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Ajanmerkkejä tammikuun alussa 2023 (mm. Siionin Viisasten 
Pöytäkirjat harhautusta, UFOt ja pre-Trib-tempaus liittyvät yhteen,
petos nykyaikana kristittyjä koskien joka näkyy mm. Covid-
rokotteiden hyväksyntänä ja pre-Trib-tempauksen 
mustamaalaamisena, Ahdistuksen ajan luonne, lopunajan 
uskomuksista esim. Pew Research'in kysely, kokoontumisemme 
hengessä ennen Tempausta, Miksi Maria valittiin?, jääkarhuilla 
pyyhkii hyvin, Covid-rokotteen aiheuttamat vahingot kehossa, 
Äkillinen Kuolema (SAD), Hal Lindsey'n sanomia vuoden 2022 
vaihtuessa uuteen vuoteen) – Samuel Korhosen lukijaposti 
7.1.2023
Tässä ahkeran helluntailaisveljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) tuore lukijapostaus näin 
uuden vuoden alkuun veljille ja sisarille, jossa Aasin profeetallisia artikkelisuomennoksia eri aiheista 
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 7. tammikuuta 2023 20.07
Aihe: LOOK UP 7.1.2023

Tässä postissa:

• Viisi Gary Ritter'in kirjoitusta hänen blogiltaan LOOK UP. Ensimmäisessä tekstissä hän paljastaa 
totuuden kuuluisasta asiakirjasta nimeltä Siionin Viisasten Pöytäkirjat. Gary on amerikkalainen 
AOG:n pastori (credentialed):

Antikristuksen käsikirja - globaalin Salaliiton manuaali (klik)
Miksi UFOja ellei Tempausta ennen vihaa (klik)
Maitoisia kristittyjä (klik)
Normaalia elämää Ahdistuksen aikana? - Ei (klik)
Tulossa pian – hetkinen vielä (klik)

• Terry James'in artikkeli sivustolta Rapture Ready, jossa hän suosittelee voimakkaasti Tom-nimisen
kaverin YouTube-kanavaa nimeltä Watchman River.

Kokoontuminen ennen lähtöä (klik)

• Nathele Graham'in artikkeli sivustolta Rapture Ready:

Miksi Maria (klik)

• Daniel Greenfield'in artikkeli: Ikuisesti uhanalaisilla jääkarhuilla pyyhkii hyvin:

Jääkarhuilla pyyhkii hyvin (klik)

• John Ure'n artikkeli Persoonallisuusmuutokset ja sydänvaurio Covid-rokotteen 
jälkeen sivustolta News with Views:

Persoonallisuusmuutokset ja sydänvaurio (klik)
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• Tiivistelmä Joseph Mercola'n artikkelista Äkillinen Kuolema (SAD): Alle 65- vuotiaiden 
kuolinsyy nro 1 vuonna 2021:

Äkillinen Kuolema (SAD) (klik)

• Hal Lindsey'n (93v) kaksi sähköpostiviestiä vuoden vaihtuessa:

Vuoden 2022 lopussa (klik)
Odotuksia—2023 (klik)

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

Bileamin Aasi

Sent with Proton Mail secure email.
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Samuel Korhosen edelliset tämän vuoden lukijapostit tässä blogissa:

https://nokialainen.blogspot.com/2023/01/wef-jumala-on-kuollut-samuel-korhosen.html 
(lukijaposti 1.1.2023)
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