi Mike Adams'in HRR-raportin tiivistelmää sivustolta Natural News, joka Googlen Wikipedian
mukaan on ”fake news website”, mikä Aasille on luotettavuuden perusedellytys tässä suuren 
petoksen ajassa.

Globalistit valmistautuvat joukkomurhaan lähiviikkoina (21.12.-21) (klik)

Lisää hoitajia puhaltaa pilliin koskien "valtavaa" määrää sydänkohtauksia ja 
verihyytymiä täysin rokotetuilla (29.12.-21) (klik) 

Tässä vielä kolme linkkiä, joita Aasi ei jaksanut kääntää, mutta Google-kääntäjä on nopeasti kehittynyt 
niin, että ne ovat helposti luettavissa, vaikka ei osaisi sanaakaan englantia ja DeepL tuntuu olevan vielä 
parempi. https://www.deepl.com/Translator. Ajanmerkki tämäkin.
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GLOBAALI HÄLYTYS: Arviolta 10 miljoonaa ihmistä PÄIVÄSSÄ asetetaan peruuttamattomaan 
lähtölaskentaan kohti rokotekuolemaa, joka voi tappaa MILJARDEJA, jos sitä ei pysäytetä 
vuoden sisällä

Tohtori Robert Malone sanoo, että ”monet tahot ovat syöttäneet hänelle punaista pilleriä” 
Covidiin, Suureen Nollaukseen, Big Tech -sensuuriin ym.

MASS FORMATION PSYCHOSIS (Joukkomuodostuspsykoosi)

Näyttää, että mRNA-”rokotteen” keksijän silmät ovat avautuneet kuin kissanpojilla Neuvostoliitossa.

Tapio Puolimatka käsittelee samaa aihetta Toni Torpan 
haastattelussa: https://www.youtube.com/watch?v=HE_Gv-POefA&ab_channel=ToniTorppa

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

Bileamin Aasi

Lähettänyt Olli-R klo 23.04
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