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Numerot Raamatussa, osa 2

Olen innostunut kertomaan numeroista tänään jälleen kerran. Tämä on toinen viesti numeroista. 
Olen opiskellut numeroita...40-45 vuotta arvelisin ja kirjoittanut hyvin, hyvin, ison kirjan aiheesta. 
En julkaissut sitä. Siitä tuli niin laaja, että tavallaan luovuin siitä. Olen alkanut elvyttämään sitä 
viime aikoina ja yritän saada siitä pienemmän ja yritän saada siitä kirjamuotoisen esityksen. Ennen 
kuin se projekti laajenee liian suureksi.

Olemme tänään numerossa kolme. Numerot Raamatussa, jakso 2. Minä olen Michael Pearl ja sinä 
olet Ovella (at the Door). Sijaintimme on Lobeville, Tennessee. Jeesus sanoi: "Minä olen ovi." Me 
opiskelemme Jumalan sanoja. Kaikki kirjoitukset on annettu Jumalan innoittamina (2.Tim.3:16). Se
tarkoittaa, että jokainen jae Raamatussa ja jokainen sana jokaisessa jakeessa on Jumalan innoittama.
Jumala on sen tuottanut. Se tulee Hänen sydämestään, Hänen mielestään, ja kulkee 40:n eri miehen 
sydämen ja mielen kautta, jotka kirjoittivat kolmella eri mantereella yli 1600:n vuoden aikana ja 
kolmella eri kielellä ja kuitenkin siitä tulee yksi, yhtenäinen kokonaisuus. Yksi lukukokemus alusta 
loppuun. 

Jokainen Jumalan sana on puhdas. 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, jokainen yksittäinen sana Jumalan sanassa on siellä 
suunnitelman mukaan. Ja sillä on tarkoitus. Ja meidän ei pidä lisätä siihen mitään. Osoitin teille 
viime viikolla, että Johanneksen ilmestyksessä on tarkalleen 12000 sanaa. Ei enempää eikä 
vähempää. 12 on Raamatussa numero hallitukselle. Erityisesti koskien Israelia ja heidän 
hallitustaan. Niinpä sieltä löytyy 12 apostolia ja 12 heimoa ja 12 löytyy Johanneksen ilmestyksen 
alusta loppuun. Sieltä löytyy kaupunki, jossa on 12 porttia. Sieltä löytyy 12 kiveä. Sieltä löytyy 12 
(jalo)kiveä papin rintakilvestä. 12 löytyy sieltä kaikkialta. 

Joten, 12000, mikä on numero hallitukselle ylipäätään Ilmestyskirjassa. Me emme lisää siihen 
mitään vaan luemme jokaisen sanan sieltä ja tulkitsemme niitä. Numero 40, mikä on hyvin selvää 
Raamatussa. Jokainen koskaan Raamattua lukenut tietää, että se on numero koettelemukselle ja 
koeajalle. Kerroin teille viime viikolla, kun luin Raamattua tietyn ajan, tulin tietoiseksi, että mieleni 
tuli täyteen havainnoista, että siellä käytetään tiettyjä sanoja tiettyjen aiheiden kohdalla. Joten, kun 
aikaa kului, näin numeron ja havaitsin tuohon numeroon liittyvän tietyn sävyn. Tietyn värin. Tietyn 
taajuuden. Kirjoituksissa. Ja siitä johtuen aloin laskemaan jokaisen numeron Raamatussa. Luin 
jokaisen niistä. Kuten kerroin viime viikolla, minulta vei aikaa kolme päivää - ja ne olivat pitkiä 
päiviä, kun luin jokaisen kerran, kun sana yksi mainitaan Raamatussa. Ja niitä on reilusti yli tuhat 
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kappaletta. Minä en vain lukenut "yksi" vaan luin koko siihen liittyvän asiayhteyden ja tein 
muistiinpanoja matkan varrella.

Kun opiskelimme numeroa yksi, havaitsimme, että joka kerralla kun sitä käytetään - poikkeuksetta 
joka kerralla, se tarkoittaa yhtä ja vain yhtä eikä yhtään enempää. Kaikkialla kirjoituksissa. Se on 
yksi ylitse kaikkien muiden. Se on ainutlaatuinen Raamatussa - se on valta-asema. Se on erillään 
kaikista muita omassa luokassaan - 2046 kertaa. Sitten opiskelimme numeroa kaksi viime viikolla. 
Se on jakaantumisen numero. Asiat, jotka on erotettu toisistaan - 835 kertaa. Joka kerralla, kun sitä 
käytetään, Raamatussa, kyseessä on asiat, jotka erotetaan toisistaan. Otimme esille monta jaetta 
siihen liittyen. 

Tänään opiskelemme numeroa kolme. Syy sille, miksi käytän roomalaisia numeroita, koska 
alunperin kirjoitukset käyttivät numeraaleja - kirjaimia (letters). Ensi viikolla menemme neloseen, 
mutta nämä kolme ensimmäistä ovat hyvin tärkeitä. Yksi, kaksi, kolme - kolme samankaltaista. 
Vieretysten [I, II, III]. Aivan kuten Isä Jumala, Jumalan Poika ja Pyhä Henki (God the Father, God 
the Son, Holy Spirit). Yksi numero, mutta joka on tehty kolmesta eri osasta. Numero jumalaiselle 
hallinnalle - se on sitä, mitä kolme tarkoittaa. En lähtenyt tutkimaan tätä aihetta jonkun toisen 
kirjoittaman kirjan kautta. Tutkin asiaa lukemalla jokaisen kerran, kun numero kolme mainitaan. En
lukenut sitä vain yhden kerran vaan monta, monta kertaa tutkien asiaa huolellisesti. 

Pari viikkoa sitten havaitsin, kuinka muinaiset juutalaiset ja varhaiset kristityt tulkitsivat 
numeroiden merkityksen. Ja jos muistan oikein, minä näytän teille taulukon lopulta. Numerot 1-12 
ovat täsmällisesti yhteisymmärryksessä vain pientä eroavaisuutta yhdessä numerossa. Joten, 
varhaiset kristityt ja muinaiset juutalaiset ymmärsivät ja näkivät saman, minkä minä näen. Mutta, 
minä en saanut sitä heiltä. Minä sain sen alkuperäisen tutkimukseni kautta. Ja jos kyseessä on tiede, 
jokaisen pitäisi pystyä havaitsemaan se. Se ei ole vain jotain, joka pitää omaksua uskon avulla. 

Se on numero täysivaltaisuudelle, itsemääräämisoikeudelle, ylimmälle vallalle (sovereignty). Se on 
Jumalan tahto ja Jumalan valinta (volition). Järjestys (ordering) tai täydellisyys (perfection), mitä 
tulee näihin asioihin. Se on niin joka kerralla, kun sitä käytetään. 

-Jumala on ollut mukana siinä ja kaikki on hallinnassa, kaikki etenee ohjelman mukaan-

Numero kolme tarkoittaa, että Jumala on ollut siellä. Kaikki on hallinnassa. Asiat etenevät ohjelman
mukaan. Te tulette näkemään tuon, kun luemme kirjoituksia. Se on häkellyttävä asia nähtäväksi. 
Muistan, kun olin työskentelemässä asian parissa, kun vaimoni tuli sisälle. Minä ajattelin, ettei tämä
voi olla näin. Tämä on liian hämmästyttävää. Tämä ei voi pitää paikkansa. Voisiko tämä asia olla 
totta läpi koko Raamatun? Ja mitä enemmän pääsin asiaan sisälle sitä innokkaammaksi tulin asian 
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suhteen. Tulin päättäväisemmäksi ja olin täysin omistautunut asian selvittämiseksi. Olin imenyt 
itseeni ja tullut täyteen asian sisällöstä. Ja sitten, minä päätin asian siinä tilanteessa. Muutama vuosi 
myöhemmin asia tuli eteeni uudelleen. Ja uudelleen. Ja uudelleen. Joten, tämä on aihe, jota olen 
käynyt tapaamassa monta kertaa.

Kolme [III] on Jumalan logo [tunnuskuva, tunnusmerkki, symboli]. Sanotaan asia näin: se on 
Jumalan tunnus. Joten, kun näet sen, tiedät, että Hän on siellä tekemässä jotain. Kyseessä on tunnus,
että Hän on mukana asiassa. Ja sitä käytetään 533 kertaa Raamatussa. Mutta, 114 kertaa kyseessä on
tilanne, jossa kolme esiintyy osana suurempaa numeroa. Joten, me emme katso sitä vaan 
katsomme... Me katsomme sitä sitten, kun tarkastelemme isompia lukuja. Joten 533-114=371. Joten
371 on peruslukuna. Ja sitten 15 kertaa on sana "thrice". Se on sama sana kreikan ja heprean sanalle
kolmesti, mutta vanha englannin kieli käyttää "thrice", koska kun otat aihealueen, jossa sitä 
käytetään, kolme kertaa vie enemmän kuin yhden sanan ja thrice [kolmesti, kolme kertaa] on 
riittävä. Ja sitten sieltä löytyy 147 järjestyssanaa [kolmas]. Se on kolmas, mikä ilmoittaa sijaintisi 
paikan. Se ei välttämättä ole numero. 

Kaikkiaan se tekee 533 (371+15+147), jossa ei ole mukana niitä 114 kertaa, kun se on osana 
suurempaa lukua. Minä siis olen tutkinut kaikkia noita ja me katsomme niitä kaikkia nopeasti ja 
läpikotaisesti valikoimalla muutamia. Genesis 6:10 [1.Moos.6:10]: "Ja Nooalle syntyi kolme 
poikaa, Seem, Haam ja Jaafet." Nyt, minä en ole ollut valikoiva ja noukkinut vain parhaita paloja. 
Olen tehnyt tasapuolisen valinnan kaikista niistä. Myös niistä, jotka ovat vähemmän voimakkaita 
symboliikassaan. Nyt, te tiedätte tarinasta, että mainituista Nooan pojista [Seem, Haam, Jaafet] 
tulee koko ihmisrotu. Seemiläiset, haamilaiset ja jaafalaiset rodut (heimojen oikeinkirjoitus?). Ja, 
me kaikki olemme noiden kolmen jälkeläisiä tai niiden risteytymien jälkeläisiä. 

Kun Nooa sai kolme poikaa, kyseessä oli Jumalan jumalainen hallinta, hänen järjestyksensä ja ylin 
valta ja hänen tahtonsa. Genesis 7:13 [1.Moos.7:13]: "Juuri sinä päivänä menivät Nooa sekä Seem, 
Haam ja Jaafet, Nooan pojat, ja Nooan vaimo ja hänen kolme miniäänsä heidän kanssaan arkkiin;" 
Joten, kun näemme tuon numeron, kolme, ja ymmärrettyämme sen merkityksen, me tiedämme, että 
Jumala on siellä. Jumala järjestelee ja Jumalalla on ylin valta. Se on hänen työtään. Genesis 9:19: 
"Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat." Genesis 18:2:" Kun 
hän nosti silmänsä ja katseli, niin katso, kolme miestä seisoi hänen edessänsä; nähdessään heidät 
hän riensi heitä vastaan majan ovelta ja kumartui maahan" Ne, jotka tuntevat kirjoitukset, tietävät, 
että tässä Aabrahamin kylään tulee Jumala. Ja kaksi enkeliä. Joten, Jumala kävelee 
antropomorfisena, mikä on Jumalan ilmenemismuoto lihassa. Joten tässä hän kävelee kuin ihminen 
ja hänen mukanaan on kaksi enkeliä. Ja puhuu hänen kanssaan ja kertoo, että on tuhoamassa 
Sodoman ja Gomorran. Varmasti siinä on Jumalan järjestys ja Jumalan tahdonilmaisu - jumalainen 
tahto kolmen miehen muodossa.  Genesis 18:6: "Aabraham kiiruhti majaan Saaran tykö ja sanoi: 
'Hae joutuin kolme vakallista lestyjä jauhoja, sotke ja leivo kaltiaisia'." Kyseessä on sama 
asiayhteys ja sama tarina. Kolme ateriaa - jumalainen järjestys. Jumala tekee siinä jotain. 
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Genesis 40:18-19: "Joosef vastasi ja sanoi: 'Tämä on sen selitys: kolme koria merkitsee kolmea 
päivää. Kolmen päivän kuluttua farao korottaa sinun pääsi ripustamalla sinut hirsipuuhun, ja taivaan
linnut syövät sinun lihasi.'" Nyt, Joosef on tässä kohdassa vankilassa ja hänen kanssaan siellä on 
kaksi faaraon miestä. Toinen heistä saa unen ja Joosef tulkitsee sen. Kolme koria vastaa kolmea 
päivää. Sinä kysyit unen tulkintaa, etkö vain? Se oli melko herättävä unen tulkinta. Näettekö, 
kolme, kolme, kolme siellä. Se tarkoittaa, että Jumala on tekemässä jotain. Ja tämä tapahtuma oli 
vastuullinen siihen, että faaraon mielenkiinto kohdistui Joosefiin ja hänen nousuun valta-asemaan. 
Ja tuossa asemassa, Joosef, pelastaa Israelin kansan nälänhädältä ja antaa heille oman maan, 
Israelin, kun Joosefista oli tullut faaraon jälkeen voimakkain henkilö. Joten, siinä on jumalainen 
järjestys vahvimmillaan. 

Exodus 2:2 [2.Moos.2:2]: "Ja vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan [Mooses]. Ja kun hän näki, että
se oli ihana lapsi, salasi hän sitä kolme kuukautta." Nyt, jos et ole koskaan lukenut tätä tarinaa, 
mutta tiedät numeroiden merkityksen, näet tuon kolme kuukautta ja ajattelet, että Jumala tekee sen. 
Se ei ole kuka tahansa, joka siinä tekee jotain. Jumala on siinä mukana. Siinä on kyseessä ylin valta 
ja jumalainen hallinta. Ja varmasti niin olikin, koska Jumala käytti Moosesta johdattamaan israelin 
lapset ulos orjuudesta. Exodus 23:14: "Kolme kertaa vuodessa vietä juhlaa minun kunniakseni." 
Siinä Jumala antaa heille ohjeen. Exodus 23:17: "Kolme kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun 
miesväkesi Herran, Herran, kasvojen eteen." Ei neljä eikä kaksi vaan kolme kertaa. Niinpä, siinä on 
kyseessä Jumalan järjestys.

Exodus 25:32: "Kuusi haaraa lähteköön lampun sivuista, kolme haaraa toisesta sivusta ja kolme 
haaraa toisesta sivusta." Tässä puhutaan menorasta, juutalaisesta lampunjalasta, jossa on kolme 
haaraa toisella ja kolme toisella sivulla ja seitsemäs nousee keskeltä. Ja siitä tulee kuuluisa 
juutalaisuuden symboli. Ja myös kristityille - Ilmestyskirjassa. Numbers 24:10 [4.Moos.24:10]: 
"Silloin Baalak vihastui Bileamiin ja löi kätensä yhteen. Ja Baalak sanoi Bileamille: "Minä kutsuin 
sinut vihollisiani kiroamaan, ja nyt sinä olet siunannut heidät jo kolme kertaa." Siinä meillä on 
pakanakuningas, joka palkkaa miehen, Baalemin, kiroamaan israelilaiset. Joten, siellä näkyy 
israelilaisten leiri. Joten, siinä meillä on palkkaprofeetta, joka otti rahaa sitä vastaan, että hän 
kiroaisi israelilaiset. Mutta, kun hän avaa suunsa, sieltä tuleekin ulos vain siunausta. Kuningas 
sanoo, älä tee noin, yritä uudelleen. Niinpä profeetta menee uuteen paikkaan ja tekee saman 
uudelleen ja avaa suunsa ja ulos tulee jälleen kerran siunausta - israelilaisten siunausta. Kuningas 
sanoo, että sinä pilasit asian. Ehkä se johtuu siitä, että näen heitä niin paljon. Jos en näe heitä, ehkä 
pystyn sitten kiroamaan heidät. Niinpä profeetta menee toiseen paikkaan ja yrittää uudelleen - 
siunaa israelilaisia jälleen. Kuningas sanoo, olet siunannut heidät jo kolme kertaa. Nyt, jos luemme 
sen ensimmäistä kertaa, me näemme, että Jumala on siellä. Jumala tekee sen, se on hänen tahtonsa. 
Jumalan tahdonilmaisu.

Numbers 35:14: "Kolme kaupunkia teidän on määrättävä tältä puolelta Jordanin, ja kolme 
kaupunkia teidän on määrättävä Kanaanin maasta; ne olkoot turvakaupunkeja." Nuo kolme 
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kaupunkia olivat niitä varten, jotka olivat tappaneet jonkun - kuolemantuottamus. Noissa 
turvakaupungeissa he saivat olla turvassa kostolta - niin pitkään kun he pysyivät kaupungin sisällä. 
Se on jumalainen hallinta, järjestys, ylin valta, Jumalan tahdonilmaus. Joosua 18:4: "Tuokaa tänne 
jokaisesta sukukunnasta kolme miestä, niin minä lähetän heidät menemään ja kiertelemään maata ja
panemaan sen kirjaan heidän perintöosiaan silmällä pitäen; ja tulkoot he sitten takaisin minun 
luokseni." Tässä on kyseessä maan jakaminen heimoille. Kolme miestä. 

Tuomarien kirja 7:16: "Ja hän jakoi ne kolmesataa miestä kolmeen joukkoon ja antoi heille 
kullekin käteen pasunan ja tyhjän saviruukun, tulisoihtu ruukussa." Nyt, siinä on tulossa taistelu. Ja 
vain 300 miestä vastaan tuhansia. Joten, se ei näytä asetelmalta, josta olisi tulossa kovin voittoista 
taistelu. Mutta, kun me luemme, kolme joukkoa. Ja 300 miestä jaettuna kolmeen joukkoon. Me 
tiedämme, että Jumala on siellä. Hänellä on yli valta ja hän on tekemässä siellä jotain. Joten, heillä 
oli torvet, joihin puhalletaan ja ruukku, jossa oli soihtu valaisemassa. No, te tiedätte, miten tuossa 
kävi. He voittavat sen taistelun.

1.Samuel 10:3: "Ja kun menet siitä edemmäksi ja tulet Taaborin tammelle, tulee siellä sinua vastaan
kolme miestä menossa Jumalan eteen Beeteliin. Yksi kantaa kolmea vohlaa, toinen kantaa kolmea 
leipäkakkua, ja kolmas kantaa viinileiliä." Siinä ei ole kolmea ruukullista viiniä, koska se olisi ollut 
liian paljon juotavaksi. Joten, kolme miestä kantaa kolmea vohlaa ja kolmea leipää. Nyt, sehän olisi 
voinut olla neljä miestä ja kaksi vohlaa ja kaksi leipää. Tai kuusi leipää. Tai jotain vastaavaa. Se on 
kuitenkin, kolme, kolme, kolme. Kolme kolmosta. Miksi? Jumala antaa meidän tietää, että hän on 
asettamassa oman merkkinsä, oman tunnuksensa, oman symbolinsa, oman sormenjälkensä, tähän 
tarinaan.

2. Samuel 21:1: "Daavidin aikana oli nälänhätä, jota kesti kolme vuotta peräkkäin; silloin Daavid 
etsi Herran kasvoja. Herra vastasi: 'Saulin tähden, verivelan alaisen suvun tähden, koska hän 
surmasi gibeonilaiset'." Hänen oli tarkoitus neuvotella gibeonilaisten kanssa eikä hänen olisi pitänyt
tappaa heitä, mutta hän teki niin. Jumala lähetti nälänhädän, joka kesti kolme vuotta. David rukoilee
Jumalaa. 1.Aikak.21:12: "'...joko kolme nälkävuotta tahi kolme kuukautta hävitystä ahdistajaisi 
vainotessa, vihollistesi miekka kintereilläsi, tahi kolmeksi päiväksi Herran miekka ja ruttotauti 
maahan, Herran enkeli tuottamaan tuhoa koko Israelin alueelle. Katso nyt, mitä minä vastaan 
hänelle joka minut lähetti.'" Kolme, kolme, kolme, Jumala aikoo tuomita heidät. Ja David valitsi 
oikein. 

1.Kun.17:21: "Sitten hän ojentautui pojan yli kolme kertaa, huusi Herraa ja sanoi: "Herra, minun 
Jumalani, anna tämän pojan sielun tulla häneen takaisin"." Lapsi oli kuollut ja Elia, Elisha, kumpi 
se oli? Hän ojentautui kolmesti lapsen yli ja pyysi Herralta, anna hänen sielunsa tulla takaisin tähän 
lapseen. Joten, tuo kuollut lapsi on siinä ja hän kolmesti ojentautuu hänen yli. Ja sielu tulee takaisin 
lapseen. En ole koskaan nähnyt uskonparantajien tekevän sellaista tv:ssä, mutta en usko, että he 
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ovat lukeneet Raamattuaan ennen yritystään.

2.Kun.3:10: "sanoi Israelin kuningas: 'Voi, Herra on kutsunut nämä kolme kuningasta kokoon 
antaakseen heidät Mooabin käsiin!'" Joten, Jumala aikoo tappaa kolme kuningasta. Hän määrää 
ylimmässä valta-asemassaan niin. 2.Aikak.4:4: "Ja se seisoi kahdentoista raavaan varassa, joista 
kolme oli käännettynä pohjoiseen, kolme länteen, kolme etelään ja kolme itään päin; meri oli niiden
yläpuolella, niiden varassa, ja kaikkien niiden takapuolet olivat sisään päin." Tämä oli määrätty 
rakennettavaksi temppeliin. Siinä on kyseessä Jumalan alttari siellä. Neljä kolmosta. Kun olemme 
käyneet kaksitoista numeroa läpi, me tulemme takaisin jakeisiin, joissa mainitaan useampia kuin 
yksi numero. Kuten neljä, kolme ja seitsemän. Kaikki yhdessä ja samassa jakeessa. Ja, kun tiedät 
numeron merkityksen, te näette ainutlaatuisen merkityksen, mikä siitä tulee, kun useita numeroita 
käytetään samassa jakeessa. Sen näkeminen on kaunis asia.

Job 1:17: "Hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi: 'Kaldealaiset asettuivat kolmeen 
joukkoon ja karkasivat kamelien kimppuun, ryöstivät ne ja surmasivat palvelijat miekan terällä. 
Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle.'" Nyt, jos Job olisi tiennyt numeroiden 
merkityksen, hän olisi nähnyt kolme, voi, voi. Se tarkoittaa, että Jumala on siinä. Ja hän oli siellä, 
eikö niin. Jumala on siinä. Joona 2:1: "Mutta Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan. Ja 
Joona oli kalan sisässä kolme päivää ja kolme yötä." Kolme on numero valmisteluille ja 
jumalaiselle tahdolle ja Jumalan suunnitelmalle. Se olisi voinut olla neljä. Se olisi voinut olla kaksi. 
Sen täytyy olla kolme, koska Jumala tekee sen ja hänellä on ylin valta. Se on hänen tahtonsa. 

Matteus 13:33: "Taas toisen vertauksen hän puhui heille: 'Taivasten valtakunta on hapatuksen 
kaltainen, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani'." Me 
sanomme, että tuo on kamalaa, mutta se on osa Jumalan suunnitelmaa ja ohjelmaa. Ja jos olette 
lukenee (kingdoms) kanssani, te tiedätte sen. Kunnes kaikki happani. Matteus 15:32: "Ja Jeesus 
kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi: 'Minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää 
olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää; enkä minä tahdo laskea heitä syömättä 
menemään, etteivät nääntyisi matkalla'." Kolmen päivän ajan he ovat olleet Jeesuksen kanssa 
kuunnellen, mitä hänellä on sanottavaa. Siinä on melko omistautunut herätysryhmä, vai mitä mieltä 
olette? Ja hän sanoo, että he ovat olleet kanssani täällä kolme päivää ruuatta, haluan ruokkia heidät. 
Nyt, me tiedämme, mitä hän teki, vai mitä. Hän ruokki 5000 leivillä ja kaloilla. 

Matteus 18:20: "Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen 
heidän keskellänsä." Se on Jumalan järjestys. Matteus 27:63: "ja sanoivat: Herra, me muistamme 
sen villitsijän vielä eläessään sanoneen: 'Kolmen päivän kuluttua minä nousen ylös'." Mitä muuta se
olisi voinut olla? Kuoleman ja ylösnousemuksen välissä? Kolme päivää. Luukas 2:46: "Ja kolmen 
päivän kuluttua he löysivät hänet pyhäköstä, jossa hän istui opettajain keskellä kuunnellen heitä ja 
kysellen heiltä." He kysyivät, mitä sinä teet. Ja hän vastasi, ettekö tiedä. Hän oli jättänyt äitinsä ja 
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isänsä ja sanoi, ettekö tiedä, että minun pitää olla tekemässä Isäni asioita. Se on Jumalan tahto. 
Jumalan järjestys. Jumalan valinta. Jumalan ylin valta. Jumalan valinta. Minä teen hänen tahtonsa. 

Luukas 13:7: "Niin hän sanoi viinitarhurille: 'Katso, kolmena vuotena minä olen käynyt etsimässä 
hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois; mitä varten se vielä maata 
laihduttaa?'" Siinä on vertauskuva Jeesuksen työstä juutalaisten keskuudessa. 70 AD heidät 
hakattiin pois - roomalaiset sen tekivät. Apostolien teot 7:20: "Siihen aikaan syntyi Mooses, ja hän 
oli Jumalalle otollinen. Häntä elätettiin kolme kuukautta isänsä kodissa." Apostolien teot 10:19: 
"Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi Henki hänelle: "Katso, kolme miestä etsii sinua;" 
[R1933/38: "kaksi miestä", KJB "three men"] Tässä Pietari nukkuu talon katolla ja hän saa näyn, 
jossa kangas tulee alas. Siinä on kaikenlaisia etanoita, liskoja ja monneja on siinä ja Jumala sanoo, 
syö ne. Ja hän vastaa, etten syö mitään epäpuhdasta. Jumala herättää hänet ja sanoo, hei, kolme 
miestä etsii sinua. Nyt, jos Pietari olisi ymmärtänyt numeroita, hän olisi sanonut, tässä on jotain. 
Tuo, uni, sen on täytynyt olla Jumalan suunnitelma minulle. Ja hän tapaa ne kolme miestä ja 
ymmärtää, että on sallittua syödä niitä eläimiä. 1.Joh.5:7: "Sillä kolme on, jotka todistavat: Henki 
ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä." [For there are three that bear record in heaven, the Father, 
the Word, and the Holy Ghost: and these three are one (KJV). R1933/38:ssa on jätetty osa tekstistä 
pois.] No, mitä me odotimme? Kolme jotka todistavat: Isä, Sana ja Pyhä Henki. Ja se on sitä, mitä 
kolme on. Ja ne kolme ovat yksi.

Joh.ilmestys 16:13: " Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta 
lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista." Tässä on eräs jae, josta ehkä sanotte, ettei 
se toimi. Siinä on kolme - epäpyhä kolminaisuus. Peto, lohikäärme ja väärä profeetta. 
Uskonnollinen johtaja, poliittinen johtaja ja paholainen, kaikki ovat siinä yhdessä mukana. 
Antikristus on ottanut Isä Jumalan, Jumalan Pojan ja Pyhän Hengen paikan. Ja jokainen heistä avaa 
suunsa puhuakseen ja sen tehdessään, sammakko tulee sieltä ulos. Sellainen olisi iljettävä asia 
oksentaa. Joten he oksentavat tuon iljettävän, vihreän sammakon. Epäpuhdas henki. Se on 
paholainen. Se on demoni, joka tulee heidän sisältään. Sinä sanot, kuinka sellainen on mahdollista. 
Jos katsomme ilmestyskirjaa ja asian yhteyttä, Jumalan valmistelua tuomiota varten, siinä Jumala 
valmistelee nuo kolme asiaa kadotusta ja tuhoa (for damnation and destruction) varten. 

Joh.ilmestys 16:19: "Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. 
Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden 
viinimaljan." Nyt, siinä on kyseessä Jerusalem. Niinpä, Jumalan tuomiot tulevat alas 
Ilmestyskirjassa [=Johanneksen ilmestys]. Se on Jumalan työtä, joka jakaa kaupungin kolmeen 
osaan. Joh.ilmestys 21:13: "idässä kolme porttia ja pohjoisessa kolme porttia ja etelässä kolme 
porttia ja lännessä kolme porttia." Siinä olisi voitu sanoa, 12 porttia, kaikille kaupungin eri kyljille 
jaoteltuna. Mutta, hän teki sen hyvin selväksi - kolme, kolme, kolme, kolme. 
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Nyt, kolmas - sitä käytetään 182 kertaa. 35 kertaa puhutaan kolmasosasta. Se on murto-osa. Me 
opiskelemme murto-osia, kun olemme puhuneet isoista numeroista. Murto-osat ovat niin erilaisia, 
osoittavia ja yksityiskohtaisia, että se hämmästyttää. Te tulette pitämään siitä. Siellä on 147 
järjestyslukua. Perusluku (cardinal) oli yksi. Järjestysluku (ordinal) on ensimmäinen. Perusluku 
(cardinal) on kolme. Järjestysluku (ordinal) on kolmas. Se on yhdenmukaista myös jumalaisen 
hallinnan kanssa. 

Genesis: kolmas esiintyy 10 kertaa. Käyn läpi kaikki Genesiksessä, mutta ajan säästämiseksi jätän 
Uuden Testamentin väliin. Joten, emme jätä mitään pois. Siellä on kaksi kolmea, joita ehkä voidaan 
kyseenalaistaa. Mitä tulee niiden merkitykseen Genesiksessä. Se on syy, miksi en ota niitä tähän 
mukaan. Kolmas - 10 kertaa Genesiksessä. Genesis 1:13: "Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kolmas 
päivä." Siinä ei ole ongelmaa. Se on Jumalan työtä ja Jumalan järjestys. 

Genesis 2:14: "Kolmannen virran nimi on Hiddekel; se juoksee Assurin editse. Ja neljäs virta on 
Eufrat." Tämä on eräs niistä, jos se olisi irti asiayhteydestään, se ei viittaisi jumalaiseen ylimpään 
valtaan ja hallintaan. Toisin sanoen, tämän jakeen lukemalla asia ei tule ilmi samalla tavalla kuin 
muiden jakeiden kohdalla. Olen yrittänyt löytää prosenttiosuudet ja se on jossain 85%:n paikkeilta, 
kuten numeron 13 kohdalla, ja jopa 99%:iin kerroista, kun numeron esiintyessä sen asiayhteys 
viittaa merkitykseen, josta puhumme parhaillaan. Mutta, 1%-15% ovat kuin T-soluja - niitä ei 
tunnisteta vielä. Siis, ilman lisättyä asiayhteyttä, ne eivät itsenäisesti kerro, mihin ne viittaavat. Sinä
sanot, miksi niin on. Koska, joskus on numeroiden järjestelmiä, kuten kolmas henkilö joka syntyy 
tai viides henkilö joka syntyy tai kuudes poika ja vastaavaa, ja siihen ei liity mitään asiayhteyttä. 
Jotta numeron merkityksen pystyisi määrittelemään. Mutta, koska me tiedämme, että suurimmassa 
osassa käyttökerroista sen merkityksen, me voimme tehdä oletuksen, että se pätee myös tässä. Ja se 
antaa meille lisää ymmärrystä tuosta jakeesta. Ja niin se on tässä tapauksessa Genesis 2:14. Se on 
siis Eedenin puutarha. Me tulemme tuohon numeroon neljä myöhemmin, mutta sinä sanot, että siinä
on kolmas joki. Loppujen lopuksi, siinä on kyseessä Jumalan luomakunta Eedenin puutarhassa. 
Joten me näemme siinä Jumalan tahdonilmauksen, Jumalan hallinnan, Jumalan jumalaisen 
järjestyksen. 

Genesis 6:16: "Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen 
kylkeen; rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen." Siinä on 
jälleen yksi niistä kerroista, kun jae itsessään ei kerro, että kyseessä jumalainen hallinta ja ylin valta.
Lukuun ottamatta totuutta, että se on Jumalan suunnittelema. Jumalan suunnitelma arkille. Joten, 
hän antaa. Hän on arkkitehti ja antaa Nooalle suunnitelmat. Joten, me voimme nähdä sen siinä. 
Genesis 22:4: "Kolmantena päivänä Aabraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa." Tämä oli 
se hetki, kun hän oli antamassa poikaansa uhrina Jumalalle. Ja siellä Jumala valmisteli 
(uhri)lampaan [oinas], jotta Iisak säästyi kuolemalta. Genesis 31:22: "Mutta kolmantena päivänä 
Laabanille ilmoitettiin, että Jaakob oli paennut." Sinä saatat sanoa, että tämä jae on eräs niistä 
mitäänsanomattomista. Mutta, se ei ole lainkaan niin. Koska, Jumala johdattaa Jaakobia pois 
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määräilevän appensa luota. Se on hyvä asia tietää, miehet. Joten, siinä on kolmen päivän välimatka, 
jonka Jaakob tarvitsi päästäkseen riittävän kauas, jotta, kun Laaban ajaa takaa Jaakobia, hän ei tapa 
häntä. Se antoi hänelle mahdollisuuden rauhoittua. Jos luette koko tarinan, näette Jumalan työssä ja 
Jumalan suunnitelman ja Jumalan ylimmän vallan siellä. 

Genesis 32:18: "niin vastaa: 'Ne ovat palvelijasi Jaakobin, lähetetyt lahjaksi herralleni Eesaulle; ja 
katso, myös hän itse tulee jäljessämme.' Samoin hän käski toista ja kolmatta ja kaikkia muita, jotka 
laumoja ajoivat, sanoen: 'Juuri näin on teidän sanottava Eesaulle, kun tapaatte hänet.'" Joten heillä 
oli mukanaan kolme lahjaa, joita eläimet kantoivat mukanaan annettavaksi riidanhaluiselle veljelle 
hänen rauhoittamisekseen. Joten siinä on yksinkertaisesti kysymys järjestyksestä: toinen ryhmä ja 
sitten kolmas ryhmä. Mutta me näemme selvästi, että kahden veljen välillä ero. Ja siinä on 
jumalainen hallinta ja järjestys, koska Esau ei tapa Jaakobia. Ja hän näkee kaikki eläimet, jotka 
sinne tuodaan. Hän on tyytyväinen siihen, ettei hänen veljensä ole tulossa hakemaan omaa 
osuuttaan omaisuudesta. Ja se tyynnyttää hänet.

Genesis 34:25: "Mutta kolmantena päivänä, kun he olivat kipeimmillään, Jaakobin kaksi poikaa, 
Simeon ja Leevi, Diinan veljet, ottivat kumpikin miekkansa ja hyökkäsivät, kenenkään 
aavistamatta, kaupunkiin ja tappoivat jokaisen miehenpuolen." Heidät oli ympärileikattu. He olivat 
seksuaalisesti hyväksikäyttäneet Diinaa. Se oli Jumalan suunnitelma asettaa pelko noiden ihmisten 
sydämiin. Ja niinpä se tapahtui kolmantena päivänä. Genesis 40:20: "Kolmantena päivänä sen 
jälkeen, faraon syntymäpäivänä, tämä laittoi pidot kaikille palvelijoilleen. Silloin hän korotti 
palvelijainsa joukosta sekä ylimmäisen juomanlaskijan että ylimmäisen leipojan pään. Ylimmäisen 
juomanlaskijan hän asetti hänen entiseen juomanlaskijan toimeensa, niin että hän sai antaa maljan 
faraon käteen; mutta ylimmäisen leipojan hän hirtätti, niinkuin Joosef oli heille selityksessään 
sanonut." Se oli Jumalan tahdonilmaus, Jumalan ylin valta ja Jumalan suunnitelma. 

Genesis 42:17: "Ja hän panetti heidät vankeuteen kolmeksi päiväksi. Mutta kolmantena päivänä 
Joosef sanoi heille: "Jos tahdotte elää, niin tehkää näin, sillä minä olen Jumalaa pelkääväinen:" He 
olivat Joosefin veljiä. Genesis 50:23: "Ja Joosef sai nähdä Efraimin lapsia kolmanteen polveen; 
myöskin Maakirista, Manassen pojasta, syntyi lapsia Joosefin polville." Tämä on eräs niistä, josta 
ehkä ajattelemme, että se ei ole kovin merkityksellinen. Mutta, jos katsomme sitä, se kertoo meille, 
että Joosef eli vanhaksi ja näki lastenlastensa kasvavan ja tuli siten siunatuksi. Se oli Jumalan 
siunaus, Jumalan suunnitelma, Jumalan järjestys Joosefille.

Nyt, lopuksi, "kolmas" Uudessa Testamentissa. "Kolmas" esiintyy 43 kertaa Uudessa Testamentissa,
mutta vain 7 niistä voidaan ajatella olevan ilman symbolista merkitystä. Se on melko suuri määrä 
verrattuna suurimpaan osaan muista numeroista. Seitsemän 43:sta. Mutta katsotaan niitä. Matteus 
16:21: "Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin 
ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena 
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päivänä nouseman ylös." En sano, että ne ovat merkityksettömiä, mutta asiayhteys ei välttämättä 
osoita merkitystä. Matteus 20:19: "ja antavat hänet pakanoille pilkattavaksi ja ruoskittavaksi ja 
ristiinnaulittavaksi, ja kolmantena päivänä hän on nouseva ylös." Matteus 22:25: 
"Keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli; ja koska hänellä ei 
ollut jälkeläistä, jätti hän vaimonsa veljelleen. Niin myös toinen ja kolmas, ja samoin kaikki 
seitsemän." Joten, he kysyvät Jeesukselta tästä mahdollisuudesta, jos nainen on ollut avioliitossa 
seitsemän miehen kanssa, joista jokainen oli kuollut. Kun nainen menee taivaaseen, kenen vaimo 
hän on. Se kuulostaa muslimikysymykseltä, mutta Jeesukselta kysyttiin tällaista. Tämä jae ei osoita 
kolmannen merkitystä. Mutta, luettuamme siitä muista jakeista, me tiedämme, että kyseessä on 
jumalainen hallinta. 

Luukas 23:22: "Niin hän puhui heille kolmannen kerran: 'Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole 
havainnut hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani häntä minä siis hänet 
päästän.' Mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi; ja heidän 
huutonsa pääsivät voitolle. Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi." Siinä on 
Jeesus Pilatuksen edessä. Joten, kolmas kerta - siinä on kysymyksessä Jumalan suunnitelma. Se oli 
Jumalan tahto. Herraa miellytti hänen kärsimyksensä, Jesaja sanoo kappaleessa 53. 

Apostolien teot 2:15: "Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas 
hetki päivästä. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: 'Ja on tapahtuva 
viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän 
poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia 
uneksuvat.'" Joten, kyseessä oli päivän kolmas tunti eli noin klo 9 aamulla. He ajattelivat, että he 
ovat juovuksissa, mutta niin ei voi millään olla, koska kello on vasta 9. Joten, jälleen se on Jumalan 
työtä, kun hän lähettää Pyhän Henkensä heidän päälleen. 

Joh.ilmestys 21:19: "Ja kaupungin muurin perustukset olivat kaunistetut kaikkinaisilla kalleilla 
kivillä; ensimmäinen perustus oli jaspis, toinen safiiri, kolmas kalkedon, neljäs smaragdi," Ja siinä 
mennään kahteentoista saakka. Joten tuo on mitäänsanomaton, lukuun ottamatta sitä totuutta, että 
siinä puhutaan uuden Jerusalemin perustuksesta. Eikö olisikin sopivaa, että kaikki kaksitoista 
numeroa esitettäisiin siinä perustuksessa, joka on Jumalan täyteys. Kokonaisuus. Se on kaunis 
kuvaus.

Sitten "thrice" kolmesti esiintyy 15 kertaa. Tämä on viimeinen. Ne kaikki ovat vahvasti symbolisia 
jumalaisesta hallinnasta ja ylimmästä vallasta. Exodus 34:23: "Kolme kertaa vuodessa kaikki sinun
miesväkesi tulkoon Herran, sinun Herrasi, Israelin Jumalan, kasvojen eteen. Sillä minä karkoitan 
kansat sinun tieltäsi ja laajennan sinun alueesi; eikä kukaan ole himoitseva sinun maatasi, kun sinä 
kolme kertaa vuodessa vaellat tullaksesi Herran, sinun Jumalasi, kasvojen eteen." Nyt, olen sanonut,
että King James valitsee "thrice" kolmesti, koska muuten siinä lukisi "three times" kolme kertaa. Ja 
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se ei sovellu. Se ei ole sujuvaa. Se ei kuulosta yhtä hyvältä. Kolmesti vuodessa. Kolme kertaa 
vuodessa. 

Matteus 26:34: "Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä yönä, ennenkuin kukko 
laulaa, sinä kolmesti minut kiellät." Hyvää kirjoitusta ja siinä on Jumalan suunnitelma. Jumalan ylin
valta. 2.Kor.11.25: "kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, kolmesti olen joutunut 
haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut;" Jumala kertoi Paavalille etukäteen, mitä 
kaikkea hän tulisi kärsimään. Joten hän laski niitä: kolme kertaa raippoja, kyllä, tämä on viimeinen 
kerta. Olen iloinen, että se on viimeinen kerta. Mitä muuta, minä herään kuolleista yhden kerran. Ai 
niin, minä joudun haaksirikkoon merellä. Minua puree käärme. Okei, hänellä on koko tämä lista, 
jonka Jumala on hänelle antanut ja jotka hän joutuu kärsimään.  2.Kor.12:8: "Tämän tähden olen 
kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle: 'Minun armossani on 
sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.' Sentähden minä mieluimmin 
kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan." Siinä Paavali puhuu 
heikkoudestaan, joka hänellä oli. Joten, siinä on Jumalan tahdon ilmaisu. Jumalan valinta. Jumalan 
etukäteissuunnitelma.

Okei. Neljä esiintyy 328 kertaa. Tämä vie pari tuntia aikaa. Ei, jätämme sen seuraavaan kertaan. 
"Foursquare" neliömäinen esiintyy 10 kertaa. Jätämme ne ensi viikkoon. Tässä kaikki tällä kertaa. 
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