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Seuraavassa tiivis suomentamani profetiaraportti Rapture Ready -sivustolta, joka oli kirjoitettu ennen 
Israelin parlamenttivaaleja 17. syyskuuta 2019, joten jotkut spekulaatiot vaalien osalta eivät ole ihan 
toteutuneet, koska pääministeri Netanyahu hävisi tiukan kisan. Kuitenkin kaikki on vielä avoinna siltä 
osin, kenestä tulee seuraava Israelin pääministeri ja voidaan mennä uusiin kolmansiin vaaleihin. Sota 
olisi varmaan syttynyt välittömästi Netanyahun voittaessa, mutta nyt saattaa mennä vähän aikaa. Ehkä 
ikonisen Netanyahun häviäminen ja hänen nykyinen epätoivonsa merkitsee jotakin yllättävää 
tapahtumaa lähitulevaisuudessa, joka sitten johtaa Israelia koskevaan Googin sotaan.
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Tämän viikon tapahtumat voivat viitata siihen, että myrsky on näköpiirissä.

Israeliin kohdistuu hyökkäyksiä melkein joka päivä, ja näyttää siltä, että tilanne kiristyy tulevien Israelin 
vaalien (kolme päivää tämän artikkelin kirjoittamisesta) ja presidentti Trump'in ”Vuosisadan sopimuksen” 
julkistamisen jälkeen (julkistus jossain kohtaa pian vaalien jälkeen).

Ensinnäkin, mitä tulee hyökkäyksiin Israelia vastaan, Israelin ulkoministeri sanoi 8. syyskuuta 2019, 
että Israel on hyvin lähellä sotilaskampanjaa Gazan kaistaleella.

Neljä päivää myöhemmin pääministeri Netanyahu kertoi, että Israelilla on suunnitelmat valmiina iskuun 
Gazassa.

Seuraavana päivänä herra Netanyahu sanoi, että sota voi puhjeta milloin tahansa.

Vaikuttaa siltä, että Israel on vihdoin päättänyt, että neuvottelut terroristien kanssa ovat arvottomia, ja 
ainoa jäljellä oleva vaihtoehto on lähettää armeija terroristien tuhoamiseksi.

On tärkeää ymmärtää, että Gazan sota voi levitä muihin maihin.

Toiseksi, tulevien Israelin vaalien osalta, mielipidekyselyt osoittavat, että kisa on hyvin tiukka.

Pääministeri Netanyahu on vastannut lupaamalla, että jos hänet valitaan, hän laajentaa välittömästi 
Israelin suvereniteettia Jordanin laaksoon ja pohjoiselle Kuolleenmeren alueelle.

Kriitikkojen mukaan Netanyahu antoi tämän lupauksen voittaakseen vaalit, mutta Jumala on ohjaksissa, 
ja on mahdollista, että Hän teki vaalit tiukoiksi, koska hän tiesi, että Netanyahu tekisi lupauksen liittää 
lisää Luvattua maata nyky-Israeliin.

Jeesus sanoi, että viikunapuu kasvattaa lehtiä (grow; Matt. 24:32), joten Israelin on laajennettava 
rajojaan.

Jos Netanyahu valitaan, Israelin viholliset aloittavat todennäköisesti sodan pysäyttääkseen hänet, joten 
ei ole kohtuutonta odottaa vaikeuksia.
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Kolmanneksi, myöskin koskien tulevia vaaleja, Israelissa on pieni poliittinen puolue nimeltään Jewish 
Power (tai Jewish Strength (Juutalainen voima)).

Varhaiset kyselyt paljastivat, että Juutalainen voima (Jewish Power) ei saisi tarpeeksi ääniä voittaakseen
mitään, mutta ryhmä tuli esiin kannattamalla Temppelin jälleenrakentamista, ja kaikki suuret 
mielipidekyselyt alkoivat yhtäkkiä näyttää heille voittoa ainakin neljän paikan edestä 120-jäsenisessä 
Knessetissä.

Vaalit ovat niin tiukat, että Juutalaisen voiman neljä paikkaa voisivat ratkaista, kuka johtaa seuraavaa 
hallitusta.

Eniten ääniä saaneen ehdokkaan on todennäköisesti tehtävä myönnytyksiä uskonnollisissa 
kysymyksissä saadakseen Juutalaisen voiman tuen.

Ilman myönnytyksiä voittanut ehdokas ei todennäköisesti ole pääministeri.

Tällä voi olla suuri vaikutus profetioiden täyttymiseen, Israelin rajojen laajentamiseen, Temppelin 
uudelleenrakentamiseen, eläinuhrausten jatkamiseen, sotaan, jne.

Neljänneksi, ennenkuin Netanyahu lupasi laajentaa Israelin suvereniteettia välittömästi Jordanin 
laaksoon ja pohjoiselle Kuolleenmeren alueelle, jos hänet valitaan, hän kuuli Trump'in hallintoa.

Pohjimmiltaan hänelle kerrottiin, että Jordanin laakson ja pohjoisen Kuolleenmeren alueen liittäminen ei 
vaikuta presidentti Trump'in rauhanesitykseen.

Tämä osoittaa, että Trump'in vuosisadan sopimus suosittelee näiden alueiden pitämistä Israelin 
suvereniteetissa.

Kaikki tämä on vain spekulointia, mutta tässä on jotain todellista: Israelin rajojen laajentaminen ja 
Temppelin uudelleenrakentaminen ovat tulleet aiheiksi näissä vaaleissa.

Maailman johtajat (YK, EU ja jotkut muslimijohtajat) eivät pidä tästä, ja he sanovat, etteivät tunnusta sitä.

Useat arabijohtajat (Turkki, Saudi-Arabia ja Jordania) kutsuvat sitä aggression teoksi.

Viidenneksi, kun tätä artikkelia kirjoitetaan, on tuoreita uutisia siitä, että Saudi-Arabian kahteen 
suurimpaan öljylaitokseen on hyökätty.

On ilmoitettu useista kovista räjähdyksistä ja valtavasta tulipalosta.

Tämä on uusi syy kysyä: ”Onko sota horisontissa?”

Jos se on, tämä maailma voi muuttua hyvin nopeasti.

Jatka katsomista ylös.
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