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Ukrainan sodassa on kysymys globaalista petoksesta Uuden 
maailmanjärjestyksen hyväksi ja samalla Jumala panee koukut 
Googin (Venäjä) leukoihin – Samuel Korhosen lukijaposti 
23.3.2022
Tässä helluntailaisen veljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) viimeisin lukijapostaus 
maaliskuun lopulta 2022, jossa neljä Aasin artikkelisuomennosta Ukrainan sotaa koskien, johon mitä 
ilmeisimmin liittyy globaali petos. Samalla tietenkin Hesekielin profetia Googista alkaa toteutua, kun 
Putinin Venäjä hamuaa pian Israelin rikkauksia. Tallensin nämä suomennokset CEF-kotisivuilleni, joten
klikkaa vain seuraavassa Samuelin viestissä esiteltäviä artikkeleita, jotka hän liitti postiinsa.
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Tässä postissa:

• Arkkipiispa Vigano'n tyhjentävä ja hyvin tutkittu pääkirjoitus Ukrainan sodasta: Globalistit ovat 
lietsoneet sodan Ukrainassa perustaakseen uuden maailmanjärjestyksen 
tyrannian. (klik) Juutalainen isoäiti Geri Ungurean on julkaissut tämän blogillaan ”Absolute Truth 
from the Word of God”.

• Townhall -artikkeli Aika ottaa 'punainen pilleri' Venäjän ja Ukrainan sodan 
suhteen (klik) myös Gerin blogilta.

• Earnestly Contend Ministries'in artikkeli Ukraina ja globaalin petoksen seuraava luku. (klik)

• Jan Markell'in lyhyt artikkeli Odottelemassa (Waiting in the Wings). (klik)

Arkkipiispa Vigano

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

Bileamin Aasi
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Samuel Korhosen edelliset tämän vuoden lukijapostit tässä blogissa:
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Lopuksi kannattaa katsoa Petri Paavolan hyvä video, jossa tekstitys.

The deception of the New World Order in all areas of society

https://www.youtube.com/watch?v=-rT1lnR-Qd4 (7.4.2022)

Lähettänyt Olli-R klo 19.07 
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