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Numerot Raamatussa - osa 1

Video: https://www.youtube.com/watch?v=eE_w8iy3WD0

Meillä on hauskaa tänä iltana. Olen odottanut pitkään tätä hetkeä. Numerot Raamatussa. Nyt, tämä 
on hämmästyttävä aihe. Tästä aiheesta on kirjoitettu useita kirjoja. Yksikään niistä ei ole ollut 
todella suosittu. Kyseessä on aihe, josta on vaikeaa tehdä mielenkiintoista maallikolle. Voit juuttua 
tämän aiheen rikkaruohoon, jos et ole huolellinen. Joten, minä yritän pitää asian yksinkertaisena ja 
tehdä siitä sellaista, että se on ymmärrettävää - jopa lapsille. Minä olen Michael Pearl ja sinä olet 
Ovella (at the Door).

Ovi on paikka, missä opiskelemme Jumalan sanoja. Ne löytyvät Hänen pyhästä kirjastaan. Kaikki 
kirjoitukset on annettu Jumalan inspiroimana (2.Tim.3:16). Ja se sisältää monia, monia sanoja. Ja 
monia numeroita. Me aiomme tarkastella numeroita, jotka löytyvät Raamatusta. Havaitsetteko, 
Jumala on numeroiden tekijä (author). Itse asiassa, koko maailmankaikkeus on tehty 
matematiikasta. Sen rakenne perustuu matematiikkaan. Aivosi rakenne perustuu matematiikkaan. 
Signaalit, joita aivosi lähettävät, perustuvat matematiikkaan. Se on digitaalista. Niin kuin 
tietokoneessa. Joten, kaikessa on rakenne ja järjestys, kalasta sinun DNA:han. Se kaikki on 
matemaattisesti selitettävissä ja pelkistettävissä. Se tarkoittaa kaikkea lukuun ottamatta sielua.  

Joten, kun Jumala kirjoitti Raamatun, me odotamme sen olevan matemaattisesti täydellinen. Me 
odotamme sen olevan yhtenäistä koko muun luonnon kanssa, jos Hänen sormenjälkensä ovat siinä. 
Joten, sallikaa minun kertoa hieman matkastani, kun olen tehnyt löytöjäni. Menin Raamattuopistoon
vuonna 1965. Ehkäpä se oli 1966, kun aloitin siellä. Vuonna 1967 olin toisen vuoden opiskelija. Ja 
kirjakaupassa eräs kirja hyppäsi, Bullingerilta, silmilleni - upouusi, jonka nimi oli "Numbers in 
Scripture" (Numerot Kirjoituksissa). Joten, kirjakaupan omistaja antoi sen kirjan minulle, koska se 
oli siellä hyllyllä. Joten otin sen ja luin sen. Olin erittäin innostunut aluksi. Hyvin, hyvin innostunut 
siitä, mitä näin siellä. 

Mutta sitten kun pääsin kirjan puoleen väliin, tai 2/3 osaan kirjasta, aloin menettämään 
luottamustani kirjoittajan menetelmiin. Minusta alkoi tuntumaan siltä kuin olisin katsonut pilviä ja 
näen siellä karhuja, lintuja tai jotain ja sanon vain: "Jumala tuotti linnun." Jos katsot tarpeeksi 
vahvasti ja tarpeeksi pitkään, alat näkemään kuvioita kaikissa asioissa. Ja minusta tuntui, että se oli 
juuri sitä, mitä hän oli tekemässä. Osa tuosta lukukokemuksestani johtui tietojen vajavuudesta ja 
ymmärrykseni puutteesta - aiheeseen liittyen. Mutta, osa siitä [lukukokemuksestani] johtui siitä, 
miten hän käsitteli aihetta.
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Ja niinpä minä jatkoin Jumalan sanojen opiskelua. Ja jatkoin Raamatun lukemista. Minä valmistuin 
Raamattuopistosta (Bible College). Mieleesi jää pysyvät jäljet Raamatun numeroiden symbolisesta 
merkityksestä. Tutustuin toiseen kirjaan, jonka oli kirjoittanut mies nimeltään Peter Ruckman - 
numerot Kirjoituksissa. Luin sen ja jälleen kerran olin kiinnostunut ja innostunut siihen, mutta 
huomasin, että Ruckman teki eron toiseen kirjaan, jonka olin lukenut Bullingerilta. Joissain, ei 
kaikissa, mutta joissain hänen määritelmissään, mitä tietyt sanat, mitä tietyt kirjaimet merkitsevät 
Raamatussa - eri numerot. Esimerkiksi, ajattelen, että se oli Bullinger, joka sanoi: "Numero viisi on 
numero armolle (number of grace)." Ja Ruckman sanoi: "Numero viis on numero kuolemalle." Ne 
ovat toistensa ääripäitä. 

Molemmat heistä antoivat noin 20 jaetta, ja aivan totta, sieltä löytyy 20 jaetta, joista armo tai 
kuolema löytyy. Mutta, mitä minä havaitsin, puolet mainituista jakeista olivat yhteisiä. Kristus 
kuoli, mikä on armoa. Joten kyseessä on toinen näkökulma, josta samaa asiaa katsotaan. Ja jälleen 
kerran, minä en ollut mitenkään erityisen vakuuttunut, että tässä oli kyseessä tiede, johon meidän on
sukellettava. Joten, tavallaan minä asetin asian sivuun. Ja vuosien varrella olen puhunut 
suurimmasta osasta Raamatun kirjoista. Opiskelin jokaisen kirjan Raamatussa. Opetin osia 
jokaisesta Raamatun kirjasta. Joistain Raamatun kirjoista puhuin 15, 30 tai 40 kertaa. Niinpä, tässä 
opiskelun prosessissani havaitsin, että mieleni oli tullut täyteen Raamatun numeroiden symbolisesta
merkityksestä. 

Se oli tilanne, jossa kohtasin numeron 40. Minä tiesin kaiken, välittömästi, että se tarkoitti, edessäni
on jotain koettelemusta. Tai näytönpaikka tai koeaika, mikä on tapahtumassa. Esimerkiksi Nooan 
120 vuotta oli jaettu kolmeen 40:nen jaksoon. Arkki, 40 päivää ja 40 yötä satoi. Ja sitten Mooses 
vaelteli, se vei 40 vuotta Egyptissä ja koettelemusta 40 vuotta erämaassa - koettelemusta ja 
koetusta. Sitten hän palasi ja johti Israelin lapset ulos ja toiset 40 vuotta. Me näemme nämä 40:nen 
vuoden koettelemukset läpi koko Vanhan Testamentin. Sitten tulemme Uuteen Testamenttiin. 
Havaitset, että paasto vie aikaa 40 päivää ja 40 yötä. Joten, automaattisesti, ilman yritystä, mielesi 
tavallaan saa sellaisen kuvan, että, kun Jumala käyttää numeroa 40, siinä on takana jotain 
symboliikkaa.

Ja niin se oli myös kaikkien numeroiden kanssa. Ilman yritystä, minä hyväksyin, totuuden, että 
Raamattu käyttää numeroita symbolisesti. Nyt, en ole tutkinut asiaa akateemisesti. Se tarkoittaa, että
kun sanaa on käytetty kaikkiaan 637 kertaa, tai, kun sanaa oli käytetty 956 kertaa, minä tarkastelisin
jokaista käyttökertaa, havaitakseni, onko asia niin joka kerralla. Joten, se oli matkani alkupää. Minä 
aloin katsomaan erilaisia numeroita. Nyt, te tiedätte, että monet ihmiset sanovat, että 13 on synnin, 
kuoleman ja tuomion numero. On mielenkiintoista, että numero 13 esiintyy Raamatussa vain 13 
kertaa. Ja se järjestyslukuna, 13., esiintyy yksitoista kertaa. Joten, 11 ja 13 tekevät yhteensä 24. Ja 
vain puolet niistä, ovat selvästi liitettävissä syntiin, kuolemaan ja tuomioon. Ja se on vähiten, 
vähiten todistettavissa oleva numero Raamatussa. 
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Toisin sanoen, monet niistä [numeroista] on 100%:sti selvästi määritelty tietyllä tavalla. Kun taas, 
13, jotkut määritelmistä eivät ole niin selviä. Mutta se on, suurimmassa osassa, numero synnille, 
kuolemalle ja tuomiolle. Ja numero 40, jonka olemme löytäneet,... Minne 40 meni? Ai, olenko jo 
puhunut siitä? Okei, tämä meni hieman sekaisin. Oletteko koskaan havainneet, että hisseissä on 
jätetty 13:sta kerros pois? Oletteko huomanneet sitä? Miksi siihen ei ole laitettu painiketta 13? 
Koska on niin paljon ihmisiä, jotka ovat taikauskoisia numeron 13:sta suhteen. Sama asia pätee 
numeron 666 suhteen. Niin monet ihmiset ovat taikauskoisia. On mielenkiintoista, kun Canon-
kamera G12 päivitettiin, heillä ei ollut G13-mallia. He menivät G15:sta. Miksi? Koska on niin 
paljon ihmisiä, jotka eivät koske sellaiseen, jossa on 13.

Nyt, minä en ole taikauskoinen numeroiden suhteen. Minä en usko, että numeroissa on 
minkäänlaista voimaa hyvään tai pahaan. Mutta, vuosisatojen kuluessa on kehittynyt tällainen 
tietämys ja ymmärrys, että Raamattu käyttää 13:sta kielteisessä valossa. Oletteko kuulleet 
viivakoodista 666? 25 vuotta sitten ihmiset olivat kauhuissaan nähdessään viivakoodeja, koska 
joissain tapauksissa sen loppuosa oli 666. Se oli jotenkin outoa. Ikään kuin siinä olisi nyt pedon 
merkki. Minä en välittäisi vaikka rekisterikilvessäni lukisi 666 tai puhelinnumerossani tai 
osoitteessani. Ne eivät häiritsisi minua lainkaan, koska Kristuksessa on vain 888. Joten tuo 666 on 
merkityksetön ennen kuin antikristus tulee. Ja se on hänen nimensä numeroarvo.

Nyt, missä kohdassa Raamattua sanotaan, että meidän tulisi kiinnittää huomiota numeroihin? Joku 
ihminen sanoo, ettei Raamattu puhu mitään numeroista. Mutta, se sanoo. Johanneksen ilmestys 
kappale 13, havaitkaa kappale. Kolmetoista, antikristus. "ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä 
kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku." Niin, muuten tuo sana "merkki", on 666:s 
sana kreikankielisessä Uudessa Testamentissa. 666. sana. "Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se 
laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi." 
Joten, Raamattu kertoo meille, että tunnistamme antikristuksen, kun hän ilmestyy - hänen nimensä 
numeroarvon perusteella, mikä on 666. 

Joten, tästä numerosta 666 on tullut outo käsite monelle ihmiselle. Heprealaiset aakkoset ja niiden 
vastaavat numeroarvot: https://www.hebrew4christians.com/Grammar/Unit_One/Numeric_Values/
numeric_values.html [videossa 00:09:42]. Joten, kuten näette, heillä ei ollut numeroita. Heillä oli 
numerot aakkosissa. Joten, tässä näemme ne vieretysten verrattuna. Noin 10-12 vuotta sitten, 
arviolta, luin Jerusalem Post -lehteä. Israelissa oli äänestys. Ja he antoivat numeroarvot ihmisille, 
jotka olivat kisassa mukana. Kyseessä oli heidän kansallinen sanomalehtensä. Miksi? Koska, 
ihmiset, jotka ymmärtävät hepreaa, he automaattisesti laskevat yhteen numeroarvoja. Niillä on 
jonkinlaista merkitystä heille. Joten, se on yhä iso osa Israelissa - nimien numeeriset arvot. Nyt, me 
ymmärrämme asiaa paremmin, kun katsomme roomalaisia numeroita. I = 1. V = 5. X = 10. L = 50, 
tämä tulee latinasta. C = 100. D = 500. M = 1000, niin kuin millenium. Nyt, kaksi on kaksi ykköstä 
II. Kolme on kolme ykköstä III. Neljä on viisi miinus yksi, IV. Kuusi on viisi plus yksi, VI. 
Seitsemän VII. Kahdeksan VIII. Yhdeksän on kymmenen miinus yksi IX. 
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Nyt, isommassa luvussa 917 = CMXVII. Tuhannesta (M) on vähennetty sata (C) plus kymmenen 
(X) plus viisi (V) plus kaksi (II). Siitä tulee 917. Niinpä, aina kun nimi kirjoitettiin, pystyit ottamaan
nimen kirjaimet ja laskemaan niiden lukuarvon. Poikkeuksena on s, jonka on aina ajateltu 
merkitsevän pahaa kuten käärme (snake, serpent). Sillä ei ollut numeroarvoa. Antikristus on 
ihminen [mies], jonka nimellä on numeroarvo. Kun lasket nimen kirjainten lukuarvot yhteen, saat 
666. Muuten, Raamatussa on vain kolme kreikan kielistä sanaa, joiden numeroaroksi tulee 666. Ne 
ovat kaikki merkitykseltään kielteisiä. Se ei siis ole kovin yleistä. Kun ajattelet asiaa. Tuhannesta, 
1500:sta, 3000:sta mahdollisuudesta. Se tarkoittaa, että yksi kahdesta tai kolmesta tuhannesta 
sanasta tekee 666. Kreikan kielinen Raamattu sisältää noin 6000 sanaa Uudessa Testamentissa. Ja 
kolme niistä tekee 666. Se on yksi kahdesta tuhannesta. 

Tässä on sana Latinos (kreikkaa), mikä merkitsee latinaa. L = 30 (lambda), A = 1 (alpha), T = 300 
(tau), E = 5 (epsilon), I = 10 (iota), N = 50 (nu), O = 70 (omicron), S = 200 (sigma). LATEINOS = 
30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200 = 666. Siinä meille on annettu suuntaviitta sinne, mistä 
antikristus on tulossa. 

VICARIUS FILII DEI (latinaa) - Vicarious son of God

VICARIUS - (syrjäyttäen, tai jonkin toisen paikalla)

FILII - (poika)

DEI - (Jumala)

Jumalan Pojan paikalla. Tämä on kirjoitettu katolisen paavin istuimeen, hattuun, ja joka paikkaan. 
Ja se tarkoittaa: Jumalan Pojan paikalla. 

VICARIUS: V = 5, I = 1, C = 100, A = ei arvoa, R = ei arvoa, I = 1, U/V = 5, S = ei arvoa. 
VICARIUS = 112.

FILII: F = ei arvoa, I = 1, L = 50, I = 1, I = 1. FILII = 53.

DEI: D = 500, E = ei arvoa, I = 1. DEI = 501. 

VICARIUS + FILII + DEI = 112 + 53 + 501 = 666. 

Kun kaikki lasketaan yhteen saadaan 666, mikä on erittäin harvinaista.

ROMIITH (Rooman kuningaskunta, hepreaa)

Tämä on nyt heprean kieltä. Me katsoimme äsken kreikan kieltä, mutta nyt on kysymyksessä 
heprean kieli. 

ROMIITH: R = 200 (resh), O = 6 (waw, vav), M = 40 (mem), I = 10 (yod), I = 10 (yod), TH = 400 
(taw). ROMIITH = 666.
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Se tekee 666, mikä on ennen kuulumatonta. Siis, että kaksi eri kieltä, päätyvät samaan numeeriseen 
arvoon, kun kirjaimet ovat erilaisia ja niiden lukuarvot ovat erilaisia.

Nyt, mikä on mielenkiintoista: Jeesus Kristus tekee kaikkiaan 888. Siis, Jeesus tekee 888. Vain 
Jeesus. Johanneksen ilmestyksessä on 888 kreikan sanaa. Kreikan kielessä, siis 888 sanaa. Sen 666. 
sana on "merkki". Ja Jeesus = 888. Joten, tuollaisia makupaloja on satoja, jotka liittyvät numeroihin 
ja jotka sopivasti ovat siellä vaikka todennäköisyydet ovat vahvasti niitä vastaan. 

Nyt, avataan Raamattu. Johanneksen ilmestys 22:18-19 "Minä todistan jokaiselle, joka tämän 
kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen 
päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän 
profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja 
pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu." Minä opiskelin Johanneksen ilmestystä 
useita vuosia sitten. Minä päätin laskea kaikki sen sanat, jotta tiedämme, montako niitä on. Koska, 
jos lisäämme siihen tai otamme pois siitä, me olemme ongelmissa. Meidän on tiedettävä, montako 
niitä on, ettemme menetä yhtään niistä. Niinpä laskin ne tietokoneellani ja käytin King James Bible.
Sain 11 996. Se oli neljää vaille 12 000. 

Minä tiesin, että 12 on numero hallinnalle (rule). Erityisesti puhuttaessa Israelista [juutalaisista]. Ja 
12 000 on luku kansakunnille - Raamatussa. Johanneksen ilmestys kertoo kansakunnista ja 
Israelista. Joten tiesin, että siellä pitäisi olla neljä sanaa, jotka eivät olleet siellä tietokoneessani. 
Joten etsin käsiini vuoden 1611 valokopion KJB:stä [KJB=King James Bible]. Minulla on pieni 
taittaja (clicker). Ja minä istuin siellä ja laskin jokaisen kappaleen ja jokaisen kolumnin ja laskin ne 
yhteen. Jokaisen sivun ja laskin ne yhteen. Laskin ne kolme kertaa ja jos sain kolmesti saman 
määrän. Jos sain yhden kerran väärin, laskin ne uudelleen kunnes sain kolme kertaa oikein 
[peräkkäin]. Jos sain kaksi tai kolme kertaa väärän arvon, tein sen uudelleen kuusi kertaa kunnes 
sain oikean lukumäärän. 

Joten, olin erittäin huolellinen laskiessani sanoja. Ja vuoden 1611 painoksessa laskin kaikki sanat 
yhteen ja lopputuloksena sain tarkalleen 12 000 sanaa. Minä tiesin etukäteen, että latomakone oli 
jättänyt pois neljä sanaa. Siis, epähuomiossa ne oli jääneet pois sieltä. Joten, kun lisäät nuo neljä 
sinne kaksi vuotta myöhemmin, siitä pitäisi tulla yhteensä 12 004. Ja minä laskin ne ja siellä oli 
siltikin vain 12 000 kaksi vuotta myöhemmin, kun olin lisännyt ne sanat sinne. Mitä oli tapahtunut? 
Ensimmäisessä tapauksessa [1611 painos] siellä oli kaksi sanaa "first fruits". Ja toisessa 
painoksessa, missä ne neljä sanaa oli lisätty sinne, nuo neljä yhdistelmää, tuosta sanasta oli tullut 
"firstfruits". Eli yksi sana. Joten, Jumala säilytti tarkalleen 12 000 ensimmäisessä painoksessa, jossa
oli neljä virhettä sisällään ja myös toisessa painoksessa.

Sitten otin käyttööni tietokoneeni Cambridgen version. Ja laskin jokaisen sanan katsoen vuoden 
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1611 heprean kielistä tekstiä. Vertasin jokaista sanaa, mitä löysin tietokoneeltani. Ja havaitsin, että 
tietokone luki "first fruits" ja "first begotten" yhtenä sanan, kun ne tekstissä olivat kaksi sanaa. Joten
tietokoneen versiossa oli silti 12 000 sanaa vaikka kone laski ne yhdeksi sanaksi. Joten, tällaiset 
asiat eivät ole vahinkoja. On olemassa lausunto, että Jumalan käsi on sen yllä vaikka kyse onkin 
vain käännöksestä itsestään. 

Tässä on [kuva] vuoden 1611 versiosta, jossa on 12 000 sanaa. Kun olet lukenut sitä noin puoli 
tuntia, se on aika, minkä verran voit tehdä sitä sujuvasti. Ja muuten, ne ihmiset, jotka kertovat 
sinulle, että sitä on muutettu viisi kertaa. Koska siitä on viisi painosta. He valehtelevat sinulle. Se ei 
ole muuttunut. Se on täsmälleen sama teksti, joka meillä on tänä päivänä Raamatussamme - se on 
sama kuin vuonna 1611. Ainoa asia, mikä siinä on erilaista - tavutusta on siistitty. Ehkä 
välimerkkejä...viidessä eri käännöksessä siitä [alkuperäisestä 1611 versiosta].

Kolme tapaa, jolla numerot ovat merkitseviä:

1. symbolinen merkitys

2. sanan numeerinen lukuarvo

3. kuinka monta kertaa sanoja on käytetty tekstissä

Symbolinen merkitys, kuten numero viisi, kuten joku sanoo kysymyksessä on armo ja toinen sanoo 
että kysymyksessä on kuolema. Se ei ole kumpikaan niistä. Ja toisena on sanojen numeerinen arvo 
kuten havaitsimme sanasta antikristus. LATEINOS ja kun laskimme ne yhteen, saimme 666. 
Kolmas tapa, jolla numerot ovat merkityksellisiä, on se määrä, jolla sanoja käytetään tekstissä. Se 
on sitä, mistä olemme parhaillaan puhuneet - 12 000 sanaa. Joten, mitä minä tein Johanneksen 
ilmestyksessä, minä laskin jokaisen sanan siitä. Ja siitä tuli taulukko. Taulukossa on jokainen sana ja
se määrä, kuinka monta kertaa tuo sana ilmestyy Johanneksen ilmestyksessä.

Niinpä, minä tein kopion Johanneksen ilmestyksestä, jossa jokaisen sana viereen oli kirjoitettu se 
määrä, kuinka monesti se ilmestyy Johanneksen ilmestyksessä. Te tiedätte ne pienet yläindeksit 
tietokoneessa. Laitoin jokaisen sana viereen tarkan lukumäärän, kuinka monesti se ilmestyy siellä. 
Minä tein löydön, että sanoja käytetään Johanneksen ilmestyksessä niin monta kertaa, että se sopii 
sanan merkitykseen kyseisessä kontekstissa. Mikä on aika nerokasta. Siihen tarvitaan joukko neroja,
että saadaan aikaiseksi sellainen kirja. Kun puhutaan synnistä ja kuolemasta, se esiintyy 13 kertaa. 
Kun puhutaan eri numeroiden merkityksestä, ne vastaavat niiden symbolista merkitystä. 

Hyvä on, numero yksi esiintyy Raamatussa 1697 kertaa. Kolmen päivän ajan minä opiskelin tätä 
asiaa, kontekstissaan, tavallaan luin Raamatun kokonaan läpi. Joten käytin siihen monta, monta 
tuntia. Enkä ole koskaan tullut niin siunatuksi, kun silloin, kun luin numeron yksi läpi koko 
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Raamatun. Se on hämmästyttävä asia tehtäväksi. Me käymme tänään numerot yksi ja kaksi. Vain 
yksi ja kaksi. Noissa kahdessa numerossa on sisäinen merkitys, mikä on totta jopa sekulaareissa 
kirjoituksissa. Ei yhtä laajalti kuin Raamatussa, mutta perusmerkitys "yhdelle" on totta kaikessa, 
mitä luet. Numerona. Yhtä käytetään numerona. Kuten: "Minulla on yksi auto." Yhtä käytetään 
determinanttina: "Minä menin yhteen kauppaan kaupungissa." Siinä ei ole kysymyksessä numero. 
Yhtä käytetään pronominia: "One must study to gain knowledge." Sinun on opiskeltava, saadaksesi 
tietoa.

Me emme tarkastele niinkään determinantteja tai pronomineja. Me katsomme numeroita: numero 
yksi ja numero kaksi. Se on minä (I), yksi. Yksi tulee toimeen yksinään. Vain yksi eikä yhtään 
enempää, yksi yli kaikkien, valta-asema, ainutlaatuinen. Erotettuna kaikista muista omassa 
luokassaan. Sitä käytetään yhdenmukaisesti läpi koko Raamatun. Ja totta kai, se on juuri niin 
suurimmassa osassa, mitä luet. He sanovat, että sinulla on yksi kala. Se on ylivertainen kala. Sinä 
sanot, että sinulla on yksi auto. Minulla on yksi vaimo. Mitä tahansa sinä sanotkin, sinulla on yksi 
eikä enempää. Ja se on silloin ylivertainen ja ainutlaatuinen. Mutta, Raamattu sanoo erityisellä 
tavalla kuten tulemme havaitsemaan, kun menemme eteenpäin.

Genesis 10:8 [1.Moos.10:8]: "Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan 
päällä." Siinä on pronomini. Se on henkilö. Se ei ole numero. Minä vain annan teille esimerkin. Hän
oli ensimmäinen valtias maan päällä. Numbers 7:89 [4.Moos.7:89]: "Ja kun Mooses meni 
ilmestysmajaan puhumaan Herran kanssa, kuuli hän äänen, joka puhutteli häntä lain arkin päällä 
olevalta armoistuimelta, molempien kerubien väliltä; ja Herra puhui hänelle." Englanniksi: he heard
the voice of one speaking unto him... Siinä on kysymyksessä pronomini eli henkilö. Seuraavassa on 
lukusana, numero. Deuteronomia 6:4 [5.Moos.6:4]: "Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, 
Herra on yksi." Siinä on siunaus itsessään. Hän on yksi Herra eikä kaksi eikä monta jumalaa. Hän 
on vain yksi. 

Psalmi 16:10: "Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa." 
Englanniksi: "For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see 
corruption." Hän on Yksi ja hän on Pyhä. Ja Jumala ei salli hänen olla korruptoitunut. Nyt, termi 
"Holy One" tai "Mighty One", millä viitataan Jumalaan, esiintyy 48 kertaa Raamatussa. Se on neljä 
kertaa kaksitoista. Se on niin läpi koko Raamatun. "Holy One" "Mighty One". Psalmi 27:4: "Yhtä 
minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän: että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, 
katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä." Se on yksi asia, joka on kaikkia 
muita ylempänä. Se on ainutlaatuista, jota hän halusi eikä mitään muuta.

Hesekiel 37:22: "Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas
on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina
kahdeksi valtakunnaksi." Jumala on hyvin empaattinen. Palaamme tähän jakeeseen, kun olemme 
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"kahdessa", koska siinä esiintyy numero kaksi. Daniel 8:3: "Minä nostin silmäni ja katsoin. Ja 
katso, oinas seisoi päin jokea, ja sillä oli kaksi sarvea; ja sarvet olivat korkeat, ja toinen oli toista 
korkeampi; ja korkeampi puhkesi esiin myöhemmin." Tulemme tähän myös myöhemmin, kun 
olemme numerossa kaksi. Yksi on ylivertainen verrattuna toiseen. Sakarias 14:9: "Herra on oleva 
koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Häntä ei kutsuta 
Allahiksi lopussa. Hänellä on vain yksi nimi ja se tulee olemaan Jeesus Kristus. 

Malakai 2:10: "Eikö meillä kaikilla ole sama Isä? Eikö sama Jumala ole meitä luonut? Miksi me 
olemme uskottomat toinen toisellemme ja rikomme isiemme liiton?" Joten, yksi Isä, yksi Jumala. 
Matteus 13:46: "ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä 
oli, ja osti sen." Matteus 23:8: "Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän 
opettajanne, ja te olette kaikki veljiä." Markus 10:21: "Niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja
sanoi hänelle: "Yksi sinulta puuttuu: mene, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin 
sinulla on oleva aarre taivaassa; ja tule ja seuraa minua." Yksi asia sinulta puuttuu. Yksi asia, joka 
on ylivertainen ja kaikkien muiden yläpuolella.

Luukas 10:42: "mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei 
häneltä oteta pois." Vain yksi asia on tarpeen. Kaikki muuta asiat eivät ole tarpeellisia. Se yksi asia 
on Jeesuksen jalkojen juuressa istuminen. Ja kuunnella sitä, mitä hän puhuu. Johannes 9:25: "Hän 
vastasi: "Onko hän syntinen, sitä en tiedä; sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen." 
Joten, tämä mies tiesi yhden asian varmasti: hän oli ollut sokea ja Hän teki minusta näkevän. 
Johannes 10:16: "Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä
tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen." 
Johannes 10:30: "Minä ja Isä olemme yhtä." Eivät kaksi vaan vain yksi. Johannes 11:50: "ettekä 
ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa 
hukkuu."

Johannes 12:48: "Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on 
tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä." 
Apostolien teot 2:27: "sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä salli Pyhäsi nähdä 
katoavaisuutta." Roomalaisille 3:10: "niinkuin kirjoitettu on: 'Ei ole ketään vanhurskasta, ei 
ainoatakaan.'" Roomalaisille 3:30: "koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut 
uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta." Roomalaisille 5:12: "Sentähden, niinkuin yhden 
ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien 
ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet." 

Roomalaisille 5:15-17: "Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden 
lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen,
Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. Eikä lahjan laita ole, 
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niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä 
kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. Ja jos yhden 
ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka 
saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen 
Kristuksen."

Roomalaisille 5:18: "Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille 
ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille 
elämän vanhurskauttamiseksi." Nyt, tähän jakeeseen on pirskoteltu ylivertaisuutta. Yksi mies teki 
jotain, joka johdatti koko maailman syntiin. Yksi mies teki jotain, mikä johdattaa vanhurskauteen 
jokaisen, joka uskoo. 1.Kor.8:6: "niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki 
on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me 
hänen kauttansa." Efesolaisille 4:4-6: "yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin 
yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi 
Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa." Eikö tuo ole ylivertaista:
hän joka seisoo kaikkien yläpuolella. Näettekö sen tuossa?

Kun luette Raamattua tarpeeksi, tulette kohtaamaan sanan "yksi" ja tiedätte, mistä silloin puhutaan. 
Te tiedätte, mikä on silloin aiheena. Te tiedätte, mitä tuossa jakeessa on odotettavissa. Ja tämä on 
kaikkein vähiten itsestään selvää kaikista numeroista. Koska sen merkitys on luonnollinen. Kaikissa
muissa merkitys on yliluonnollinen, kun pääsemme niihin. Niissä [muissa numeroissa] ei ole mitään
sisäänrakennettua, joka viittaisi sen merkitykseen. 1.Joh.5:7: "Sillä kolme on, jotka todistavat: 
Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä." Englanniksi: "For there are three that bear record in 
heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and thses three are one." Siinä on kirjoitusten jae,
jolle on paljon kreikan kielistä tukea. 

Hyvä on, tulemme nyt numeroon kaksi. II, havaitkaa tuossa kahdessa on kaksi ykköstä erotettuna 
toisistaan. Niiden välissä on tila. Se on numero jakaantumiselle. Asiat, jotka erotellaan toisistaan. Se
esiintyy 835 kertaa. Siihen ei ole luettu mukaan lukusanoja kuten "kahdesti" (twice). Tai "kerran" 
(once). Se on perusluku yksi. Perusluku kaksi. Tässä on jae, jota olemme jo tarkastelleet, Hesekiel 
37:22: "Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva 
kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina 
kahdeksi valtakunnaksi." Kaksi on numero jakaantumiselle. Joten, Hän käyttää numeroita kauniisti 
tuossa edellisessä. Niitä molempia. 

Daniel 8:3: "Minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oinas seisoi päin jokea, ja sillä oli kaksi 
sarvea; ja sarvet olivat korkeat, ja toinen oli toista korkeampi; ja korkeampi puhkesi esiin 
myöhemmin." Huomatkaa yksi mahtavampi, mutta kaksi sarvea. Kaksi jakaantuneena. Kaksi 
erotettuna. Genesis 10:25 [1.Moos.10:25]: "Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa: toisen nimi oli Peleg, 
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sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan." Se on myös 
koirani nimi [Peleg], mutta se ei saanut sitä Raamatusta vaan eräästä sottaisesta tavastaan. Joten 
näiden kahden pojan kautta tapahtui jakaantuminen. Genesis 1:14,16 [1.Moos.1:14,16]: " Ja Jumala
sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä 
osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia... Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon 
hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet." Havaitkaa ero. Niitä on 
kaksi. Toinen on erilainen toiseen verrattuna. Toinen hallitsee päivää. Toinen hallitsee yötä. Kaksi 
suurta valoa erotettuna toisistaan.

Genesis 25:23 [1.Moos.25:23]: "Ja Herra sanoi hänelle: "Kaksi kansaa on sinun kohdussasi, kaksi 
heimoa erkanee sinun ruumiistasi, toinen heimo on toista voimakkaampi, vanhempi palvelee 
nuorempaa." Joten siinä on kaksi samankaltaista erotettuna toisistaan. Ne ovat erilaisia 
ominaisuuksiltaan. Matteus 6:24: "Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä 
vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja 
mammonaa." Sinulla ei voi olla kahta Mestaria. Jumala toisella puolella ja raha toisella. Matteus 
24:41: "Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään." 
Havaitsetteko eron kaikissa näissä jakeissa? 

Luukas 18:10: "Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen 
publikaani." Ja kun jatkamme lukemista, havaitsemme, että toinen meni kotiinsa vanhurskaana ja 
toinen ei. Kaksi, jotka olivat erilaisia - erillään. Galatalaisille 4:24: "Tämä on kuvannollista 
puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on 
Haagar;" Ja toinen on yläpuolelta. Joten, on kaksi liittoa. Toinen on Siinain vuorelta ja toinen on 
lupaus yläpuolelta. Filippiläisille 1:23-24: "Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla
on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi;  mutta teidän tähtenne 
on lihassa viipymiseni tarpeellisempi." Paavali sanoo tässä, että hän on jakaantunut kahden eri 
vaihtoehdon välillä. Paavali on siinä kahden ääripään välillä. Ja hän oli jakaantunut niiden välissä. 

1.Kun.7:41: "kaksi pylvästä ja ne kaksi pallonmuotoista pylväänpäätä, jotka olivat pylväiden 
päässä, ja ne kaksi ristikkokoristetta peittämään niitä kahta pallonmuotoista pylväänpäätä, jotka 
olivat pylväiden päässä;" Tämä on esimerkki. Niitä on melko monta temppelissä. Tämä on 
esimerkki, kun kahta käytetään ei niin ilmiselvään tapaan, mutta selvästi erottamaan. Joten, kaksi on
siinä jakaantuneena vaikka se ei ole niin näkyvää. Joskus, jakeet, jos ne on irrotettu 
asiayhteydestään, eivät osoita symbolista merkitystään. Mutta, kun löydät 85-95 prosenttia 
käyttökerroista hyvin vahvasti symbolisia merkitykseltään, toinen puoli 5-10-15 prosenttia, se 
näyttää olevan vain sattumanvaraista. Kuten mittauksen lukuarvo tai vastaavaa. Me tiedämme, että 
voimme käyttää sen merkitystä, koska siinä ei ole synnynnäisesti sisällään mitään muuta merkitystä.
Ja me näemme sen eron siinä myös.
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Genesis 33:1 [1.Moos.33:1]: "...Silloin hän jakoi lapset Leealle, Raakelille ja molemmille 
orjattarille." Hän antoi ne heille säästääkseen heidän henkensä. 2.Sam.12:1: "Ja Herra lähetti 
Naatanin Daavidin tykö. Kun hän tuli hänen tykönsä, sanoi hän hänelle: "Kaksi miestä oli samassa 
kaupungissa, toinen rikas ja toinen köyhä." 2.Sam.14:28: "Absalom asui kaksi vuotta 
Jerusalemissa, tulematta kuninkaan kasvojen eteen." No, sinä sanot, ettei tuossa ole mitään 
jakaantumista. Kyllä siellä oli. Hän oli erottautunut isästään eikä nähnyt hänen kasvojaan kahteen 
vuoteen. Tämä on yksi niistä kohdista, jos otat kahden merkityksen, erottautua, ja sovellat sitä 
tekstiin, teksti mukautuu tuohon totuuteen. 

1.Kun.3:25: "Ja kuningas sanoi: "Viiltäkää elossa oleva lapsi kahtia, ja antakaa toinen puoli toiselle
ja toinen puoli toiselle." Tietenkään hän ei halunnut sen tapahtuvan, mutta hän halusi paljastaa 
kummankin naisen sydämen. 1.Kun.18:21: "Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka 
kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on 
Jumala, seuratkaa häntä." Eikä kansa vastannut hänelle mitään." Siinä oli kaksi eri mielipidettä. 
Joh.ilm. 2:12: "Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on se 
kaksiteräinen, terävä miekka." Sinä sanot, missä on jakaantuminen kaksiteräisessä miekassa? No, 
meillä on toinen jae, joka kertoo meille, että kaksiteräinen miekka viiltää erottaen toisistaan sielun 
ja hengen, jäsenet luuytimestä. Se erottelee ajatukset ja sydämen tarkoitusperät. Joten, tässä 
kohdassa oleva kaksiteräinen miekka on tarkoitettu jakamaan, toisesta jakeesta sen tiedämme, 
sielun hengestä tietoisuuden tilassamme. 

Sitten tulemme numeroon kolme, jota emme tänään käsittele. Nyt, tämä muuttuu hyvin paljon 
kiehtovammaksi, kun pääsemme kolmeen, neljään, viiteen, kuuteen, seitsemään, kahdeksaan, koska
noissa numeroissa ei ole mitään luontaista tai synnynnäistä merkitystä. Mutta Raamattu on 
käyttänyt niitä aivan kuten näitte sen käyttävän yhtä ja kahta. Ne kantavat mukanaan merkitystä läpi
Raamatun. 

Katsomme myös lukuja kuten yksi kymmenesosa, yksi neljäsosa, yksi viidesosa, 10 000, 100 000. 
Ja kaikkia erilaisia numeroita, isoja ja pieniä. Jos numeroa on käytetty vain kahdesti tai kolmesti 
ohimennen, me emme tarkastele sitä. Jos sitä on käytetty kirjoitusten läpi 8-10 kertaa tai useammin, 
me tarkastelemme sitä erittäin huolellisesti. Ja te tulette hämmästymään. Nyt, siinä on kysymys vain
numeron merkityksestä. Siitä me etenemme siihen, kuinka monta kertaa numeroa on käytetty 
Raamatussa. Ja viittaukset jakeisiin. Ja jotkin niistä eivät ole niin näkyviä, mutta jotka voidaan 
kaivaa sieltä esiin ja jotka ovat erittäin tyrmistyttäviä ja hämmästyttäviä. Joten, ensi kerralla 
menemme numeroon kolme ja ehkä neloseen.

***Kiitos, että opiskelit Jumalan sanaa kanssamme. Voit seurata meitä Facebookissa, Youtubessa, 
Vimeossa ja Twitterissä tai olla yhteydessä sähköpostitse: thedoor@nogreaterjoy.org  
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The Door on NGJ Ministriesin tuotantoa. Lisää Miken opetusta ja satoja muita upeita lähteitä lasten 
kasvatukseen, avioliittoon, perheeseen ja uskoon löydät: nogreaterjoy.org

Kun olet siellä, lataa itsellesi Miken ilmainen ääniopetus roomalaiskirjeestä. Ja tutustu Miken 
palkittuun kuvitettuun romaaniin Good and evil. Nyt se on saatavilla yli 30:llä kielellä kuin myös 
animaatioelokuvana. Nähdään ensi kerralla Ovella. ***
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