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Ajanmerkkejä toukokuun alussa 2022 (mm. Pre-Trib-
Tempauksesta, ihmiskunnan geneettinen manipulointi, globaali 
väestönhallinta, NAR-liike, Ukrainan sota ja ydinaseet, Kiina 
profetiassa, biodigitaalinen uusi ihminen, Tempauksen läheisyys, 
lähestyvä talousmyrsky) – Samuel Korhosen lukijaposti 7.5.2022
Tässä ahkeran helluntailaisveljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) tuorein lukijapostaus, jossa
Aasin artikkelisuomennokset ja muut kirjoitukset kertovat ajankohtaisista profeetallisista kehityksistä 
maailmalla ja osoittavat 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>
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Aihe: Fwd: LOOK UP 7.5.2022

Tässä postissa:

• Viisi Gary Ritter'in kirjoitusta (ensimmäinen Pre-Trib-Tempauksesta) hänen blogiltaan LOOK UP. 
Gary on amerikkalainen AOG:n pastori (credentialed):

He eivät ymmärrä (klik)
Miksi murehdit (klik)
Käärmeen siemen (klik)
Egyptin nälänhätä (klik)
Ihmeet Islamissa ja NARissa (klik)

• Kaksi Terry James'in blogikirjoitusta ja artikkeli sivustolta Rapture Ready.

Vastaukseni kysymyksiin tempauksesta (klik)
Ydinaseneuroosi ja profeetallinen ennuste (klik) 

Kiinan haaste ja profeetallinen kehitys (klik)

• Biodigitaalinen konvergenssi (klik) – Jon Rappoport'in artikkeli 
sivustolta canadafreepress.com Geri Ungurean'in julkaisemana.

• Holly Spate'n lyhyt rohkaiseva artikkeli Tänäänkö? (klik)

Brighteon'in sähköpostista:

Historian eeppisin ja vaarallisin talousmyrsky on nyt käsillä

Historian eeppisin ja vaarallisin talousmyrsky on nyt yllämme... eikä ulospääsyä ole. Keskuspankit ja 
hallituksen kleptokraatit ovat asettaneet itselleen ansan ja nyt he ovat jääneet kiinni ilman pakotietä.

Hullun rahan painamisen jatkuessa paniikinomaisella vauhdilla on vain ajan kysymys, milloin koko 
velkapohjainen fiat-valuutan petoskoneisto räjähtää, mikä johtaa siihen, jonka rahoitusanalyytikko 
Gregory Mannarino ennustaa voivan johtaa jopa 80 prosentin tappioihin osakkeissa, 
joukkovelkakirjoissa ja muissa dollarimääräisissä varoissa.

Maailmanlaajuisten tapahtumien järkyttävän käänteen lisäksi sekä Saksan että Sveitsin hallitukset 
kehottavat nyt julkisesti kansalaisiaan ja yrityksiään varastoimaan välttämättömiä tarvikkeita ja 
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valmistautumaan sähköverkon romahtamisen tai ydinsodan kaltaisiin skenaarioihin. Lue kaikki 
yksityiskohdat tämän päivän podcastista täältä.

Tässä herätysvideo niille, jotka eivät vielä usko, että koronarokotus liittyy ”salaliittoon.” Videon kesto 7 
minuuttia ja se on hyvin suomeksi tekstitetty. ”Herää. herää, herää!” Videolla puhuu pääasiassa tohtori 
Yuval Harari, Klaus Schwab'in ja WEF:in pääneuvonantaja. Hän on juutalainen ja asuu ”miehensä” 
kanssa Jerusalemissa.

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)

Lähettänyt Olli-R klo 22.57
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