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Robin D. Bullockin shokeeraava viesti: Kuka on TODELLINEN 
presidentti?

Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=t0Z9XHLCflo&ab_channel=%D0%BA
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Nyt, Herra puhui minulle tämän marraskuun viidentenä. Ajattelen, että tuo on 02:01 PM, jonka olen
kirjoittanut paperille. Hän sanoi, profeetallisen vallan täytyy nyt astua esiin. Me emme ole enää 
Elian ajassa. Vaan sen sijaan. Olemme paremminkin Elisan ajassa. Nyt on kaksinkertaisen voiman 
aika. Jopa poliittisella areenalla vihollinen on tuonut näyttämölle kaksinkertaisen voimansa. The 
Biden. Biden tarkoittaa kaksi. Joten nyt. Niinpä meillä on kaksi Bideniä. Meillä on kaksi 
presidenttiä. Tuossa lauseessa on paljon koodattuna sinne sisälle. 

Joten, nyt on Jumalan kaksinkertaisen voiman aika. Elisan voitelu on näyttämöllä. Se tarkoittaa, että
annamme hallituksellisia ohjeita maailman johtajille. Kansallisille johtajille. Osavaltion ja 
piirikuntien johtajille. Ja paikallisille johtajille poliittisella näyttämöllä. Tämä on aika, jolloin 
profeetat kuulevat, mitä puhutaan ja sanotaan, jumalattomat ihmiset puhuvat ja sanovat, 
vuodekammioissaan vahingoittaakseen Jumalan ihmisiä. Meidän on varoitettava. Me, profeetat, 
meidän on tarkoitus varoittaa, kertoa ja ohjeistaa: tämä on se aika! Profeetallinen valta on kasvanut. 
Nyt on profeettojen aika. Tämä on aika. Kuunnelkaa tätä tarkasti. Tämä on optisten illuusioiden 
aika. 

Tämä on aika, katsoa taakse... Tämä on optisten illuusioiden aika. Tämä on aika, jolloin vihollinen 
vääntää valon saadakseen sinut näkemään jotain sellaista, mitä ei oikeasti tapahdu. Tämä on aika 
katsoa illuusion taakse ja nähdä, mitä oikeasti tapahtuu. Joe Biden on illuusio (havaintoharha) 
vallasta ja voimasta. Mutta, kuitenkaan hän ei ole todellinen. Hänen valtansa ja voimansa ei ole 
todellista. 

Kun Trump puolestaan on todellinen, mutta hänet nähdään illuusiona (havaintoharhana). Profeetat, 
johtajat omalla alueellasi, he kuuntelevat sitä, tiedätkö sinä tämän vai etkö sinä tiedä tätä. Jos olet 
profeetta, profetoi!!! Pysy virassasi. Tule esiin! Jos olet Jumalan kutsuma profeetta, tule esiin! 
Monet, monet, monet ihmiset haluavat olla profeettoja. Siihen asti kunnes tulee aika tehdä profeetan
työtehtäviä. Siihen asti kunnes tulee aika tehdä profeetan asioita. Ja sitten he eivät enää halua olla 
profeettoja. Profeetallisia tehtäviä kuten seisoa suorana, kun sinusta tehdään pilkkaa. Profeetallisia 
tehtäviä kuten kertoa poliitikoille sitä, mitä heidän täytyy kuulla. Profeettojen työtä tarvitaan NYT! 
Koska kysymyksessä on KOHTALO. 

Kohtalo tarkoittaa sitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Siinä on aina kysymyksessä tulevaisuus. 
Nämä tulevaisuutesi lahjat, tuodaan sinulle, sillä hetkellä kun hedelmöitys tapahtuu.  Olen 
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vakuuttunut tästä asiasta. Ne tuodaan sinulle siinä vaiheessa, kun hedelmöityksesi tapahtuu. Kun 
olet lapsi, ymmärrät tämän, kun joku henkilö syntyy hedelmöityksen yhteydessä, olette kuulleet 
minun sanovan tällaista: "Siellä on valon leimahdus." Se on sähköiskun kaltainen kipinä - aivan 
kuin salama. Se tarkoittaa, että Jumala on kylässä vauvakutsuillasi. Ja Hän tuo lahjoja mukanaan. 
Ne annetaan sinulle hedelmöityksessäsi. Kun olet lapsi, ne leimahtavat ulos sinusta aika ajoin. 
Koska sydämesi on puhdas. 

Apostoli Paavali sanoi roomalaisille 7:9: "Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, 
niin synti virkosi, ja minä kuolin." Nyt, tässä on jotain, mitä olette vain harvoin kuulleet. Ja se on: 
synnin virkoaminen (revival of sin). Tiesittekö, että on olemassa synnin virkoaminen. Synti herää 
eloon. Paavali sanoi niin. Hän sanoi roomalaisille 7:9:ssä. Hän sanoi, että olin elossa ennen lakia 
yhteen aikaan, mutta sitten meille annettiin laki. Ja kun laki tuli, synti virkosi ja minä kuolin. On 
siis olemassa synnin herääminen eloon. Mitä hän yrittää tässä kertoa meille? Hän kertoo, kun olin 
lapsi. Kun olet lapsi ja olet viaton Jumalan edessä, etkä tiedä oikeaa väärästä. Sinä tiedät tämän. On 
olemassa aika, kun vartut aikuiseksi. Nämä lahjat, jotka on sijoitettu sisällesi, ne eivät ole vielä 
kovin vanhoja. Ne eivät ole niin vanhoja ja ne tulivat, kun olit vasta lapsi. Ja ne eivät ole niin 
vanhoja. 

Joten, kun synti virkoaa ja sinä tiedät, mikä on oikein ja mikä on väärin. Niin, sitten yhtäkkiä nämä 
lahjat leimahtavat ulos sinusta aika ajoin. Joku teistä, kun olitte lapsia vielä, teillä oli tapana nähdä 
näkyjä. Teillä oli tapana nähdä unia. Teillä oli tuonkaltaisia asioita. Ja ne tulivat teille. Mutta, 
yhtäkkiä, kun virkoaminen. Kun opit tuntemaan oikean väärästä, ja ymmärsit, mikä on oikein, kun 
meille annettiin laki. Silloin synti etsi täydellisen ajan ja hetken, jolla synti pääsi virkoamaan 
sinussa. Ja se [synti] on ollut horroksessa sinussa ja se synti on peritty Aatamilta. Yhtäkkiä. 
Yhtäkkiä. Se synti alkoi virkoamaan sisälläsi. Ja kun se heräsi eloon sisälläsi. Silloin sinä kuolit. Ja 
kun sinä kuolit, synti hautasi lahjasi. Niinpä, synnin herääminen eloon sinussa tulee hautaamaan 
lahjat, jotka Jumala on antanut sinulle hedelmöityksessä. Ja tämä on juuri sitä, mitä synnin 
virkoaminen tarkoittaa. 

Joku teistä, joka on taantunut. Joku ihminen joka on parhaillaan taantunut, joka kerran, kun laki 
tulee, aina silloin tällöin kun olitte kasvamassa aikuisiksi. Te leimahditte hieman. Nuo lahjat. 
Tiedättekö miksi? Koska tavallaan, te silloin asetitte sydämenne oikeaan paikkaan ihan vain 
muutaman hetken ajaksi. Ja kun teitte niin, että asetitte sydämenne oikeaan paikkaan, nuo lahjanne 
leimahtivat liekkiin ihan vain muistuttamaan sinua kohtalostasi. Se tarkoittaa tätä: Jumala puhuu 
sinulle sinun tulevaisuudestasi, tule tänne, tule tähän suuntaan. Jatka vaellustasi tähän suuntaan. 
Kulje tähän suuntaan. Ja niinpä joku teistä, heti välittömästi kun kuulette käskyn tai lainsanan, ja te 
tiedätte, mikä olisi oikea asia tehtäväksi. Synti nousee välittömästi eloon ja taluttaa sinut 
maailmaan. Siitä sanotaan, että synti herää eloon. Synti etsii täydellisen ajankohdan, jolloin herättää
itsensä eloon. Se tietää, milloin sen on iskettävä. Ja vihollinen tietää tarkalleen, kuinka käyttää 
syntiä hyväkseen.
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Nyt, joten, nämä lahjat, jotka ovat maanneet joutilaina sisälläsi. Profeetan virkaa tarvitaan, koska 
kohtalo on kyseessä. Tämä on juuri nyt niin tärkeää! Nyt, haluan, että kuuntelette tätä. Näissä 
lahjoissa, jotka Jumala on sinulle antanut, sinun kohtalosi on siellä sisällä. Sinun tulevaisuutesi on 
siellä. Kaikki se, mitä tarvitaan siihen, että pääset tulevaisuuteesi, on siellä sisällä - noissa Jumalan 
antamissa lahjoissa sisälläsi. Ne ovat siellä sitä varten, että pääset sinne, missä Jumala näkee sinun 
olevan tulevaisuudessasi. Halleluja! Kun olet elossa Jumalalle, sinä tiedät tämän, nuo lahjasi 
leimahtavat liekkiin. Ja sinä teit havainnon, kun olit lapsi, että niin on. Nyt ihmettelet, miksi en tee 
enää niin? Koska synti on herännyt eloon. Nyt, kuunnelkaa tätä. 

Tämä on. Synnin virkoaminen, sen tarkoitus on, haudata ja piilottaa ne aarteet, nuo lahjat, jotka 
Jumala antoi sinulle. Tämä on sitä, mitä näillä maskeilla tarkoitetaan. Ihmiset eivät ole havainneet 
sitä, mutta maskit ovat arjessamme hallitsemassa meitä pelolla, jotta meidän lahjamme jäisivät 
piiloon. Jos joskus alat tekemään työtä lahjojesi kautta, helvetti häviää elämästäsi (hell is finished). 
Nyt, jollain ihmisellä on pieniä lapsia. Sinun pitää alkaa tarkkailemaan heitä ja toistuvasti 
muistuttamaan heitä, että he tekevät Jeesuksesta elämänsä Herran. Se on suurin asia, mitä he voivat 
koskaan tehdä. Koska pian heidän elämässään synti herää eloon. Ja kun se tulee, he kuolevat 
sisäisesti. Ja paholainen hautaa sillä tavalla heidän lahjansa. Nämä lahjat ovat: apostoleja, 
profeettoja, evankelistoja, pastoreita (johtajia/paimenia), opettajia. On olemassa apostoleja, 
profeettoja, evankelistoja, paimenia, opettajia, jotka ovat eläneet ja kuolleet tässä maassa ottamatta 
askeltakaan kutsumuksessaan. Koska synti on vironnut. Ja he kuolivat ja nuo lahjat hautautuivat sen
mukana.

Johtopäätös, sinun on aloitettava tarkkailemaan lapsiasi. Laita heidät innostumaan siitä, että he 
tekevät Jeesuksesta elämänsä Herran. Puhu heille koko ajan siitä, että he tekevät Jeesuksesta 
elämänsä Herran. Aloita kertomaan heille: tämä on suurin asia, mitä voit koskaan tehdä. Se on: tee 
Jeesuksesta Herrasi ja Pelastajasi. Tämä on suurin asia, mitä voit koskaan tehdä. Heti kun he 
ymmärtävät eron oikean ja väärän välillä, he juoksevat Jeesuksen luokse ja tekevät Hänestä 
elämänsä Herran. Ja nuo heidän sisällään olevat lahjat saavat alkunsa ja niitä ei enää koskaan estä 
mikään tulemasta esille. Ja Raamattu puhuu siitä, että meidän on tarkkailtava sitä, mihin suuntaan 
lapsemme ovat kallellaan. Se tarkoittaa: mihin suuntaan he nojautuvat. Silloin havaitse tilanne ja tee
mahdolliseksi se, että he pääsevät osalliseksi Jeesuksesta. Halleluja.

Tämä on sitä, mitä Jumala on laittanut heidän sisälleen. Maan päällä on ihmisiä, jotka ovat eläneet 
ja kuolleet eivätkä koskaan tehneet mitään noista asioista, koska synti oli herännyt eloon. On 
olemassa ihmisiä, jotka elivät ja kuolivat maan päällä ja he olivat astrofyysikkoja. He olivat 
ydinfyysikkoja. He olivat keksijöitä. He olivat presidenttejä. He olivat pormestareita. He olivat 
lääkäreitä, jotka eivät koskaan tehneet mitään noista asioista, koska synti virkosi. Nyt, tämä on sitä, 
mitä profeetan tehtävä tarkoittaa. Profeetta tuo profeetallisen sanan. Eikä ainoastaan kertoakseen 
sinulle tulevaisuuden vaan sen, mitä sinun pitäisi tehdä. Raamattu sanoo, että Isaskarin pojat olivat 
näkijöitä. He olivat miehiä, joilla oli ymmärrys ajan merkeistä heidän ympärillään siitä, mitä 
Israelin pitäisi tehdä. Ei siis, mitä he tekevät vaan mitä heidän pitäisi tehdä. 
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Niinpä profeetta tuo sinulle sanan siitä, miten sinun tulisi vaeltaa ja kuinka sinun pitäisi elää ja niin 
edelleen. Profeetta tuo sinulle sanan kohtalosta. Hän tuo sinulle sanan tulevaisuudestasi. Hän tuo 
sinulle sanan kertoakseen sinulle tulevaisuudestasi ja herättää sen sisälläsi. Koska kaikki nuo 
kohtalosi siemenet, jonkun täytyy vaeltaa tulevaisuuteen puhumaan niille. Onko tässä teidän 
mielestänne järkeä? Kaikilla niillä sisälläsi olevilla kohtalosi siemenillä täytyy olla joku Jumalan 
lähettämä. En nyt puhu profeetallisista lahjoista. Profeetallinen lahja voi herätä sisälläsi. Mutta 
puhun profeetan tehtävästä (office of a prophet). Monet ihmiset toimivat profeetallisessa lahjassa ja 
ajattelevat, että ovat profeettoja. 

Mutta noiden kahden välillä on ero. Sinä voit toimia profeetallisessa lahjassa etkä päivääkään tee 
työtä profeetan tehtävässä. Mutta profeetan tehtävä tarkoittaa aikojen ja ajankohtien käsittelyä. He 
tietävät, mitä kansakuntien pitäisi tehdä. Profeetta voi myös puhua sanan ja herättää sisälläsi olevan 
kohtalosi. Siksi me profetoimme ihmisille joskus henkilökohtaisesti. Se on kahdenkeskistä 
keskustelua. Keskustelua kahden kesken. Ja minä alan puhumaan hänelle hänen tulevaisuudestaan. 
Alan puhumaan asioista, jotka Jumala haluaa tehdä hänen kanssaan. Ja silloin se herää eloon heidän
sisällään. Profeetat voivat myös kertoa. He voivat tulla paikalle ja sanoa: "Näin sanoo Herra. Tämä 
elonkorjuu on tulossa maan päälle." Ja he voivat kertoa, voimmeko pysäyttää sen vai vain karkottaa 
kuoleman pois siitä. Halleluja. 

Mutta profeettoja tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Ja profeetat eivät ole peloissaan 
käsitellessään poliittista maailmaa. Kun sinä näet ihmisiä, jotka sanovat: "Sinun ei pitäisi puhua 
politiikasta. Sinun ei pitäisi puhua politiikasta." Ja he puhuvat profeetalle! On ilmiselvää, ettei 
tuollainen henkilö ymmärrä yhtäkään asiaa siitä, mitä tarkoittaa olla profeetta. He ovat erittäin 
rajoittuneita tiedoissaan. Kun kuulette minun sanovat tällaista ja olen sanonut tätä jo jonkin aikaa: 
"Sinä voit rukoilla. Sinä voit rukoilla presidentin tehtävän puolesta. Sinä voit rukoilla Joe Bidenin 
puolesta. Mutta sinä et voi rukoilla presidentti Joe Bidenin puolesta. Koska sellaista henkilöä ei ole 
olemassa." Sinä voit aivan yhtä lailla rukoilla satuolennon puolesta. 

Nyt, profeettojen on aika nousta esiin ja alkaa puhumaan suuremmassa vallassa. Haluan, että 
kuuntelette tämän. Jos siellä on profeettoja katsomassa tätä. Ja olen varma, että muutama löytyy 
sieltä. Ja ehkäpä on joku henkilö, joka et edes tiedä, että olet profeetta. Apostolit, jotka katsotte tätä.
Paimenet, evankelistat, opettajat. Kuunnelkaa tätä. Nyt on aika alkaa puhumaan profeetallisessa 
vallassa - jopa enemmän. Mitä tarkoitan tuolla? Elisa sanoi, ettei sada kunnes minä sanon, että alkaa
sataa. 
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