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Ajanmerkkejä tammikuun lopussa 2023 (mm. Kuinka pitkä on 
Ahdistus?, post-tribbareiden ajattelutapa, NAR-liikkeen eksytys, 
Luciferin kätyrit todellisia saastuttajia kemikaalivanoineen, 
profeetalliset synnytyskivut käynnissä nyt, rohkaisua vuodelle 
2023, jesuiittapaavi Franciskuksen suojelema kuuluisa 
jesuiittapappi-taiteilija hyväksikäyttöskandaalissa, uskovien vainot
kasvussa, Titanic eli Amerikka uppoamassa pian?, herätyssoitto 
meille ja pastoreille ajan lyhyydestä, Oletko oikeassa suhteessa 
Jeesukseen Kristukseen kun reagoit ajan tapahtumiin?) – Samuel 
Korhosen lukijaposti 27.1.2023
Tässä uutteran helluntailaisveljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) tuore lukijapostaus 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 28. tammikuuta 2023 13.07
Aihe: LOOK UP 27.1.2023

Tässä postissa:

• Kaksi Gary Ritter'in audiokommentaaria. Gary on amerikkalainen AOG:n pastori (credentialed):

Todistusteksti 7-vuotisesta ahdistuksesta (klik)
Post-trib post-apokalyptinen ajattelutapa (klik)

• Gary Ritter'in kirjoitus hänen blogiltaan LOOKING UP:

NAR ja Raamatun profetia (klik)

• Terry James'in blogikirjoitus:

Todelliset planeetan saastuttajat (klik)

• Kaksi Hal Lindsey'n (93v) lyhyttä viestiä:

Älä pelkää aikoja (klik)
Mitä yhteistä näillä asioilla (klik)

• Holly Spate'n artikkeli sivustolta Rapture Ready:

Astuminen uuteen vuoteen (klik)

• Shaun Willcock'in artikkeli:

Jesuiittapappi-taiteilijan hirvittävä nunnien hyväksikäyttö (klik)

• Tommy Stone'n artikkeli:

Katkeransuloiset ajat (klik)

• Pete Garcia'n artikkeli:

https://nokialainen.blogspot.com/2023/02/ajanmerkkeja-tammikuun-lopussa-2023-mm.html
https://nokialainen.blogspot.com/2023/02/ajanmerkkeja-tammikuun-lopussa-2023-mm.html
https://nokialainen.blogspot.com/2023/02/ajanmerkkeja-tammikuun-lopussa-2023-mm.html
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/09_Katkeransuloiset_ajat.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/08_Jesuiittapappi-taiteilijan_hirvittava_nunnien_hyvaksikaytto.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/07_Astuminen_uuteen_vuoteen.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/06_Mita_yhteista_nailla_asioilla.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/05_Ala_pelkaa_aikoja.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/04_Todelliset_planeetan_saastuttajat.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/02_NAR_ja_Raamatun_profetia.pdf
https://garyritter.com/blog/
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/03_Post-trib_post-apokalyptinen_ajattelutapa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/01_Todistusteksti_7-vuotisesta_ahdistuksesta.pdf
mailto:smlkorhonen@protonmail.com
https://cuttingedgefinland.kotisivukone.com/


Musta joutsenlaulu (klik)

• Jonathan Brentner'in blogikirjoitus: 

TARPEELLINEN HERÄTYSSOITTO (klik)

• Steve Schmutzer'in artikkeli:

Todellinen syy paniikkiin (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.

-------------------------

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)

https://nokialainen.blogspot.com/2023/01/ajanmerkkeja-tammikuun-alussa-2023-
mm.html (lukijaposti 7.1.2023)
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