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Daymond Duck'in profetiaraportti eri tapahtumista Israelin vaalien aikoina 
syyskuussa 2019 

Tässä suomentamani tuore profetia-artikkeli Rapture Ready -sivustolta, jossa käsitellään pääasiassa 
Israelin äskettäisiä uusintavaaleja, joiden tulos ei ratkaissut mitään. Lisäksi kirjoittaja ottaa esille neljä 
muuta mielenkiintoista asiaa, joilla on jotakin profeetallista merkitystä.
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Tulen olemaan poissa tietokoneeltani puhetilaisuuden vuoksi tänä viikonloppuna, joten tämä artikkeli 
kirjoitetaan varhain, ja siitä puuttuu viimeisimmät uutiset.

Ensinnäkin, Israelissa pidettiin uusintavaalit 17. syyskuuta 2019, mutta ne eivät ratkaisseet mitään.

Knessetissä on 120 jäsentä, ja pääministeriehdokkaalla täytyy olla 61 jäsentä (yli 50%) joukkueessaan 
hallituksen muodostamiseksi.

Kansakunta on jakautunut, eikä kukaan saanut tarpeeksi ääniä 61 jäsenen varmistamiseksi.

Israelin presidentti Rivlin'in on nyt valittava yksi puoluejohtaja paljon ääniä saaneista, joka voisi yrittää 
muodostaa ainakin 61-jäsenisen koalition.

Rivlin'in tehtävänä on valita sellainen henkilö, jolla hänen mielestään on paras mahdollisuus tehdä näin.

Hänellä on muutama päivä aikaa tehdä päätös, mutta voi nopeuttaa sitä; ja huhutaan, että hän aikoo 
tyrkyttää yhtenäisyyshallitusta. 

Kuten ymmärrän sen, pääministeri Netanyahu'lla on parhaat mahdollisuudet, mutta mitä tahansa voi 
tapahtua, ja lehmänkauppaa käydään paljon tulevina päivinä. [Rivlin valitsi Benjamin Netanyahu'n 
hallituksen muodostajaksi tällä viikolla. Ks. https://www.timesofisrael.com/rivlin-tasks-netanyahu-with-
forming-next-government-after-unity-talks-fail/, Suom. huom.]

Yksi mies, entinen puolustusministeri Avigdor Lieberman näyttää olevan kuskin paikalla.

Näyttää siltä, että hän tulee saamaan kahdeksan paikkaa, ja se riittää heivaamaan vaalit valitsemalleen 
miehelle.

Hän näyttää olevan valmis tekemään niin, mutta asettaa vaatimuksia.

Hän haluaa Israelin sallivan siviili- (ei-uskonnolliset) avioliitot; Israelin pitää tarjota julkisen liikenteen 
järjestelmä; Israelin pitää antaa yritysten olla avoinna sapattina; Israelin koulujen pitää tarjota maallinen 
koulutus; Israelin arabit ja ultra-ortodoksiset juutalaiset puolueet täytyy jättää valtaa pitävän hallituksen 
ulkopuolelle; uskonnolliset opiskelijat pakotetaan palvelemaan armeijassa; Israelin armeijan on 
tunkeuduttava Gazaan ja tapettava tai vangittava kaikki terroristit, jne.

Jos herra Lieberman saa haluamansa, Israel tulee olemaan maallinen kansakunta (ei uskonnollinen 
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kansakunta); ja seuraavan kerran, kun Israeliin ammutaan raketti, kansakunta voi mennä sotaan.

Nämä vaalit ovat muuttuneet henkiseksi taisteluksi Israelin tulevaisuudesta, ja se voi läikkyä yli aina 
täysimittaiseksi sodaksi.

Yhtenäisyyshallitus todennäköisesti jättää huomioimatta monet herra Lieberman'in vaatimuksista.

Herra Netanyahu olisi yhtenäishallinnossa tärkeä askel kohti Israelia, joka olisi uskonnollinen 
kansakunta, koska uskonnolliset puolueet tukevat häntä, ja hän on luvannut olla muodostamatta 
yhtenäisyyshallitusta ilman kaikkia niitä.

Yhtenäisyyshallitus voisi todella osoittautua hyväksi Israelille, koska se olisi vahvempi hallitus, ja 
järjestelmässä olisi vähemmän jakoa.

Toiseksi, näiden artikkeleiden säännölliset lukijat muistavat, että Floridan kuvernööri Ron DeSantis ja 
Floridan hätätilannejohtaja Jared Moskowitz vierailivat Israelissa tämän vuoden toukokuussa, ja he 
kirjoittivat rukouksen paperin palaan ja työnsivät sen halkeamaan Itkumuurilla.

Molempien miesten rukous oli, että Floridaan ei iskisi hirmumyrsky tänä vuonna.

Hurrikaani Dorian lähestyi uhkaavasti Floridaa, mutta se kääntyi pois.

Hurrikaani Humberto alkoi uhkaavasti lähestyä Floridaa tällä viikolla, mutta se kääntyi pois.

On mielenkiintoista nähdä, jatkuuko tämä.

Kolmanneksi, jotkut Raamatun profetiasta kirjoittavat henkilöt ovat jo vuosien ajan ehdottaneet, että 
maailman johtajat yrittävät keksiä selityksen ylöstempaukselle sanomalla, että alienit poistivat kristityt, 
koska nämä seisoivat maailmanhallituksen ja maailmanrauhan tiellä.

Syyskuun puolivälissä 2019, Yhdysvaltain laivasto myönsi, että kolme videota, jotka merivoimien ilma-
alus otti UFO:ista, ovat todellisia.

Yhdysvaltain laivaston mukaan videoissa näkyy ”selittämätön ilmailmiö”, mutta ei ole todisteita siitä, että 
alienit olisivat lentäneet UFO:illa.

Neljänneksi, Kalifornian osavaltio on hyväksynyt päätöslauselman, jossa pastoreita kehotetaan 
omaksumaan LGBTQ (seksuaalivähemmistöjen) -asiat, ja kirkkoja Kiinan keskusprovinssissa ollaan 
pakottamassa korvaamaan Raamatun kymmenen käskyä lainauksilla presidentti Xi Jinping'ilta.

Viidenneksi, satelliitteja ja Internetiä käytetään tiedon lisäämiseen kaikkialla maailmassa. Kun 
useimmat verkkosivustot lähettivät aikoinaan tietoja yhdellä kielellä, niin nyt ne lähettävät sovelluksia, 
jotka kääntävät informaation monille kielille.

Tämä helpottaa evankeliumin levittämistä ympäri maailmaa monilla kielillä.
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