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Suomi Tulessa -tapahtuma 1.-5.6.2015 – Rodney Howard-Browne kävi naurattamassa 
Suomen Siionia 

Tässä Samuel Korhoselta tuore sähköpostiviesti lukijoilleen, jonka mukana hän tapansa mukaisesti lähetti joukon 
artikkelisuomennoksia. Viestissään Samuel kertoo taas yhden esimerkin siitä suuresta eksytyksestä joka on 
suuressa määrin vallannut Suomen Siionin. Huom. lisäilin omia linkkejä Samuelin tekstiin ja sen perään.
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Shalom!

Tässä postissa hyvien artikkelien lisäksi ylimääräisenä numerona pyhää naurua Suomi Tulessa 
-tapahtumassa 1.-5.6.2015. Itse Rodney Howard Browne, maailmankuulu nauruherätyksen isä ja 
Pyhän Hengen juomanlaskija, kävi naurattamassa Suomen Siionia ja TV7 osoitti varauksettoman 
kannatuksensa lähettämällä kaikki kokoukset livenä viitenä iltana, neljä tuntia per kokous, ja kahdelta 
kanavalta.

Näyttää, että TV7 on niellyt äärikarismaattisen eksytyksen ”hook, line and sinker”, kuten lännessä 
sanotaan. Sitä todistaa hyvin tämäkin video: Suomi tulessa 2015  : Rodney Howard-Brownen 
profetia TV7:stä

Edesmennyt Hilja Aaltonen profetoi: "Suuren herätyksen sateet tulevat Suomeen ... tulee itkuherätys
... kansakunta itkien rukoilee".

Ei vain tullut hänen elinaikanaan. Tuleeko se sen kautta, jos löytyy niitä, jotka itkevät tätä 
nauruherätyksen uutta tulemista?

Paavali sanoo, millaista saarnaamisen tulisi olla lopunaikana:

...saarnaa SANAA, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, NUHTELE, VAROITA, KEHOITA, 
kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia... 

http://nokialainen.blogspot.fi/2015/06/suomi-tulessa-tapahtuma-1-562015-rodney.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2015/06/suomi-tulessa-tapahtuma-1-562015-rodney.html
http://www.tv7.fi/vod/player/?program=46954
http://www.tv7.fi/vod/player/?program=46954
http://www.tv7.fi/vod/player/?program=46954
http://www.charismamag.com/life/women/22402-the-great-deception-called-happiness
http://www.suomitulessa.fi/
http://www.suomitulessa.fi/
mailto:smlkorhonen@gmail.com


Tänä päivänä tällaista VAKAVAA saarnaamista ei juuri kuule. Tässä on ehdottomasti nuhtelemisen ja 
varoittamisen paikka. Jos paimenet eivät varoita lampaita, niin Jumala vaatii heidät siitä tilille. 

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

Bileamin Aasi (Samuel Korhonen)

------------------

https://kotisivukone.fi/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/pyhaa_naurua_1.6.-15.mp3 
(muutaman minuutin pituinen otos kesäkuun 1. päivän kokouksesta Suomessa)

Kristityn Foorumi on kirjoittanut paljon Howard-Brownen tempauksista, mm. Suomi tulessa –
kiertueesta 17.-21.5.2004:

http://www.kristitynfoorumi.fi/suomikotulessa.htm

http://www.sitelevel.com/query?slice_title=Entire+Site&query=howard-browne&crid=j3cx9anb 
(linkkejä KF:n eri sivuille, joissa puhutaan Howard-Browne'sta)

Lähettänyt Olli-R klo 17.17
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