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Ajanmerkkejä elokuun puolivälissä 2022 (mm. ajan loppuminen, 
Raamatun lopunajan profetiat toteutumassa, maailmassa 
demoninen agenda kätketysti, Jeesus seisoo jo ovella, 
maailmanloppu leijuu ilmassa, Ilmestyskirjan 3. sinetin "öljy ja 
viini", kaikkien nälänhätien äiti tulossa) – Samuel Korhosen 
lukijaposti 10.8.2022
Tässä uskollisen ja ymmärtäväisen helluntailaisveljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) tuore 
lukijapostaus veljille ja sisarille, jossa Aasin artikkelisuomennoksia viime aikojen profeetallisesta 
kehityksestä 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.
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Tässä postissa:

• Holly Spate'n artikkeli:

Aika loppuu (klik)

• Terry James'in blogikirjoitukset:

Danielin tulvaportti (klik)
Meri ja aallot todella pauhaavat (klik)

• Gary Ritter'in blogikirjoitukset:

Saatanan työ_piilossa näkyvillä (klik)
Oven edessä (klik)

• Jan Markell'in artikkeli:

Kohti ahdistusta (klik)

• Mark Becker'in artikkeli:

Ilm. 6:6: Öljy ja viini (klik)

• Sidney Secular'in artikkeli:

Kaikkien nälänhätien äiti (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:
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