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Robin Bullockin opetusta: Jumalan kirkkauteen pukeutuminen

Video: https://www.youtube.com/watch?v=J-ue_AcKWiY

Tiivistelmä: valaisevaa opetusta siitä, miten meidän pitäisi kulkea Jumalan kirkkaudessa. Ja, monelle
tulee uutena tietona, että Jumala loi Aatamin (Adam) ja sitten hän loin toisen Aatamin (Adam), jolle 
ensimmäinen Aatami antoi nimen Eva (Eeva). Jumala kutsui kumpaakin luomaansa ihmistä nimellä 
Adam. Ensimmäinen Adam antoi toisella Adamille nimen Eva. 

Huomatkaa, että toinen ihminen luotiin ensimmäisen ihmisen kylkiluusta. Joten, siinä on täytynyt 
tapahtua melkoinen luomisprosessi näin ihmisen näkökulmasta melkeinpä ”ihme”. Mutta, jos 
Jumala pystyy luomaan maailmankaikkeuden, kyllä, hän pystyy luomaan myös toisen ihmisen 
ensimmäisen ihmisen kylkiluusta.

Ja, jossain kohdassa profeetta Robin D Bullock, puhuu siitä, miten alkujaankin Jumala puhalsi 
”useita henkiä” ensimmäiseen ihmiseen, jota hän, Kaikkivaltias, YHWH, kutsui nimellä Adam. 
Joten, ihmisen sisällä oli useita henkiä, mikä tarkoittaa sitä, että siellä oli sekä miehen että naisen 
henki. Ja tämä tulee vahvistetuksi ja todistetuksi, kun Jumala sanoo, että mieheksi ja naiseksi hän 
meidät loi. Ja tämä toinen ihminen, luotiin, ensimmäisen ihmisen palasesta ja todennäköisesti, 
Jumala, siirsi ensimmäisen ihmisen sisällä olevan hengen toiseen ihmiseen. Koska, oikeastaan, 
mitään muuta tapaa ei ole olemassa kirjoitusten perusteella. Jumalan ensimmäisestä henkäyksestä 
tuli sekä ensimmäinen että toinen ihminen. Pitäisi vielä joten kuvitella se, miten pienestä kylkiluun 
palasta venytetään kokonainen kroppa, mutta uskon, että Jumalalle se on pikku juttu. Ihmisen 
pienelle aivokapasiteetille ja jumittuneelle ajatukselle haasteellisempi.

Lisään tähän vielä yhden opetuksen tämän videon ulkopuolelta: naisen nimi on woman. Englanniksi,
mikä tarkoittaa miestä, jolla on kohtu: a woumb man. Sieltä tulee koko sana. Kyseessä on siis mies, 
jolla on kohtu.

Jossain toisessa paikassa Robin D Bullock puhui siitä, miten Jumala loi ihmisen, Adam, Aatami 
suomennettuna. Ja heprean kieli puhuu siitä, että Jumala puhalsi oman henkensä ihmisen muottiin 
tai valokseen ja hänestä tuli elävä sielu. Ja tuossa opetuksen kohdassa puhutaan useasta elämästä. 
Lifes, englanniksi. Breath of lifes. Ja ensimmäisen ihmisen sisällä oli siis sekä ensimmäisen miehen 
että naisen henki. Ja siten, Jumala teki, ensimmäisen Aatamin kylkiluun palasesta toisen Aatamin, 
naisen. Jolle ensimmäinen Aatami antoi nimen Eeva. Ja näin meillä oli mies ja nainen. 
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On huomattava, että Jumala kutsui kumpaakin luomaansa ihmistä nimellä Adam. Sekä ensimmäisen 
ihmisen että toisen ihmisen nimi olivat Adam – Aatami. Ensimmäinen ihminen antoi toiselle 
ihmiselle nimen Eeva – Eva. Nimesihän ensimmäinen ihminen kaikki eläimet, joten miksi ei sitten 
toista ihmistä. Järkevää. Ja sitähän Jumala seurasi vierestä. Eläinten nimeämistä. Nimeämistä 
ylipäätään. Ja se on vallankäyttöä: ensimmäinen on vallassa – hän antaa nimet. Mutta, havaitkaa, 
vallankäyttöä seuraa vastuu ja sitä ensimmäinen ihminen halusi paeta – vastuuta. Hän söi omenasta 
vaikka hyvin tiesi sen olevan väärin. Siinä kohdassa olisi pitänyt sanoa: seis!

Syntiinlankeemuksesta: nainen petettiin, mutta mies seurasi vierestä. Huomatkaa: ensimmäinen 
ihminen oli vastuussa. Aatami oli vastuussa, koska seurasi vierestä eikä tehnyt mitään vaan söi 
omenasta, kun Eeva tarjosi.   Tässä on nykymiehellä skarppaamisen paikka.   Ja Jumala antoi 
rangaistuksen jokaiselle: käärmeelle, Eevalle ja Aatamille. Mutta, havaitkaa, miten tärkeää miehen 
on puuttua vääryyteen. Se on äärimmäisen tärkeää. Ja se puuttuu nyky-yhteiskunnasta, ainakin 
osittain. Koska meillä on valtaa haluavia naisia ja korkeaan elintasoon tottuneita miehiä, jotka 
eivät välitä. Ja siitä ongelmat johtuvat. 

Ja erittäin mielenkiintoista on havaita heprean kielen aakkosten luvut. Adam = 45. Eva = 19. YHWH
= 26. Adam – Eva = YHWH. 45-19 = 26. Tästä lausekkeesta Robin D Bullock puhuu lyhyesti, mutta
siitä kuten niin monista muista väännetään niin kieroja asioita, ettei paremmasta väliä.
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