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Raamatun profetian mukaisia tapahtumia todellisessa maailmassa 
joulukuussa 2019 

Tässä Daymond Duck'in viikkoraportti Rapture Ready -sivustolla profeetallisista ajankohtaisista 
tapahtumista maailmalla viime vuoden lopussa, jonka suomensin. Duck'in raportti on aina viikon 
jälkijunassa, joten tapahtumat ovat yli viikon takaisia, eikä tätä tuoretta tilanteen eskaloitumista Iranin 
ja Irakin suunnalla ole raportoitu kokonaisuudessaan tässä artikkelissa, joka jakautuu kuuteen 
aihealueeseen.
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Todellisessa maailmassa tapahtuu jatkuvasti Raamatun profetian mukaisia tapahtumia.

Ensinnäkin, Tri. Dave Reagan huomautti äskettäin Kristus profetiassa -joulu-tv-ohjelmassa, että enkeli 
Gabriel antoi seitsemän ihanaa lupausta Marialle käydessään hänen luonaan ilmoittamassa Jeesuksen 
syntymästä: 1) Maria tulisi raskaaksi ja synnyttäisi pojan; 2) Marian poikaa kutsuttaisiin Jeesukseksi; 3) 
Jeesus olisi suuri; (4) Jeesusta kutsuttaisiin Jumalan Pojaksi; 5) Jeesukselle annetaan Daavidin 
valtaistuin; 6) Jeesus hallitsee Jaakobin huonetta; ja 7) Jeesuksen valtakunta ei lopu koskaan (Luuk. 
1:31-33).

Tri. Reagan sanoi, että neljä ensimmäistä profetiaa toteutettiin kirjaimellisesti, joten ihmisten pitäisi 
odottaa kaikkien seitsemän toteutuvan kirjaimellisesti.

Kirjaimellinen tulkinta tarkoittaa, että Jeesus tulee takaisin istumaan Daavidin valtaistuimelle Israelissa 
hallitakseen Israelia ja tätä koko maapalloa.

Israel on palautettu kansakuntana, ja jotkut juutalaiset haluavat palauttaa Daavidin valtaistuimen 
Jerusalemiin.

Jotkut kristityt uskovat niin, että he [juutalaiset] hyväksyvät Antikristuksen Messiaakseen.

Toiseksi, 21. joulukuuta 2019, paavi Francis välitti joulusanomansa roomalaiskatoliselle kirkolle ja syytti 
konservatiivisia katolisia asettumisesta ”yhteisen edun” (maailmanhallitus ja maailmanuskonto) tielle.

Paavi Franciscus kehotti katolisia asettamaan maailmanhallinnon ja maailmanuskonnon pyhien 
kirjoitusten edelle.

On mahdotonta tietää, onko hän Väärä profeetta, mutta hän sopii kuvaukseen; ja pyhien kirjoitusten 
syrjäyttäminen maailmanhallituksen ja maailmanuskonnon tuomiseksi on vaarallista.

Kolmanneksi, joulukuun alussa 2019, Iranin edustajat (proksit) ampuivat raketteja Yhdysvaltain K-1 
-sotilastukikohtaan Irakissa.

Joulukuun 13. päivänä 2019, Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo varoitti Irania, että kaikki Iranin tai
Iranin edustajien hyökkäykset kohtaavat päättäväisen Yhdysvaltain vastauksen.

Joulukuun 27. päivänä 2019, Iranin proksit ampuivat 30 rakettia Yhdysvaltain tukikohtaan.
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DEBKAfile kertoi, että yksi amerikkalainen urakoitsija tapettiin ja neljä Yhdysvaltain sotilasta loukkaantui,
yllyttäen kiireellisiin neuvotteluihin Washingtonin kanssa päättämään miten ja milloin Yhdysvallat vastaa.

Kaksi päivää myöhemmin Yhdysvallat iski kolmeen Hizbollah'in (Iranin proksi) kohteeseen Irakissa ja 
kahteen Syyriassa.

19 ihmistä tapettiin ja useita rakennuksia sekä aseita tuhottiin.

Neljänneksi, aikakauden lopussa, Israelissa tulee olemaan erittäin suuri armeija (Hes. 37:10).

Joulukuun 24. päivänä 2019, Israelin pääministeri Netanyahu kommentoi arabien lämmenneitä suhteita 
Israelin kanssa, ja hän sanoi, että se on ”politiikkamme suora tulos, joka on muuttanut Israelin 
nousevaksi vallaksi alueella ja maailmassa.”

Viidenneksi, 25. joulukuuta 2019, Gazan terroristit yrittivät salamurhata pääministeri Netanyahu'n.

Hän puhui kampanjatapahtumassa Ashkelon'issa, kun Gazasta ammuttiin raketti Ashkelon'iin.

Hän ryntäsi pois lavalta, Israelin rautakupoli (Iron Dome) -ohjuspuolustusjärjestelmä ampui raketin alas, 
eikä kukaan loukkaantunut.

Kuudenneksi, Kiinan kommunistinen puolue (KKP) on määrännyt uskonnolliset johtajat kirjoittamaan 
Raamatun (ja Koraanin) uudelleen opettamaan kommunistismielistä näkökulmaa, joka on KKP:n 
tavoitteiden mukaista.

Kiina on vanginnut joitain pastoreita ja kieltäytynyt sallimasta muiden matkustaa ulkomaille.

Ainakin yksi kirkko on määrätty korvaamaan maalaukset Neitsyt Mariasta ja Jeesuksesta kuvilla KKP:n 
puheenjohtaja Xi:stä.

Seurakuntaa käskettiin myös ripustamaan Kiinan lippuja ja iskulauseita kirkkoonsa.

Seurakuntaa käskettiin myös poistamaan nimensä kirkosta ja korvaamaan se julisteella, jossa lukee: 
”Seuraa puoluetta, kiitä puoluetta, tottele puoluetta.”

Vanhempia seurakunnan jäseniä varoitettiin, että he voisivat menettää eläkkeensä, jos he jatkavat 
palvontaa kirkossa.

Viimeaikaisten raporttien mukaan jopa kahta miljoonaa muslimia ollaan uudelleenkouluttamassa 
keskitysleireillä.

Ahdistuksen (Tribulation Period) aikana Antikristus yrittää korvata Raamatun ja Jeesuksen palvonnan 
Saatanan palvonnalla.
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