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Juhani Laukkonen – Tempauksen jälkeen (TUORE VIDEO)
Tässä erittäin tärkeä aihe tähän hetkeen, kun näyttää siltä, että kristittyjen ylöstempaus eli seurakunnan 
armotalouskauden päättyminen Herran Jeesuksen Kristuksen tulemiseen yläilmoihin tempaamaan 
uskolliset seuraajansa on aivan ovella. Tämän Tempauksen jälkeen alkaa 7 vuotta kestävä Jumalan vihan
aika (tai Ahdistuksen aika) maapallolla ja sen alkuun liittyy voimakas UFO-eksytys, jolla kristittyjen 
ylöstempaus yritetään vääristää avaruusolioiden (alieneiden) tekemäksi kaappaukseksi, jossa moraalia 
saarnaavat uskovat/tosikristityt viedään avaruusaluksilla mukamas uudelleenkoulutettavaksi pois 
häiritsemästä New Age -aikakauden alkamista maan päällä, jonne pystytetään Antikristuksen johtama 
maailmanhallitus. Kaikkeen tähän kytkeytyy siis väkevä eksytys ja saatanallinen valhe, joka on 
ennustettu Raamatussa (2. Tess. 2:6-12). Seuraavalla Juhani Laukkosen tuoreella videolla (saarna 
puhuttu 27.5.2021) selitetään tarkemmin mistä tässä on kyse ja avarretaan suurta UFO-eksytystä, jossa 
Hollywoodin filmiteollisuus on näytellyt merkittävää osaa viime vuosikymmeninä. Aluksi kuitenkin 
ystäväni Pekka on jaotellut Laukkosen pitkähkön videon (46 min) osiin, jotta videolla voidaan mennä 
suoraan haluttuun kohtaan. (Kehotan muuten tallentamaan tämän videon pikimmiten vaikka 4K 
downloaderilla, https://www.4kdownload.com/. Levittäkää sanomaa eteenpäin ja evankelioikaa nyt, 
sillä aika on lähellä. Tempauksesta poisjääneille on hyvä jättää todistusaineistoa vaikka videon 
muodossa, jonka katsomiseen ei tarvita nettiyhteyttä.)

Juhani Laukkonen - Tempauksen jälkeen

...1:18...sielunvihollinen on tietoinen Raamatun tapahtumista ja valmistellut suurta valhetta, joka 
tapahtuu seurakunnan ylösoton jälkeen...ufot (sama mielipide kuin minulla)...5:35 saatana on tutkinut 
aikainmerkkejä...valhe syötetään ihmiskunnalle välittömästi ylösoton jälkeen...(2. Tess. 2:6-
12)...Englannissa tehtiin 2014 tutkimus, jossa 51% ihmisistä uskoi ufoihin ja 25% 
Jumalaan...11:12 Hollywood on manipuloinut ihmiskuntaa sci-fi -elokuvilla, ET, alienit jne...15:55 
Vatikaani haluaa valmistaa ihmiskuntaa kohtaamaan ET -olioita...elävät niin korkealla tasolla lähellä 
luojaa, että voisivat jopa evankelioida meitä...23:50 meidän on tärkeää jättää viesti jäljelle 
jääneille...ufot haki pois tämän rettelöivän kansan, joka oli niin moraalinen ja ahdistava, että puhui vain 
synnistä ja parannuksesta; ufot tuovat vapauden sanomaa...demoninen ajatus... 28:33 "nyt alkaa 
onnellinen aika kun häiritsijät on temmattu maanpäältä"...ihmiset, jotka eivät tunne Raamattua uskovat 
tämän valheen...31:15 valhe menee korkealla tasolla, Vatikaani jne...uuden maailman täyttää uskonto 
joka on "rakkaus" (new-age -ihmiset puhuvat eri dimensioista ja neljäs dimensio on rakkaus ja ne, jotka 
eivät sisäistä tätä, joutuvat syntymään uudelleen ja uudelleen maanpäälle oppiakseen tämän valheen)...

https://www.youtube.com/watch?v=FVImIVdVbrI (22.6.2021)

http://laukkoset.blogspot.com/

Pekalta tuoreeltaan vieraskirjassa:

Ja vielä muistutuksena kuvaamani orjantappurakruunu täysikuun ympärillä; tempaus on lähellä, 
evankelioikaa:

https://aijaa.com/HLxuDK
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