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Jakso 1: https://www.youtube.com/watch?v=JYI2JhvEpf8&t=411s&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 2: https://www.youtube.com/watch?v=WKXyhozQ0A4&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 3: https://www.youtube.com/watch?v=e11nXRsyFQU&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 4: https://www.youtube.com/watch?v=Eq1Hq-BHx-c&t=4887s&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 5: https://www.youtube.com/watch?v=bA8B0yG-Kpk&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 6: https://www.youtube.com/watch?v=NMZrK5M5pns&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 7: https://www.youtube.com/watch?v=oQ5svL23L8E&t=4150s&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 8: https://www.youtube.com/watch?v=j76wqOgD9Yo&t=802s&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 9: https://www.youtube.com/watch?v=j76wqOgD9Yo&t=802s&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 10: https://www.youtube.com/watch?v=LhLiKUhAzFI&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 11: https://www.youtube.com/watch?v=Um750KN_wA0&t=5s&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 12: https://www.youtube.com/watch?v=S77vtL3BQCM&t=296s&ab_channel=RobinD.Bullock

Jakso 13: https://www.youtube.com/watch?v=_fgAhzgVw9k&t=3931s&ab_channel=RobinD.Bullock

Kommentti: Jokaiselle sekulaarille ihmiselle : katsokaa jakso 11. SE kääntää katseenne Jeesukseen 
Kristukseen. SE on voimakas jakso. Jumala , YHWH, Jahve, tulee peliin konkreettisesti äänen, 
frekvenssin, soundin, äänimaailman, ja kaiken ilman väreilyn kautta. Katsokaa jakso 11, jokainen 
epäuskoinen, vapaa-ajattelija, ateisti, agnostikko, muslimi, buddhalainen, rikas, köyhä, varas, rakas, 
aatelinen, renki, orja, vanki, duunari, yrittäjä, poliitikko, tai omillaan pärjäävä.

Katsokaa. SE tekee vaikutuksen sieluunne, koska Jumala on kasvattanut Robin D Bullockista tämän 
kriittisen ajan ja hetken vaikutusvaltaisimman profeetan USA:ssa – ja sitä kautta maailmassa.

Tiedän, tiedän, tiedän, on olemassa monia profeettoja USA:ssa, mutta vain Robin D Bulloockilla on 
voitelu ja Jumalan siunaus tehtäväänsä. Mitä tahansa hän sanoo nyt ja mitä on sanonut 
menneisyydessä, se on mullistavaa. Pelto kääntyy ympäriinsä. SE tarkoittaa sitä, että hengellinen 
maailma polvistuu Jeesuksen Kristuksen edessä, kun elävän Jumalan profeetta, Robin D Bullock, 
sanoo jotain ääneen.

Kuten Raamattu sanoo, jokainen polvi tulee polvistumaan Herran, Jeesuksen Kristuksen edessä. SE 
tapahtuu ennemmin tai myöhemmin. Ja minä näen, että yhä useampi ylellisyydessä elävä polvi 
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polvistuu Herran edessä. Halleluja. Onhan se järkevä päätös: ikuinen elämä Jumalan ja Hänen 
Ainoan Poikansa läsnäolossa ikuisesti.   SE on järkevä päätös – eikö totta?   

Menkää rauhassa jokainen muslimi, mutta tehkää oleellinen päätös sielunne kannalta: valitkaa 
Jeesus Kristus elämänne Herraksi ja sielunne pelastajaksi.   Te olette matkalla väärään ikuisuuteen:   
muslimit Suomessa. Se on totuus Herran, Jeesuksen Kristuksen, nimessä.

Ja, mitä tunnen hänen luonnettaan, Robin D Bullock, hän on nöyrin ihminen, mitä voitte löytää 
planeetalta, tässä ajassa. Se tekee hänestä vahvimman Jumalan kenraalin ja profeetan. Ja onhan hän 
tehnyt kotiläksynsä menneisyydessään. Nuoruudessaan. Hän on tehnyt työtä Raamattunsa parissa, 
tunteja, tunteja, tunteja, ja lukemattomia tunteja. Robin D Bullock ja Pyhä Henki avaavat tietä 
uudelle ajalle. 

Profeetan omia sanoja lainatakseni: uusi sivu kääntyy. Ja Faaraon joukot jäävät Punaisen meren alle. 
Ja me, uskovat, Jeesuksen Kristuksen seuraajat, me menemme uuteen tulevaisuuteemme ja luvattuun 
maahamme.

Päivitys: uusi sivu on jo kääntynyt. 

Minä pidän profeetan puhteesta, koska maallinen elämä on opettanut sanomaan: naula, työkalu, 
matto, työpaikka, euro, dollari, jeni, jne. Mutta, kun profeetta puhuu Pyhän Hengen johdatuksessa, 
siinä on kansakuntaa muuttava voima mukanaan.   Mainitun   profeetan puhe on kriittistä. Tukekaa 
hänen palvelutyötään kaikin mahdollisin keinoin.

Ai, miksi hänen tukemisensa on kriittistä – no koska saatat pelastaa oman sielusi ikuiselta 
kadotukselta. Siksi. Ei profeetta tarvitse rahojasi. Mutta, jos tunnet, että hänen palvelutyönsä on 
siunannut sinua, auta häntä rukouksin, rahallisesti, you name it. Jos sielusi pelastui, profeetan työn 
kautta, jos silmäsi aukenivat, jos sydämesi tyhjä Jumalan muotoinen kolo täyttyi Pyhästä Hengestä, 
Robin D Bullockin työn kautta, ehkä hän ansaitsee dollarin, euron, jenin tai mikrobitin. En tiedä, 
mutta anna myös kiitos Jeesukselle, koska kaikki valuutat ovat hänen. Mutta sielusi pelastaja on 
tietenkin Jeesus Kristus, evankelistat, opettajat, pastorit, profeetat ja apostolit ja uskovat, toimivat 
vain siinä välissä ja tekevät hyvää työtä johdattaakseen kadonneet lampaat Jeesuksen Kristuksen 
luokse.

Profeetat vastaavat työstään Herralle itselleen  , siksi he ovat aika vakavaluontoisia tyyppejä.   Olen 
sen havainnut, koska itsessäni on vastaavia luonteenominaisuuksia.

Vaikka olen ulospäin luonteeltani ”iloinen karjalainen”, jep, jep, karjalaiset pitävät tanssista, 
musiikista, hyvästä ruuasta ja keskustelusta, meillä on tämä jumalaisempi puoli, johon tavan 
suomalainen ei niin helposti halua tutustua. Koska ”saatte turpaan 100-0” kaikissa tilanteissa. SE on 
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karjalaisuuden ytimessä. Muistakaa te Helsingin, Turun, Porin, Oulun ja kaikkien muiden 
kaupunkien päättäjät ja asukkaat – karjalainen asuu Suomessa, mutta hän on sydämessään 
karjalainen. Ei-suomalainen eli karjalainen, asuisi mieluummin siellä, mistä hänet tänne karkotettiin 
Suomen suurien sotien aikana. Hän ei pidä suomalaisesta nykykulttuurista. Hän pitää 
karjalaisuudesta. Ja saa siitä voimansa. 

Karjalainen kunnioittaa ja arvostaa Suomen lakia ja hallintoa. Ja Suomen kansalaisia. Mutta se ei 
tarkoita, että karjalainen on ”kuin kotonaan” Suomessa.

Menkää rauhassa Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Aamen.
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