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Robin D Bullock KIIREELLINEN PROFETIA: "2 presidenttiä, 2 virkanimitystä"

Tässä me olemme Steve-veli. On iltauhrin aika ElijahStreamissa. Me olemme täällä tässä hetkessä. 
Tässä sanotaan, että hän rukoili tämän rukouksen. Se on 63-sanainen rukous, mutta jos otetaan pois 
kursivoidut sanat, siitä tulee 57-sanainen rukous. Oletteko valmiita tähän? Tämä on sitä, mitä hän 
rukoili. 

"Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi: "Herra, 
Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala 
Amerikassa [Israelissa] ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt 
kaiken tämän" (1. Kun. 18:36). Siinä sanotaan Israelissa, mutta minä sanon Amerikassa. Ja kaikki, 
jotka katsovat tätä, ovat sinun palvelijoitasi, Herra. Ja minä olen tehnyt tämän tässä lähetyksessä 
sanassasi. 

"Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet 
Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin" (1. Kun. 18:37).

"Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin, puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli 
ojassa"  (1. Kun. 18:38).

"Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoillensa ja sanoivat: "Herra on Jumala! Herra on 
Jumala!" (1. Kun. 18:39).

"Mutta Elia sanoi heille: "Ottakaa Baalin profeetat kiinni; älköön yksikään heistä pääskö pakoon". 
Ja he ottivat heidät kiinni. Ja Elia vei heidät Kiisonin purolle ja tappoi heidät siellä" (1. Kun. 
18:40).

"Ja Elia sanoi Ahabille: "Nouse, syö ja juo, sillä sateen kohina kuuluu" (1. Kun. 18:41).

Ja tänään me puhuimme Elia-rukouksen. Elia-hetken. Punaisen meren ylittämisen jälkeen. Ja nyt 
Mooses ja Elia ovat profeetallisesti kohdanneet yhden kerran. Ja nyt minä odotan, että Herran tuli 
iskee alas. Milloin? Se ei ole minun asiani. Minun asiani oli puhua tämä ääneen. Hänen asiansa on 
tehdä se ja lähettää tuli alas. 
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Mutta minä kerron teille yhden asian juuri nyt [puhuu vierailla kielillä]. Meidän Jumalamme on 
Jumala. Ja meidän Jumalamme lisäksi ei ole toista Jumalaa. Sillä Jumalanne, sanoo Herra, teki 
taivaat ja maan. Ennen kuin oli yhtäkään demokraattia. Ennen kuin oli yhtäkään Baalin profeettaa. 
Minä olin siellä, sanoo Herra. Minä puhalsin ja muutin ajan maisemat ja ihmisen maisemat ja 
valtioiden maisemat ja järjestöjen maisemat. Sillä nyt Minä olen puhaltanut ja tuonut pakkasen ja 
pakkanen on pitänyt vedet erossa toisistaan. Mutta nyt tuli iskee alas ja sulattaa sen. Ja se tulee alas.

Sinä sanot: "Milloin?" Herra sanoo, älä kysy milloin vaan kiitä minua silloin. Koska minä lähetän 
sen, sanoo Herra. Minä en tuota teille pettymystä. Minä olen teidän Jumalanne. Ja minä teen 
jokaisen asian, jotka olen sanonut tekeväni, sanoo armon kuningas. Joka on tässä paikassa. 
Halleluja Lampaalle. Halleluja Jumalan Lampaalle. 

Me ylistämme ja kiitämme sinua. Ja kunnia sinulle kuninkaitten kuningas ja herrojen herra. Koska 
sinun rakkautesi ja armosi kestävät ikuisesti. Halleluja. Halleluja. 

Nyt me ylistämme Jumalaa. Me vain kiitämme häntä. Hän on Herra. Halleluja. Halleluja. 

Ihmiset, jotka katsotte, älkää antako sydämen olla huolestunut. Kaikki, kaikki mitä Jumala sanoi, 
hän tekee niin. Näettekö, mitä tapahtuu, Steve-veli. Jokainen ihminen. Jokainen ihminen, nyt, en 
sanonut, että jokainen ihminen oli Jumalan perhettä. Koska olet Jumalan perhettä vain silloin, kun 
olet uudestisyntynyt. Kun Jeesus, teet hänestä elämäsi Herran. 

Mutta jokainen ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Ja jokainen ihminen kantaa mukanaan voimaa, 
itsessään, päätöksissään ja sanoissaan. Jokainen ihminen. Jopa tietämätön, jumalaton, ihminen. 
Kuten eräs, joka yrittää ryhtyä presidentiksi. Hänellä on enemmän voimaa ja se kertyy kerros 
kerrokselta, kun yhteinen ihmisjoukko antaa hänelle voimansa. Silloin hänestä tulee vielä 
voimakkaampi toisiin ihmisiin verrattuna. Teidän on muistettava tämä, mutta mitä tulee 
tapahtumaan. Jäännös muuttuu enemmistöksi. Ja jäännös muuttuu enemmistöksi silloin, kun se 
ottaa hengellisen vallan itselleen. Halleluja. 

Ja, niinpä, kun tämä asia puhuttiin ääneen. Sanat. Ei ole olemassa keinoa. Sallikaa minun päättää 
tämä ajatukseni vielä, kun voitelu on päälläni niin, että voin sen tehdä. Jokaisella ihmisellä on 
voimaa. Jokaisella on... koska hän on Jumalan kuva. Ihmisellä on henki, sielu ja keho ja hänellä on 
siis valtaa kolmella eri alueella. Mutta jopa tietämätön jumalaton ihminen, kuten tämä, jota he 
yrittävät puskea presidentin virkaan. Jopa jumalattomalla ihmisellä. Jopa tietämättömällä ihmisellä. 
Jopa tuon kaltaisilla ihmisillä on voimaa. 
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Mutta heillä ei ole tarpeeksi voimaa tuohon virkaan. Mutta, kun yhteinen ihmisjoukko antaa oman 
voimansa tuolle henkilölle, hänestä tulee voimakkaampi. Mutta, mitä tapahtuu, kun laittomasti 
virkaan päässyt mies, joka ei ole Jumalan asettama, ja joka ei ollut kansan enemmistön tahtoma. 
Kun tuollainen henkilö pusketaan virkaansa ja hänellä on se voima, jonka on saanut kannattajiltaan, 
se on kuin tuli joka polttaa tuon henkilön sisältä ulospäin. Ja se polttaa tuon ihmisen kokonaan. 
Koska hänellä ei ole keinoa säilyttää valta-asemaansa, koska hänelle annettu valta ei ole todellista. 
Valta, joka hänelle on annettu, ei ole todellista valtaa. 

Ja, niinpä, Raamattu sanoo, Saatanalla on tuli, joka tulee ulos hänestä jatkuvasti ja joka kuluttaa 
häntä joka päivä. Se on valheita. Se on laittomuutta. Se on voimaa, joka on hankittu yhteisestä 
jumalattomasta ihmisjoukosta. Tuo mies ei koskaan kykene pysymään virassaan. Mitä tahansa 
tapahtuukin, hän ei voi koskaan olla presidentti. Hän ei ole presidentti. Hän ei tule koskaan olemaan
presidentti. Kenelläkään ei ole tarvetta hankkia 7000:tta sotilasta ympärilleen pystyttääkseen 
ylittämättömän muurin päästäkseen virkaan kansan johtajana. Paitsi sosialistisella diktaattorilla. 
Joten, te katsotte jotain sellaista, jota Jumala ei ole asettanut virkaansa. Jumala on asettanut 
presidentin toimen. 

Mutta profeetat eivät ole menneet harhaan. He eivät koskaan ole ennustaneet väärin. Ihmiset ovat 
sekoittaneet Trumpin voiton siihen, että hän astuu virkaansa. Hän on jo voittanut. Ei ole syytä jatkaa
sanomalla: "Trumpin pitää voittaa. Trumpin pitää voittaa." Hän on jo voittanut. 

Mitä ihmisten sen sijaan pitää tehdä, heidän täytyy käyttää uskoaan niin, että hän voi astua 
virkaansa. Muistan erään profeetan antaneen profetian vuosia sitten. Hän on eräs voimakkaimmista 
profeetoista, jonka olen koskaan nähnyt tai koskaan tuntenut. Tapasin hänet yhden kerran. Tämä oli 
hänen profetiansa: "Tulee olemaan aika, jolloin on kaksi presidenttiä." Kaksi presidenttiä. 

Herra puhui minulle jotain ja sanoi: "Kaksi presidenttiä, kaksi virkanimitystä." Se oli kaikki, mitä 
hän sanoi. Joten, mitä hän tuolla tarkoittaa? En tiedä. Tarkalleen. Minulla on kaikenlaisia ajatuksia 
kuten sinullakin on juuri parhaillaan. Mutta minä kerron teille, nyt on kahden presidentin aika. Tuo 
profeetta ei tehnyt virhettä. Eivätkä profeetat tänäänkään ole ennustaneet väärin.

Ja Kristuksen kehon täytyy lopettaa sanomasta: "Profeetat, profeetat ovat ennustaneet väärin." Ja 
heillä ei ole ajatuksia. Kuunnelkaa. Ihmiset katsovat minuun, jotta pyytäisin anteeksi sitä, mitä 
Jumala on sanonut. Teidän on jatkettava katsomista kunnes jokin sulaa, koska minulla ei ole 
oikeutta pyytää anteeksi Jumalan sanaa. Eikä minulla ole myöskään mitään sellaisia suunnitelmia.
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