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Numerot Raamatussa - numero neljä

Videot: https://www.youtube.com/watch?v=9MdHyJ8JMlU&t=514s

Olemme täällä tänään jaksossa numero kolme. Käsittelemme numeroa neljä. Olen Michael Pearl. Ja
sinä olet Ovella (at the Door) Lobevillessä Tennesseessä. Jeesus sanoi, minä olen ovi. Me otamme 
esiin Jumalan sanan. 2. tim. 3:16: "Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen 

vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi 
vanhurskaudessa." Me laskemme ja katsomme jokaista numeroa Raamatussa ja jokaista kertaa, kun 

sitä käytetään. Se tarkoittaa tuhansien tuntien tutkimustyötä. 

Sananlaskut 30:5-6: "Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi."

Joten, jokaisen numeron Raamatussa on asettanut sinne Jumala. Ja, jokaisella numerolla on syynsä 
ja yksittäisiin numeroihin on liittyneenä merkityksiä. On hämmästyttävää, kun luet läpi Raamattua 
yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, opit tuntemaan koko kirjan. Numerot alkavat silloin tulla 

esiin sieltä ja mieleesi tulee Raamatun numeroiden symbolinen merkitys. Se on jotain, joka 
tapahtuu itsestään. Ja on olemassa monia kirjailijoita, jotka ovat tutkineet numeroita, ja antaneet 

meille kirjoja kuten "Numerot Raamatussa" tai "Numerot kirjoituksissa" tai ”Raamatullinen 
numero-oppi”. Ja he ovat antaneet meille noiden numeroiden merkityksen. Sanoisin, että 90 
prosenttia, 85 prosenttia, kirjailijoista ovat samaa mieltä keskenään, mutta joskus siellä on pientä 
erimielisyyttä - pieniä eroja. Niinpä, minä otin nuo pienet erot esille nähdäkseni, mikä on se 
yksittäinen merkitys kaikille Raamatun numeroille. 

Kun katsot autoa, kun puhut sokealle ihmiselle ja haluat kertoa hänelle, minkälainen väri punainen 
oli. Kuinka kuvailisit punaista sokealle? Tai sinistä tai vihreää? Kuinka kuvailet noita värejä? No, 
sinä sanot, että punainen on lämmin. Se tuntuu lämpimältä. Ja sininen, se on viileä. Se saa sinut 
tuntemaan viileäksi ja rauhalliseksi - pehmeä. Punainen on karkea. Se on terävä. Ja keltainen on 
täynnä kirkkautta ja valoisuutta ja lämmin myös. Mutta se ei ole niin lämmin kuin punainen. Se on 
jossain siellä välillä. Ja tällä tavalla me kuvailemme eri numeroita. Kun näet numeroita, niihin on 

liittyneenä tietty väri, tietty valo. Punainen eroaa sinisestä. Seitsemän eroaa kolmesta. Ja kun luet 
niitä yhä uudelleen ja uudelleen, alat havaitsemaan tuon eron. Ja sitten numeroissa on myös sävyjä. 

Jotkut numerot ovat positiivisia, ne ovat makeita. Jotkut numerot ovat negatiivisia, ne ovat 
happamia. Jotkut numerot ovat siinä välimaastossa. 

Ja, niinpä kun näet sen kolme, neljä, viisi sataa kertaa, kun numeroa käytetään, mielessäsi. Mielesi 

on silloin täynnä sitä. Silloin sinä sanot: "Tuo on makea numero." Tuo maistuu hyvältä. Tuo numero
voi olla hieman katkeran makuinen. Niinpä numerot ovat kuin värejä ja makuja. Meillä voi olla 
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vaikeuksia kuvailla numeron väriä tai makua kuten tulemme tänään näkemään, kun käymme asiaan.
Joten, tänään meillä on numero neljä. Se on erittäin mielenkiintoinen numero. Meillä on ollut jo 
numero yksi - I. Se on vain yksi eikä yhtään enempää. Yksi ylitse muiden. Ylivertaisuus. 
Ainutlaatuisuus. Erossa kaikista muista omassa luokassaan. 2046 kertaa Raamatussa. Jeesus on 
Holy One. Hän on ainoa Jumala. Ja numero kaksi - II. Kuten näet niiden välissä on kuilu. Toinen on

vasemmalla, toinen oikealla. Kaksi on erottelun numero. Se kertoo erillään olemisesta. 835 kertaa 
Raamatussa. Numero kolme - III. Se kertoo jumalaisesta hallinnasta, valinnasta, vapaasta tahdosta, 

täysivaltaisuudesta, järjestyksestä tai täydellisyydestä. Ja katsotaan sitä - III. Isä Jumala, Jumalan 
Poika ja Pyhä Henki. Siinä on kolminaisuus. 

Ja sitten tulemme numeroon neljä. Numero neljä on ainutlaatuinen verrattuna edellisiin: 

rakenteellinen kokonaisuus tai luonnossa oleva kokonaisuus. Se on hieman laajempi kuin tuo 
määritelmä, mutta tuossa on lyhyt määritelmä numerolle neljä. Rakenteen kokonaisuus tai luonnon 

kokonaisuus. Se tarkoittaa: Jumala tekee tai ihminen tekee jotain, joka sisältää neljä osaa. Mutta, 
nuo osat yhdessä luovat yhtenäisen kokonaisuuden. Kokonaisuus ei olisi kokonaisuus, jos nuo neljä 
osaa eivät ole siinä yhdessä. 328 kertaa Raamatussa, joista 189 kertaa ovat peruslukuina - neljä. 
Sitten on järjestysluvut: neljäs. Neljä ei kerro osista tai numerosta. Se kertoo yksiköstä (unit), 

rakenteen täydellisyydestä - kokonaisuudesta. 

Joh. ilm. 21:16: "Ja kaupunki oli neliskulmainen, ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Ja 
hän mittasi sillä ruovolla kaupungin: se oli kaksitoista tuhatta vakomittaa. Sen pituus ja leveys ja 
korkeus olivat yhtä suuret." Tässä puhutaan uudesta Jerusalemista. Havaitkaa, että kaupunki on 
neliskulmainen. Kaupunki ei voi olla kolmikulmainen eikä viisikulmainen. Jos se on kulmikas, sen 

täytyy olla neliskulmainen. Neliskulmainen tekee täydellisen kuution. Joten, neljä on yksi - kaksi - 
kolme ja se ei ole täydellinen ilman yhtä - neljä (videossa 00:06:03). Se tekee siitä täydellisen. Me 

tulemme näkemään tämän kuvion kaikkialla kirjoituksissa. 

Joten, mikä on neljän alkuperä? Minä tein tutkimukseni ja tarkastelin asiaa ennen aikaa, jolloin 
meillä oli englanninkieli, saksankieli, latina, espanjankieli, ranskankieli tai hepreankieli. Se oli 
aikaa, kun ihmiset raaputtivat ja raapivat numeron neljä. He laittoivat yhden merkin, toisen merkin, 

kolmannen merkin ja neljännen merkin (video: 00:06:27). Siitä tulee risti. Sillä tavalla he 
kirjoittivat nelosen. Näet, miksi he kirjoittivat sen tuolla tavalla. Ja, se ilmaisi neljää ilmansuuntaa, 

neljää tuulta. Se ilmaisi nelosta, joka löytyy luonnosta. 

Ajan myötä siihen tuli vinoviiva [nykyinen neljä]. Sen tarkoitus oli nopeuttaa sen kirjoittamista. Ja 
sen tarkoitus oli myös erottaa se kolmesta tai X:stä. Nyt, on olemassa kirja nimeltään Dictionary of 

Symbols. Se ei ole kristitty kirja. Se on sekulaari kirja, mutta erittäin hyvä sellainen. Se tutkii 
symbolien historiaa. Ja sitä, kuinka ne tulivat esiin. "Almost from prehistoric times, the number four

was employed to signify what was solid, what could be touched and felt. Its relationship to the cross
(four points) made it an outstanding symbol of wholeness and universality, a symbol which drew all
to itself." Chevalier, Jean and Cheerbrant. Nyt, minä löysin tuon vasta viime viikolla. Minä 
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ymmärsin numeron neljä merkityksen ensiksi Raamatusta. Ja, kuitenkin havaitsin sekulaarin 
kirjailijan tarkastelleen nelosen historiallista käyttöä, joka hyvin läheisesti muistuttaa raamatullista 
merkitystä. 

Kaikkien elävien olentojen DNA muodostuu neljästä kirjaimesta. On mielenkiintoista näin ollen, 

että on julistettu ja määrätty, että kaikkien elävien olentojen DNA muodostuu neljästä kirjaimesta. 
Ei viidestä eikä kolmesta. Jos siinä ei ole neljää tai jos siinä on enemmän, se on epätäydellinen, se 
on rikkinäinen. Vaaditaan tarkalleen neljä kirjainta kaikelle sille informaatiolle kehossasi. Ja sinun 
DNA:si tulee neljästä kirjaimesta. Tietokoneessa meillä on vain kaksi. Joten meillä kaksi kertaa 
enemmän kuin tietokoneella on. Se on syy siihen, että olemme yhä fiksumpia tänä vuonna - 
tietokoneisiin verrattuna. Koska mehän rakennamme ne. G, C, A ja T ovat neljä kirjainta 

DNA:ssasi. Ja muuten, kaikki DNA on samalla tavalla rakennettu. On olemassa neljä verityyppiä 
eläimissä ja ihmisissä. Ne ovat A, B, O ja AB. Tiedätkö, mikä oma verityyppisi on?

Sitten, ihmisen sydämessä on neljä kammiota: oikea eteinen, vasen eteinen, oikea kammio, vasen 

kammio. Isot aivot - suurin aivojen osa on jakaantunut neljään lohkoon. Neljä lohkoa, jotka Jumala 
luo ja tekee neljä osaa muodostaen kokonaisuuden. Jumala on sen rakentanut ja järjestänyt 

luomisessa. Neljään, aivot ovat neljässä osassa: otsalohko, päälaen lohko, ohimolohko, takaraivo. 
Silmän osat, jotka ovat näkyvissä ovat neljässä osassa: iiris, sarveiskalvo, pupilli, silmänvalkuainen.
Hampaita on neljänlaisia. Se säikäyttää meidät, kun menemme hammaslääkärille ja hän näyttää sen 
sinulle. Hampaita on neljää eri tyyppiä, mikä on kiehtovaa: kahdeksan etuhammasta, neljä 
kulmahammasta. Huomaa kahdeksan on kaksi kertaa neljä. Kahdeksan välihammasta ja 12 
poskihammasta mukaan lukien 4 viisaudenhammasta. Kaikki ne ovat jaollisia neljällä. Numero 

neljä löytyy hampaistasi. Ja näen tänään, että jotkut teistä ovat menettäneet neljä hammasta. Sillä 
tavalla asia toimii.

Ihmisen kudokset muodostuvat neljästä perustyypistä ja se on kiehtovaa: epiteelikudos, sidekudos, 
lihaskudos, hermokudos. Kun Jumala luo, hän luo neljän osan yksiköissä. Me rakennamme talon, 
jossa on neljä seinää. Saatamme rakentaa kaksi osastoa, joissa kussakin on neljä seinää. Joten 

lopulta siinä on kahdeksan seinää, mutta me rakennamme neljän yksiköissä. Kasvit muodostuvat 
neljästä osasta: perussolukko (ground), pintasolukko (dermal), suonisolukko (vascular), 

kasvusolukko (meristem). Jos en lausunut sanaa oikein, se johtuu siitä, etten ole sitä kuullut 
koskaan aikaisemmin. Minä vain luin sen ja teen parhaani. Luonnosta löytyy neljä osaa: eloton 
(material), kasvikunta, eläinkunta, ihminen. Elävissä organismeissa on neljä eri kemiallista 
yhdistettä: hiilihydraatit, rasvat, proteiinit, nukleiinihapot. Lehmän vatsa on jakaantunut neljään 

ruoansulatusosaan: verkkomaha, pötsi, satakerta, juoksumaha. Nyt, minä tiedän, että lehmä 
loukkaantui tavasta, jolla lausuin edellisen. Mutta, meidän on vain elettävä sen kanssa. 

Luonnossa on neljä perusvoimaa. Tämä on kiehtovaa. Luin tämän tiedelehdestä: "Tutkimalla 
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plasmaa, fyysikot toivovat oppivansa enemmän vahvasta voimasta, eräästä neljästä perusvoimasta 
luonnossa." Vetovoima (gravitaatio), sähkömagneettinen voima (electromagnetism), vahva 
ydinvoima (strong nuclear interaction), heikko ydinvoima (weak nuclear interaction). Siinä on neljä 
perusvoimaa kaikkialla luonnossa, jotka Jumala loi. Aineella on neljä olomuotoa, jopa pari tuhatta 
vuotta sitten ihmiset tiesivät tämän: kiinteä, nestemäinen, kaasu, plasma - joka on tuli. Joten, kaikki 

materia on jossakin noista neljästä olomuodosta. On olemassa neljä kiviplaneettaa (terrestial, rocky)
aurinkokunnassamme: Merkurius, Venus, maa, Mars. On olemassa neljä jättiläiskaasu/jääplaneettaa 

aurinkokunnassamme: Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Neljä Jupiterinm kuuta on helposti 
nähtävissä maasta (Galilean moons). Kaikilla siivekkäillä hyönteisillä on neljä siipeä lukuun 
ottamatta kaksisiipisiä. Insects of the superorder Endopterygota (butterflies, ants, bees, beetles, 
fleas, flies). 

Yöperhosilla ja ampiaisilla on nelivaiheinen metamorfoosi. Me olemme tehneet tätä kotonamme - 

kotiopetuksessa. Otamme toukan ja laitamme sen laatikkoon kasvien joukkoon ja katsomme, kun se
menee metamorfoosin läpi ja siitä tulee kaunis yöperhonen tai perhonen. Vaiheet ovat embryo 
(alkio, muna), larva (toukka), pupa (kotelo), imago (aikuinen). Matematiikkaa koostuu neljästä 
peruslaskutoimituksesta: yhteenlasku, vähennyslasku, kertominen, jakolasku. Ei enempää. Neljä on 

pienin yhdistelmäluku[?] (composite number) ja pienin neliöllinen luku (squared number). Yleinen 
suhteellisuusteoria ja erityinen suhteellisuusteoria pitävät luontoa neliulotteisena. No, miten tuo 

tehdään? Aika, kuten Einstein sanoi, on neljäs ulottuvuus. Ja sitä ei ole vielä pystytty osoittamaan 
vääräksi. [Musiikin teoriaa termeineen, jossa neljä esiintyy] In music, common time is constructed 
of four beats per measure. The common scale is built on two sets of four notes (CDEF, GABC). 
Luomisen perusta, elämän kokonaisuus, on rakennettu neljästä. Neljästä tulee kokonaisuus. 

Kokonaisuus rakenteessa ja luonnossa. Sillä tavalla Raamattu käyttää numeroa neljä. Joka kerralla, 
kun sitä käytetään. 

1. Moos. 2:10: "Ja Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui sieltä neljään 
haaraan." Me katsomme nyt kirjoituksia enkä minä ole valinnut näitä. Itse asiassa, olen valinnut 
sellaisia jakeita, joissa me voisimme kyseenalaistaa, onko tämä asia niin. Joten, me käsittelemme 

sekä ne niin kuin muutkin. Siitä rakentuu melko hyvä kokonaiskuva kirjoituksista. Joten, Eedenin 
puutarha muodostui neljästä eri joesta. Kokonaisuus rakenteessa tai luonnossa. Muistatteko ne neljä 

osaa luonnossa, jotka ovat maa, vesi, tuuli ja tuli. Veteraanit puhuvat noista. No, meillä on tuossa 
kiinteä, maaperä, puutarha. Sitten siinä on joki, joka jakaantui neljään haaraan. Siinä meillä on 
kaksi osaa luonnosta. 1. Moos. 47:24: "Mutta sadosta teidän on annettava viides osa faraolle; mutta 
neljä viidettä osaa jääköön teille pellon siemeneksi sekä ravinnoksi itsellenne ja niille, jotka 

talossanne ovat, sekä elatukseksi vaimoillenne ja lapsillenne." Me katsomme viidettä osaa ja 
neljättä osaa ja puolikasta ja kymmenettä osaa ja kaikkia noita osia. Tulette hämmästymään, miten 

niitä on samassa lauseessa ja kuinka ne suhtautuvat toisiinsa. Siinä on kokonaisuus rakenteessa ja 
luonnossa. Huomatkaa, siemeneksi pellolle, ravinnoksi itsellenne, elatukseksi vaimoillenne ja 
lapsillenne. Se on luonto ja siinä on neljä osaa.
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2. Moos. 25:12: "Ja vala siihen neljä kultarengasta ja kiinnitä ne sen neljään jalkaan, niin että kaksi 
rengasta tulee sen toiselle puolelle ja kaksi rengasta sen toiselle puolelle." Tuo termi "neljään 
jalkaa" (four corners) löytyy 20 kertaa, mikä on aika monta kertaa. Se on yli kymmenesosa kaikista 
esiintymisistä. Tässä me näemme fyysisen rakenteen kokonaisuuden. 2. Moos. 37:13: "Ja hän valoi 
siihen neljä kultarengasta ja kiinnitti renkaat neljään kulmaan, sen neljän jalan kohdalle." Temppeliä

rakennettaessa neljä on löydettävissä sieltä monta kertaa. On mielenkiintoista, ettei numeroa 
seitsemän löydy sieltä. Mutta, neljä esiintyy säännöllisesti. Miksi? Koska siinä on kysymys 

temppelin rakentamisesta, jolloin sitä tarvitaan. Kolme jalkaa ei pitäisi sitä pystyssä. Se romahtaisi. 
Ja neljä kulmaa ovat välttämättömiä. Ja neljä kultarengasta jokaiseen jalkaan. Raamattu puhuu 
verhoista, jotka ovat neljä kyynärää leveitä - useita kertoja. Neljästä pylväästä, jotka on asetettu 
neljään pylväänjalkaan. Alttari (liesi R1933) - neljä kyynärää ja neljä sarvea (horns), ja neljä 

messinkirengasta sen neljässä jalassa. Ylipapin viitassa on neljä kulmaa. Rintalaatta on 
nelikulmainen. Neljä rivistöä (jalo)kiviä. Neljä messinkipyörää. Ja niin edelleen tämä etenee 

rakennetussa temppelissä. Joten nelosia löytyy paljon viitattaessa temppeliin.

3. Moos. 11:20: "Ja kaikkia siivellisiä pikkueläimiä, jotka liikkuvat neljällä jalalla, inhotkaa." 
Selvästikin siinä on kyseessä luonto, jotain Jumalan luomaa. Eläimet eivät kulje kolmella jalalla. 

Ellei niiden jalka ole joutunut loukkuun tai tullut ammutuksi tai purtu irti. Meillä on neljä raajaa - 
ihmisillä. Ja eläimillä on myös neljä raajaa. 1. Kun. 18:33: "Sitten hän latoi puut, paloitteli 

mullikan ja pani kappaleet puiden päälle. Ja hän sanoi: "Täyttäkää neljä ruukkua vedellä ja 
vuodattakaa se polttouhrin ja puiden päälle". Tämä on kiehtovaa, koska siinä meillä on neljä 
luonnon olomuotoa. Siinä on puu, mikä on kiinteä. Siinä on vesi, joka on nestemäinen. Sitten siinä 
on polttouhri, joka on tulta ja kaasua. Joten näemme kaikki neljä olomuotoa. 1. Aikak.9:24: 

"Ovenvartijat olivat asetetut neljälle ilmansuunnalle: idän, lännen, pohjoisen ja etelän puolelle." 
Siinä on neljä ilmansuuntaa. Me emme saa muodostettua ulottuvuutta ilman neljää. Jos yksi 

ilmansuunta poistetaan, meillä ei ole ulottuvuutta/mittaa. Job 1:19: "katso, silloin suuri tuulispää 
tuli tuolta puolen erämaan ja iski talon neljään nurkkaan, ja se luhistui nuorukaisten päälle, niin että 
he kuolivat. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle." Jälleen kerran siinä on talo, jossa 
on neljä nurkkaa - se on tavallista. Se esiintyy 20 kertaa. Joten tämä 20 ja edellinen 20 tekee 40. 

Joten 40 siitä 140:stä, 150:stä tai 160:stä, kun sitä käytetään. 

Sananlaskut 30:24-28: " Neljä on maassa vähäisintä, mutta viisaan viisasta silti: Muurahaiset ovat 
voimaton kansa, mutta he hankkivat leipänsä kesällä; tamaanit ovat heikko kansa, mutta he laittavat 
majansa kallioihin; heinäsirkoilla ei ole kuningasta, mutta koko lauma lähtee järjestyksessä 
liikkeelle; sisiliskoon voi tarttua käsin, mutta kuitenkin se oleskelee kuninkaan linnoissa." Siinä on 

neljä olentoa maan päällä, jotka ovat erityisen viisaita. Jeremia 49:36: "Ja minä tuotan Eelamia 
vastaan neljä tuulta taivaan neljältä ääreltä ja hajotan heidät kaikkiin näihin tuuliin; eikä ole oleva 

kansaa, johon ei tulisi Eelamin karkoitettuja." Neljä tuulta esiintyy yhdeksän kertaa. Neljältä ääreltä
esiintyy neljä kertaa. Hesekiel 10:9: "Ja minä näin, ja katso: kerubien kohdalla oli neljä pyörää, 
yksi pyörä aina yhden kerubin ohella, ja pyörät olivat näöltään niinkuin krysoliittikivi." Jumalan 
valtaistuimen ympärillä on kerubeja. Ja he tekevät työtä hänelle. Ne tulevat aina neljän ryhmissä. Ja 
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niillä on neljä siipeä. Ja niillä on neljät kasvot. En käy läpi kaikkia kirjoituksia tästä aiheesta. Mutta,
Jumala on ne luonut valtaistuimen läheisyyteen - niitä on neljä. 

Hesekiel 14:21: "Mutta näin sanoo Herra, Herra: Mitä sitten, kun minä lähetän Jerusalemin yli 
neljä kovaa tuomiotani: miekan, nälän, pahat petoeläimet ja ruton hävittämään siitä ihmiset ja 

eläimet!" Joten, Jumalan tuomiot tulevat neljän ryhmässä. Näemme sen Ilmestyskirjassa. Hesekiel 
43:15: "Jumalan lieteen oli neljä kyynärää, ja Jumalan liedestä ylöspäin olivat ne neljä sarvea." 
Alttari (liesi) esiintyy kuusi kertaa. Joten, me näemme nämä rakenteet, jotka Jumala määräsi 
tehtäväksi ja jotka ihminen rakensi. Niitä on neljä, neljä, neljä. Johannes 4:25: "Ettekö sano: 'Vielä 
on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu'? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja 
katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi." Joten, neljä liittyy luontoon melko 

paljon. Siinä puhutaan elonkorjuusta ja kuukausista. Nyt, minä lisäsin tämän jakeen toisarvoisena. 
Se ei ole yhtä rohkea kuin toiset, mutta ajattelen, että se on riittävän rohkea lueteltavaksi tässä 

toisten mukana. Joten, kokonainen, täydellinen (complete), yksikkö. Ap.teot 10:11: "Ja hän näki 
taivaan avoinna ja tulevan alas astian, ikäänkuin suuren liinavaatteen, joka neljästä kulmastaan 
laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja." Siinä 
on jälleen neljä, joka löytyy luonnosta. Kaikenlaiset maan pedot. 

Evankeliumeja on neljä. Johanneksen ilmestyksessä neljä löytyy: peruslukuna 21 kertaa, 
järjestyslukuna 7 kertaa. Neljä petoa esiintyy 11 kertaa. Neljä enkeliä esiintyy neljä kertaa. Siinä on 
mielenkiintoista, että 21 on kolme kertaa seitsemän. Ja 21 plus 7 tekee 28 kaikkiaan, mikä on neljä 
kertaa seitsemän. Ilmestys 7:1: "Senjälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä 
kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle 

eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun." Huomatkaa luonnon elementit edellisessä: tuuli, meri, 
maa. Ilmestys 7:2: "Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli 

elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta 
vahingoittaa maata ja merta," Nyt, nämä ovat neljä pahaa enkeliä, jotka on kahleissa Eufratilla. 
Jumala laittoi heidät sinne odottamaan ihmiskunnan tuomiota koettelemuksen ajan päätteeksi. 
Heidän täytyy olla melko pahoja tyyppejä, jotka on valittu kaikkien pahojen enkeleiden joukosta. Ja

jotka on erotettu, sidottu, kahlittu ja laitettu Eufrat-joen pohjalle. Se tarkoittaa, että parhaillaan 
Eufratjoen pohjassa on ruostumattomat kahleet, joilla neljä enkeliä on kahlittu. Luultavasti he ovat 

pohjamudassa ja liete peittää heidät ja kakistelevat siellä ja odottavat, että heidät vapautetaan. On 
tulossa aika, jolloin heidät vapautetaan maan päälle. Neljä tuomiossa.

Ilmestys 9:14: "ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: "Päästä ne neljä enkeliä, jotka 

ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella". Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, 
päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä." 

Joten, kolmasosa ihmiskunnasta kuolee näiden neljän pahan enkelin toimesta. Neliskulmainen 
löytyy kymmenen kertaa Raamatusta. Yhden kerran Uudessa Testamentissa Johanneksen 
ilmestyksessä. Ilmestys 21:16: "Ja kaupunki oli neliskulmainen, ja sen pituus oli yhtä suuri kuin 
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sen leveys. Ja hän mittasi sillä ruovolla kaupungin: se oli kaksitoista tuhatta vakomittaa. Sen pituus 
ja leveys ja korkeus olivat yhtä suuret."

Seuraavassa on lueteltu sattumanvaraisesti esiintyvät neloset. Kun sanon sattumanvaraisesti, 
tarkoitan nelosia, jotka Jumala ottaa käyttöön numerona. Kuten temppelissä. Tai päivien lukumäärä,

jotka Lasarus makasi luolassa. Tuon kaltaisia asioita. Sitten, me voimme nähdä selvästi tämän 
yhdenmukaisen merkityksen julistuksen. Mutta, joskus nelosta käytetään satunnaisesti, siellä, missä 
ei ole hengellistä asiayhteyttä tai jumalallisia tapahtumia meneillään. Minä kutsun niitä 
satunnaiseksi nelosen käytöksi. Minä takaan teille, että nämä ovat kuin T-solut - satunnaiset 
esiintymiset. Toisin sanoen, jos siinä olisi käytössä numero kuusi, numero seitsemän tai numero 
kahdeksan, se ei olisi poissa paikaltaan. Koska siellä ei ole asiayhteyttä, joka osoittaisi 

minkäänlaista merkitystä. Mutta, me voimme olettaa, kun meillä on 160, 180, 200 kertaa, kun sanaa
käytetään ja merkitys on itsestäänselvä, kun on neljä, viisi jaetta, missä merkitys ei ole niin 

itsestäänselvä, ei meillä ole syytä uskoa, että sama merkitys pätee. Se ei ole vain näkyvissä noissa 
jakeissa. 

Seuraavassa on nelosen satunnaiset esiintymiset. Jeremia 36:23: " Ja aina kun Jehudi oli lukenut 

kolme tai neljä palstaa, leikkasi kuningas ne pois kirjurinveitsellä ja viskasi tuleen, joka oli 
hiilipannussa, kunnes koko kirjakäärö oli palanut loppuun tulessa, joka oli hiilipannussa." Joten, 
hän ei pitänyt King James -versiosta. Niinpä hän alkoi leikkaamaan sivuja siitä pois ja poltti ne. 
Siinä havaitsemme neljä palstaa, nyt, sanoin, että tässä on satunnainen nelosen käyttö. Se olisi 
voinut olla viisi kuusi. Mutta, siinä sanotaan kolme neljä. Joten, ehkä, mahdollisesti, Jumala ei 
tarkoittanut sillä olevan samaa merkitystä. Mutta, ei ole syytä olettaa, että sillä on. 4. Moos.7:7: 

"Kahdet vaunut ja neljä raavasta hän antoi Geersonin pojille heidän palvelustehtävänsä mukaisesti."
Tämä on jokin sellainen, jonka voisit osoittaa käräjäoikeudelle. Jokin havainto siitä, mitä on 

tapahtunut - laillinen vaihtokauppa. Ja hän sanoo antaneensa neljä härkää Geersonin pojille heidän 
työtehtäviensä mukaisesti. Mutta, sitten se kyllä liittyy luontoon. Kaksi vankkuria ja härät. Joten, 
me annamme tekstin päättää asiasta.

2. Moos.22:1: "Jos joku varastaa härän tai lampaan ja teurastaa tahi myy sen, antakoon viisi 
raavasta yhdestä härästä ja neljä lammasta yhdestä lampaasta." Minä sanoisin, että se on 

satunnainen käyttö. Mutta, siinä on kyseessä luonto ja härät ja lampaat. 2. Samuel 3:4: "Neljäs oli 
Adonia, Haggitin poika, ja viides Sefatja, Abitalin poika." Ja jos luet sen kokonaan näet, että hänellä
oli ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs ja aina kahdenteentoista saakka. Joten, toisin sanoen, siinä 
on lista miehistä, 1-12, joten jonkun on oltava neljäs. Joten, ehkä siinä ei ole merkitystä. Mutta, 

jälleen kerran, me emme ehkä tiedä, kuinka se soveltuu.

1. Kuninkaiden 6:1: "Neljäntenäsadantena kahdeksantenakymmenentenä vuotena siitä, kun 
israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, neljäntenä vuotena siitä, kun Salomo oli tullut Israelin 
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kuninkaaksi, alkoi hän siiv-kuussa, joka on toinen kuukausi, rakentaa temppeliä Herralle." Se on 
neljäs vuosi. Se voi olla, koska se on Herran talon rakenne. Miksi sitä käytetään tuossa? Ehkä se on 
sattumanvarainen. Annan teidän päättää. Joh. 11:17: "Niin Jeesus tuli ja sai tietää, että hän jo neljä 
päivää oli ollut haudassa." Se oli aika, jonka Lasarus oli ollut kuolleena - neljä päivää. Mutta, se oli 
täydellinen, kokonainen aika, joka varmisti kuoleman.

Sitten neljäs esiintyy 69 kertaa. Se tarkoittaa jotain rakennettua tai luotua ollakseen kokonainen tai 
täysi - mitään ei puutu, kokonaisuus tuon numeron sisällä. 1. Moos. 1:19: " Ja tuli ehtoo, ja tuli 
aamu, neljäs päivä." Jumala teki auringon ja kuun. Ne liittyvät luomiseen. 1. Moos. 2:14: 
"Kolmannen virran nimi on Hiddekel; se juoksee Assurin editse. Ja neljäs virta on Eufrat." Eedenin 
puutarhassa oli neljä jokea. 1. Moos. 15:16: "Ja neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat 

tänne takaisin; sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi." Neljänteen sukupolveen asti Jumala 
salli israelilaisten joutuvan pakkosiirtolaisuuteen omalta maaltaan. Neljännen sukupolven aikaan 

Mooses johti heidät takaisin luvattuun maahan. Neljäs sukupolvi löytyy seitsemän kertaa. Ilmestys 
8:12: "Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kolmas osa auringosta ja kolmas osa kuusta ja kolmas
osa tähdistä lyötiin vitsauksella, niin että kolmas osa niistä pimeni ja päivä kolmannelta osaltaan oli 
valoton, ja niin myös yö." Siinä selvästikin neljä liittyy luontoon.

Markus 6:48: "Ja kun hän näki heidän soutaessaan olevan hädässä, sillä tuuli oli heille vastainen, 
tuli hän neljännen yövartion vaiheilla heidän luoksensa kävellen järven päällä ja aikoi kulkea heidän
ohitsensa." Joten, yö on jaettu neljään vartiovuoroon. Jos olisi kolme, se ei olisi koko yö. Koko yö 
koostuu neljästä vartiovuorosta. Matteus 14:25: "Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän 
tykönsä kävellen järven päällä."

Neljä/neljäs ylittää kolmen/kolmannen. Tämä on nelosen ainutlaatuinen käyttö. Neljä löytyy usein 
kolmena. Neljä asiaa ovat samankaltaisia. Kolme ovat identtisiä tai hyvin samankaltaisia. Neljä on 
erilainen, mutta se täydentää niitä. Se löytyy useita kertoja. 4. Moos. 14:18: "'Herra on 
pitkämielinen ja suuri armossa, hän antaa anteeksi pahat teot ja rikokset, mutta ei jätä niitä 
rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen'." Joten, isien 

vääryydet tuleva lapsille kolmanteen ja neljänteen sukupolveen. Sananlaskut 30:15: "Verenimijällä
on kaksi tytärtä: Anna vielä! Anna vielä! Kolme on, jotka eivät kylläänsä saa, neljä, jotka eivät 

sano: "Jo riittää": tuonela, hedelmätön kohtu, maa, joka ei saa kylläänsä vedestä, ja tuli, joka ei 
sano: "Jo riittää"." Sananlaskut 30:18: " Kolme on minusta ylen ihmeellistä, ja neljä on, joita en 
käsitä: kotkan jäljet taivaalla, käärmeen jäljet kalliolla, laivan jäljet keskellä merta ja miehen jäljet 
nuoren naisen tykönä." Kolme ovat wau, neljä on ylitse muiden. Siinä on kolme wau-asiaa ja sitten 

se yksi ylitse muiden, joka täydentää neljän asian listan. Hän ei luultavasti ollut vielä avioliitossa, 
kun kirjoitti tuon. 

Sananlaskut 30:29: "Kolmella on komea astunta, ja neljä komeasti kulkee: leijona, sankari eläinten
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joukossa, joka ei vääjää ketään, hevonen, solakkakylki, tai kauris, ja kuningas joukkonsa johdossa." 
Siinä on kolme eläintä ja sitten neljäs, joka on erilainen - kuningas. Muut olivat eläimiä. Joten nuo 
neljä menevät astuvat komeasti ja kulkevat komeasti. Aamos 1:3: "Näin sanoo Herra: Damaskon 
kolmen rikoksen, neljän rikoksen tähden minun päätökseni on peruuttamaton. Koska he ovat 
puineet Gileadin rautaisilla puimaäkeillä." Seuraavassa voi olla kyseessä satunnainen käyttö. 1. 

Aikak. 27:7: "Neljäs, neljäntenä kuukautena, oli Asahel, Jooabin veli, ja hänen jälkeensä hänen 
poikansa Sebadja; ja hänen osastossaan oli kaksikymmentäneljä tuhatta." Annan teidän päättää. 5. 

Moos. 3:11: "Sillä Baasanin kuningas Oog oli yksin enää jäljellä viimeisistä refalaisista. Hänen 
basaltista tehty ruumisarkkunsa on vieläkin ammonilaisten kaupungissa Rabbassa; se on yhdeksää 
kyynärää pitkä ja neljää kyynärää leveä, mitattuna tavallisella kyynärämitalla." Se on aika iso. Se on
yhdeksän kertaa 40 cm. Se on reilusti 10-11 jalkaa. Annan teidän laskea tuon, etten sotke enempää. 

Siinä oli kyseessä jättiläinen. 

Useita numeroita samassa tekstissä. Tämä on viimeinen. 3. Moos. 19:23: "Kun te tulette siihen 
maahan ja istutatte kaikkinaisia hedelmäpuita, niin jättäkää niiden hedelmä, niiden esinahka, 
koskemattomaksi; kolmena vuotena pitäkää ne ympärileikkaamattomina, älkää niitä syökö. Mutta 
neljäntenä vuotena pyhitettäköön kaikki niiden hedelmät ilojuhlassa Herralle, ja vasta viidentenä 

vuotena syökää niiden hedelmää; näin te lisäätte niiden tuottoa. Minä olen Herra, teidän 
Jumalanne." Se tarkoittaa, ettei niihin kosketa - ympärileikkaamaton. Muistatteko, mikä oli numero 

kolme? Se on numero täysivaltaisuudelle, valinnalle, jumalaiselle valinnalle ja järjestykselle. 
Jumala käskee, ettei pidä syödä. Mutta, neljäntenä vuonna. Mikä se on? Neljäs on jokin, joka tekee 
asiasta kokonaisen, täyden. Meillä ei ole viitosta, mutta se tulee eteemme. Viidentenä vuonna voitte 
syödä niitä. Joten, viides vuosi on jumalainen kohtaaminen. Joten Jumala asettaa viidennen vuoden.

Meillä on edellisessä kolme, neljä ja viisi. Kun tunnemme kaikki numerot, alamme havaitsemaan 
paljon numeroita ja murto-osia yhdessä. Ja näemme eron niiden välillä. Näettekö makua tuossa? 

Kolmen maku. Neljän maku. Viiden maku.  Kaikki toimivat yhdessä. 

Jumalaisen kohtaamisen numero on meillä seuraavaksi. Ensi viikolla Manuel on paikalla täällä. Kun
Manuel on ollut neljä viisi viikkoa, minä tulen takaisin mukanani numero viisi. Ja se on kiehtovaa. 

Me tulemme näkemään sen. Hyvää illan jatkoa. 

"Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan." (Matteus 
7:7)
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