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Ajanmerkkejä marraskuun puolivälissä 2022 (mm. ikuinen elämä
Jeesuksen kautta, Israelin ja Iranin yhteen kietoutuneet kohtalot +
Psalmin 83 sota & Hesekielin Googin sota (ajoitukset), Covidinjektioiden lisääntymishaitoista keinotekoisiin kohtuihin,
Ilmestyskirjan 17. luvun symbolisen uskonnollisen porton
muodostuminen käynnissä, uskovien ei tarvitse pelätä täydellistä
ydinsotaa koska on profeetallisesti määrätty päivä ja hetki
ylöstempaukselle, Tempaus ennen Ahdistusta on raamatullisesti
välttämätön ja antaa rohkaisua, Mukaudutko Jumalan vai
maailman mukaan?, vääriä paimenia esiintyy varsinkin nyt,
Antikristuksen tulemisen pidättäjä) – Samuel Korhosen lukijaposti
19.11.2022
Tässä hengellisesti sinnikkään helluntailaisveljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) tuore
lukijapostaus veljille ja sisarille, jossa Aasin artikkelisuomennoksia tuoreista aikainmerkeistä maailmalla
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.
---------------------Lähettäjä: Samuel Korhonen <smlkorhonen@protonmail.com>
Lähetetty: lauantai 19. marraskuuta 2022 16.27
Aihe: LOOK UP 19.11.2022
Tässä postissa:
• Raamatullinen audiokommentaari Gary Ritter'in blogilta LOOK UP:
Aadamin langetessa me kaikki teimme syntiä (klik)
• Hyvin mielenkiintoiset profetiapäivitykset Gary Ritter'in blogilta LOOK UP:
Israelin ja Iranin yhteen kietoutuneet kohtalot (klik)
Keinotekoiset kohdut johtavat keinotekoisiin ihmisiin (klik)
• Terry James'in artikkelit:
Salaisuus Babylonin juonittelut (klik)
Profeetallisesti määrätty päivä ja hetki (klik)
• Jonathan Brentner'in blogikirjoitus:
ROHKAISUA VÄSYNEILLE SYDÄMILLE (klik)
• Nathele Graham'in artikkeli:
Mukaudutko Jumalan vai maailman mukaan (klik)
• William Boldham'in artikkeli:
Se aika on nyt (klik)

• Transkriptio Ken Johnson'in videolta, jossa hän osoittaa, että jae 2.Tess. 2:7 (Sillä laittomuuden
salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää) pitäisi
kääntää, kuten se on parhaissa literaalisissa käännöksissä.
Ivan Panin kääntää sen numeerisessa käännöksessään näin: For the mystery of
*lawlessness doth already work: only there is *one that restraineth now, until he become out
of the midst (Sillä laittomuuden salaisuus vaikuttaa jo, mutta nyt on vain yksi, joka pidättelee,
kunnes hän tulee poistetuksi keskeltä).
Ken sanoo, että ilmaisu ”pois keskeltä (out of the midst)” on idiomi muinaisesta
Eenokinkirjasta.
Antikristuksen pidättäjä (klik)
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-2022mm.html (lukijaposti 8.1.2022)
http://nokialainen.blogspot.com/2022/02/ajanmerkkeja-helmikuun-alussa-2022mm.html (lukijaposti 1.2.2022)
https://nokialainen.blogspot.com/2022/03/ajanmerkkeja-helmikuun-lopussa-2022mm.html (lukijaposti 20.2.2022)
http://nokialainen.blogspot.com/2022/03/ajanmerkkeja-maaliskuun-alussa-2022mm.html (lukijaposti 10.3.2022)
http://nokialainen.blogspot.com/2022/04/ukrainan-sodassa-on-kysymysglobaalista.html (lukijaposti 9.4.2022)
http://nokialainen.blogspot.com/2022/04/ajanmerkkeja-huhtikuun-puolivalissa.html (lu
kijaposti 21.4.2022)
https://nokialainen.blogspot.com/2022/05/ajanmerkkeja-toukokuun-alussa-2022mm_10.html (lukijaposti 7.5.2022)
https://nokialainen.blogspot.com/2022/06/ajanmerkkeja-kesakuun-alussa-2022mm.html (lukijaposti 1.6.2022)
https://nokialainen.blogspot.com/2022/07/ajanmerkkeja-kesakuun-lopussa-2022mm.html (lukijaposti 23.6.2022)
https://nokialainen.blogspot.com/2022/07/ajanmerkkeja-heinakuun-puolivalissa.html (l
ukijaposti 16.7.2022)
https://nokialainen.blogspot.com/2022/08/ajanmerkkeja-elokuun-puolivalissa2022.html (lukijaposti 10.8.2022)
https://nokialainen.blogspot.com/2022/09/ajanmerkkeja-syyskuun-alussa-2022-

mm.html (lukijaposti 3.9.2022)
https://nokialainen.blogspot.com/2022/10/ajanmerkkeja-syyskuun-loppupuolella.html (l
ukijaposti 24.9.2022)
https://nokialainen.blogspot.com/2022/10/ajanmerkkeja-lokakuun-puolivalissa2022.html (lukijaposti 14.10.2022)
https://nokialainen.blogspot.com/2022/11/ajanmerkkeja-lokakuun-lopussa-2022mm.html (lukijaposti 29.10.2022)
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