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Ajanmerkkejä heinäkuun puolivälissä 2022 (mm. Amerikka 
Ilmestyskirjan kaupallinen Babylon?, 5. sinetin pyhät?, lyömätön 
argumentti Tempaukselle ennen Ahdistusta (pre-Trib-tempaus), 
maailman ystävyys, homoseksuaalisuus, kudostukoksia Covid-
rokotetuissa, Ilmestyskirjan ratsastajat liikkeellä, Habakukin 
kirjan sanoma tälle päivälle, säänmuokkausta nälänhädän 
luomiseksi, valmistautuminen Tempaukseen, Pauli Kossilan puhe 
Turun kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2022) – Samuel 
Korhosen lukijaposti 16.7.2022
Tässä ahkeran helluntailaisveljemme Samuel Korhosen (alias Bileamin Aasi) uusi 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:

• Neljä Gary Ritter'in kirjoitusta hänen blogiltaan LOOK UP. Gary on amerikkalainen AOG:n pastori
(credentialed):

Amerikka tuskin kaupallinen Babylon (klik)
Keitä ovat viidennen sinetin pyhät (klik)
Lyömätön argumentti Tempaukselle (klik)
Maailman ystävä (klik)

• David Reagan'in artikkeli:

Homoseksuaalisuus voi olla enemmän kuin synti. (klik)

• Bill Perkins'in Compass eNews-artikkeli Itsereplikoituvia kudoshyytymiä rokotetuissa. (klik)

• Jonathan Brentner'in kaksi artikkelia:

LÄHESTYVÄ KAVIONKOPSE (klik)
TAPPAJIA TUHOOJIA JA KAASUVALOTTAJIA (klik)

• Holly Spate'n artikkeli Rohkaisukirje kaikille uskoville. (klik)

• Kelleigh Nelson'in artikkeli Sään muokkaus tapa nälkiinnyttää amerikkalaiset. (klik)

• Nathele Graham'in artikkeli Valmis tai ei täältä se tulee. (klik)

• Pauli Kossilan 4 minuutin puhe Turun kaupunginvaltuustossa Pauli Kossila 17.6.-22 
Turku (mp3) (klik)

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

https://nokialainen.blogspot.com/2022/05/ajanmerkkeja-toukokuun-alussa-2022-
mm_10.html (lukijaposti 7.5.2022)

https://nokialainen.blogspot.com/2022/06/ajanmerkkeja-kesakuun-alussa-2022-
mm.html (lukijaposti 1.6.2022)

https://nokialainen.blogspot.com/2022/07/ajanmerkkeja-kesakuun-lopussa-2022-
mm.html (lukijaposti 23.6.2022)
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https://nokialainen.blogspot.com/2022/07/ajanmerkkeja-heinakuun-puolivalissa.html
https://nokialainen.blogspot.com/2022/07/ajanmerkkeja-kesakuun-lopussa-2022-mm.html
https://nokialainen.blogspot.com/2022/07/ajanmerkkeja-kesakuun-lopussa-2022-mm.html
https://nokialainen.blogspot.com/2022/06/ajanmerkkeja-kesakuun-alussa-2022-mm.html
https://nokialainen.blogspot.com/2022/06/ajanmerkkeja-kesakuun-alussa-2022-mm.html
https://nokialainen.blogspot.com/2022/05/ajanmerkkeja-toukokuun-alussa-2022-mm_10.html
https://nokialainen.blogspot.com/2022/05/ajanmerkkeja-toukokuun-alussa-2022-mm_10.html
http://nokialainen.blogspot.com/2022/04/ajanmerkkeja-huhtikuun-puolivalissa.html
http://nokialainen.blogspot.com/2022/04/ukrainan-sodassa-on-kysymys-globaalista.html
http://nokialainen.blogspot.com/2022/04/ukrainan-sodassa-on-kysymys-globaalista.html
http://nokialainen.blogspot.com/2022/03/ajanmerkkeja-maaliskuun-alussa-2022-mm.html
http://nokialainen.blogspot.com/2022/03/ajanmerkkeja-maaliskuun-alussa-2022-mm.html
https://nokialainen.blogspot.com/2022/03/ajanmerkkeja-helmikuun-lopussa-2022-mm.html
https://nokialainen.blogspot.com/2022/03/ajanmerkkeja-helmikuun-lopussa-2022-mm.html
http://nokialainen.blogspot.com/2022/02/ajanmerkkeja-helmikuun-alussa-2022-mm.html
http://nokialainen.blogspot.com/2022/02/ajanmerkkeja-helmikuun-alussa-2022-mm.html
http://nokialainen.blogspot.com/2022/01/ajanmerkkeja-tammikuun-alussa-2022-mm.html
http://nokialainen.blogspot.com/2022/01/ajanmerkkeja-tammikuun-alussa-2022-mm.html

	torstai 28. heinäkuuta 2022
	Ajanmerkkejä heinäkuun puolivälissä 2022 (mm. Amerikka Ilmestyskirjan kaupallinen Babylon?, 5. sinetin pyhät?, lyömätön argumentti Tempaukselle ennen Ahdistusta (pre-Trib-tempaus), maailman ystävyys, homoseksuaalisuus, kudostukoksia Covid-rokotetuissa, Ilmestyskirjan ratsastajat liikkeellä, Habakukin kirjan sanoma tälle päivälle, säänmuokkausta nälänhädän luomiseksi, valmistautuminen Tempaukseen, Pauli Kossilan puhe Turun kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2022) – Samuel Korhosen lukijaposti 16.7.2022


