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Robin D Bullock Extremely Shocking Word: China...

11:09
Se kaikki tapahtui ilmassa. Joten, minä menin "reflective pool". Ja nostin ylös tuon sauvan. Aloin 
nostamaan sauvaa ylös osoittamaan pääkaupunkia kohti. Kello oli 1:12 ja 1:12, hetkellä, kun 
ojensin sauvan siihen suuntaan. Tuolla hetkellä he kävelivät kongressitalon käytävillä.

Ja sitten aivan yhtäkkiä kaikki muuttui hulluksi. Kaikki muuttui hulluksi. Ja minä käskin Jeesuksen 
nimessä, että kaikki asiat, ajattelen, että sanoin niin, tulevat esiin. Ja silloin se jakautui. Aivan siinä 
paikassa.

Ja Punainenmeri, joka oli republikaaninen puolue (heillä oli päässään punaiset lippalakit), jakaantui.
Se jakaantui tuolla hetkellä. Se oli Punainenmeri ja se jakaantui. Ja kun se jakaantui, joitain tunteja 
myöhemmin tuli maanjäristys, joka iski Punaiseenmereen Egyptissä. Kaikki tapahtui juurin niin 
kuin olen sanonut.

Seuraavana aamuna, kun heräsin aamulla hotellissa, jossa olin. Kävelin ikkunan ääreen ja vedin 
verhon syrjään. Ja se oli mitä kaunein päivä. Se ei näyttänyt lainkaan siltä, miltä kuvassa näyttää. 
Näytetään se kuva. Se ei näyttänyt lainkaan siltä, miltä kuvassa on. Taivas oli kaunis eikä näyttänyt 
samalta kuin kuvassa. Ja Herra kertoi minulle: "Nyt taistelu on siirtynyt taivaasta ja on parhaillaan 
maassa." Nyt se on maassa. Nyt me olemme täydessä hengellisessä sodassa.

Kuudentena se oli yhä taivaassa, mutta tuon päivän jälkeen se tuli maahan. Me kutsuisimme sitä. 
Kuunnelkaa tarkasti. Me kutsuisimme sitä hallinnoksi, mutta se ei ole sitä. Valkoisessa talossa ei ole
olemassa hallintoa juuri tällä hetkellä. Minä kerron asian suoraan: siellä ei ole hallintoa. No, te 
sanotte: "Mitä sinä oikein puhut Robin-veli? Tuo kuulostaa hullulta." 

No, minä selitän asian. En minä tiennyt, että tulen puhumaan tällaisista asioista tänään. Kunnes 
Herra sanoi, että tulen puhumaan. Valkoisessa talossa ei ole hallintoa tai Capitolilla. Kun sota siirtyi
taivaasta maan päälle, tämä nk. hallinto, on oikeasti järjestetty systeemi, jonka ainoa tarkoitus on 
estää profetiaa toteutumasta. Se on sitä, mitä se on.

Näettekö, kun Samuel kertoi kuningas Saulille, tänään, tänään, sinun kuningaskuntasi on otettu 
sinulta pois. Tänään. Mutta vasta vuosia myöhemmin Saul jätti virkansa. Mutta Samuel sanoi, 
tänään olet menettänyt sen. No, ihmiset sanovat: "Etkö näe, että mies on presidentti?" Ei. Ei. Ei, 
tämä mies ei ole presidentti. Hän asettaa sinne istuintaan, mutta se ei ole sitä, kuka hän on.

Hänellä ei ole voitelua siihen (valtuutusta, anointing). Oikea kuningas on yhä oikea kuningas. Ja 
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hän tulee olemaan oikea johtaja. Ja asia ei tule todella muuttumaan ennen kuin hänet on äänestetty 
ulos sieltä. Ja häntä ei ole vielä tähän mennessä äänestetty ulos.

Joten, Saulin kuningaskunta, sinä päivänä, kun Samuel kertoi asian hänelle, tuolla hetkellä Saulin 
kuningaskunnasta tuli kuningaskunta, jolla oli yksi tarkoitus: estää profetiaa toteutumasta. Estää 
miestä, jonka Jumala oli Samuelille ilmoittanut, ottamasta omaa paikkaansa.

Joten, tuona päivänä. Miksi ajattelette, että siellä on aitoja, piikkilankaa, esteitä... Kaikkea 
tuollaista, mitä olemme tottuneet näkemään vain kolmannen maailman maissa. Syy on: koska hän ei
ole oikea. Ja nyt siellä on siis "hallinto", joka ei tee mitään. Sen ainoa tarkoitus on estää profetiaa, 
jonka profeetat ovat antaneet, toteutumasta: että oikea presidentti tulee olemaan virassaan 
uudelleen.

Ja kaiken tämän on tarkoitus estää sitä toteutumasta. Suurimmaksi osaksi ihmiset eivät tiedä, mitä 
on tapahtumassa. Juuri profeetat ovat sodassa parhaillaan. Se vastaa Tuomarien kirjan kappaletta 
6, jossa on Gideon.

Midianilaiset, se muuten tarkoittaa "yhteenottoa". Midianilaiset tulivat Aabrahamista ja (mistä?). 
Midianilaiset ovat arabeja. Tämä on nykyaikaa. Kuunnelkaa tätä. Kaikki olemassa oleva tyrannia. 
Yritän sanoa tämän oikein.

Tuomarien 6:1: "Mutta israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja Herra antoi 
heidät Midianin käsiin seitsemäksi vuodeksi." Tuomarien 6:2: "Ja Israel sai tuntea Midianin käden 
voimaa, ja israelilaiset tekivät suojakseen midianilaisia vastaan ne onkalot, joita on vuorissa, ja 
luolat ja vuorilinnat." Tuomarien 6:3: "Ja joka kerta kun israelilaiset olivat kylväneet, tulivat 
midianilaiset, amalekilaiset ja Idän miehet ja hyökkäsivät heidän kimppuunsa." Tuomarien 6:4: 
"He leiriytyivät heitä vastaan ja hävittivät maan sadon aina Gassaa myöten eivätkä jättäneet mitään 
elintarpeita Israeliin, eivät myöskään lampaita, nautakarjaa eivätkä aaseja." Herra jätti heidät 
yhteenoton käsiin. 

Eräs juutalainen rabbi sanoi, että Kamala on amalek takaperin... itäisen autiomaan paimenet 
alkoivat hyökkäillä heidän kimppuunsa eikä Jumalan ihmiset pystyneet tekemään asialle mitään. 
Havaitkaa tämä. Siitä hetkestä eteenpäin, kun Gideonille oli kerrottu, että hänen pitää vapauttaa 
Israel. Siellä oli yhdeksän pasuunaa, joihin puhallettiin, kun hän valloitti alueet. Yhdeksän 
trumpettia. Havaitsetteko, ettemme voi murtaa tyrannian voimaa ilman trumpettia.

Sitä ei saada aikaan ilman trumpettia. Biden tarkoittaa kahta. Kaksimielinen mies. Kaksimielinen 
mies ei voita idän lapsia! Tämä on aivan kuin Gideonin päivinä. Siellä on ihmisiä, joilla on 
hallussaan öljyä. Tuossa osassa maailmaa on ihmisiä. He tulevat sieltä ja hallitsevat, hallitsevat, 
hallitsevat. Biden ei voi heille mitään. Ja sitten idän lapset. Siinä meillä on Kiina. 
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Kaksimielinen mies ei voi heille mitään, koska siellä pitää puhaltaa trumpettiin. Ja kaksimielinen 
mies on epävakaa kaikilla teillään. Gideonilla oli yhdeksän noita pasuunoita... Kuulin Herran 
sanovan tämän: "Eikö löydy yhdeksää profeettaa, jotka iskevät sauvansa maahan ja kutsuvat oikean 
presidentin Donald J. Trumpin virkaansa ja kutsuvat hänet kotiinsa?" Eikö löydy yhdeksää? Ainakin
yhdeksän, jotka sanovat: "Trump!" Tai trumpetti. Presidentti Trump, tule takaisin!

Tule oikealle paikallesi... Joten, minä kutsun Donald J. Trumpin. Sinä olet yhä presidentti. Sinä olet 
vielä siellä. Jumala saa sinut tulemaan paikallesi. Niinpä kutsun sinua tulemaan takaisin oikealle 
paikallesi. Jumalan voima, joka tekee työtään. Vain hän itse, jos hän niin päättää, on ainoa asia, joka
voi estää häntä palaamasta oikealle paikalleen. Koska oikeus on puolellasi. Halleluja.

Tiedän, tiedän, tiedän. Joka viikko minä ihmettelen, kun siellä on yhteistyökumppaneita, jota 
sanovat, että nyt olen todella menettänyt järkeni.
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