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Video: https://www.youtube.com/watch?v=052wEpyD0B0&t=537s

Hei, olen täällä taas, Michael Pearl. Tämä on No Greater Joy Ministries. Te olette lähettäneet 
kysymyksiänne. Ja minulla on tässä yksi: "Kuuntelin juuri Michaelin opetuksen Johanneksen 
ilmestyksestä neljä. Ja olin yllättynyt kuultuani hänen opettavan numerologiaa." Sitäkö minä 
opetin? "Jos joku lukisi Raamattu venäjäksi, tulisivatko he samaan loppupäätelmään kuin Mike tuli,
kun käytetään KJV:tä?" "Jumalan sana ei ole mysteeri, jota pitää tulkita laskemalla sanojen määriä 
ja numeroita. Se on yksinkertaisesti totuus." Jonathan, minä olen kanssasi täysin samaa mieltä. 
Raamattu ei ole sanojen lukumäärä kirja, joka on suunniteltu ymmärrettäväksi sanoja laskemalla tai 
numeroilla. Ehdottomasti. En ole koskaan muuta ajatellutkaan. 

Olen sanonut ainoastaan, että aivan kuten kristityt varhaisimmista tertulliaaneista ja ensimmäisistä 
kirkkoisistä nykyisiin saakka, kaikki he ovat havainneet, tarkoituksettomasti, ilman, että he ovat 
tarkoituksellisesti etsineet sitä, Raamattu käyttää numeroita ainutlaatuisina symboleina. Jokainen 
saarnaaja, joita kuulemme, osoittaa sen meille. Jeesus paastosi 40 päivää ja 40 yötä. Mooses oli 
vuorella 40 päivää ja 40 yötä. 40 on numero koettelemukselle (testing). Jokainen saarnaaja sanoo 
niin. Me emme opeta jotain numeroiden kautta, kun tuomme esille huomion, että tämä on tapa, jolla
Raamattu niitä käyttää.

Olette kuulleet, että numero kuusi on ihmisen numero. Sille on hyvä syy, kun sanomme niin, koska 
Johanneksen ilmestyksessä kappaleessa 13 jakeessa 8 hän sanoo: "Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys
on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä 
kuusi." Oho, siinä se on, Jonathan, hän ei tiennyt, että hänen pitää laskea numero. Laskekaa pedon 
luku, koska se on ihmisen luku. Kuusi on se numero, ihmisen numero. Jos luet joka kerran, kun 
numero kuusi ilmestyy Raamatussa, ja asiat, jotka ilmestyvät kuuden ryhmissä, havaitset, että se on 
numero, joka koskee ihmistä. Emme mahda sille totuudelle mitään. Sinä sanot: "Tapahtuuko niin 
myös venäjän kielellä?" Kyllä tapahtuu. Venäjäksi, missä kuusi ilmestyy asiayhteydessään, se on 
sama asia. 

Nyt, sen laskeminen, kuinka monta kertaa jokin sana mainitaan kappaleessa tai lauseessa tai kirjassa
tai koko Raamatussa, luultavasti ei ole sama venäjäksi. Ja varmasti se ei ole sama muissa englannin 
kielisissä Raamatuissa. Olen löytänyt niinkin suuren eron kuin 10-15 prosenttia. Joskus jopa 
100%:tin eron, joissain moderneissa Raamatuissa. Joten, en puhu venäjää, joten en voi sanoa, mitä 
heillä on siellä. Mutta, se ei tule estämään minua tässä asiassa, että voin arvostaa sitä, mitä Jumala 
on antanut meille King James -Raamatussa. Joten, me laskemme numeroita nyt. 

Kun opiskelin Johanneksen ilmestystä muutama vuosi sitten. Minä otin kopion Sword Searcher:stä 
[mikä?] ja Logos Libronics:sta [mikä?] ja laitoin ne Word-dokumenttiini. Ja laskin sanojen määrän, 
mikä oli 11995. Viittä vaille 12000:tta. Minä tiedän, että 12000 merkitsee sotaa, kansakuntia 
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sodassa. Se on kaikkialla Raamatussa. Asiayhteys, missä tuo luku ilmenee. Ja tottakai Johanneksen 
ilmestys on kansakunnat sodassa. Ei ole suurempaa otsikkoa kuin Johanneksen ilmestys, kun 
puhutaan kansakunnista sodassa. Joten, tiesin, että siellä on 12000 sanaa ja ettei tietokoneeni ollut 
oikeassa. Niinpä, kokeilin useita erilaisia tietokoneita. Ja useita erilaisia Raamatun lähteitä. Ja 
lopputulos oli aina sama 11995. 

Sitten, minä sain valokuvakopion alkuperäisestä vuoden 1611 ensimmäisestä laitoksesta King 
James -Raamattua. Ja minä laskin jokaisen kappaleen ja merkitsin muistiin sanamäärän - kuinka 
monta kertaa kukin sana toistuu. Tein sitä niin pitkään, että sain saman luvun kolme kertaa 
peräkkäin. Yleensä sain kolme kertaa saman lukumäärän heti, mutta jos toisella kerralla sain eri 
lukumäärän, niin tein kolme kertaa uudelleen, kunnes lukumäärät olivat yhtenevät. Ja, sitten minä 
laskin yhteen sanojen määrän yhdellä sivulla. Ja tein sen jokaiselle sivulle ja tulostin sen. Ja 
lopputuloksena sain tarkalleen 12000 sanaa. Se on numero kansakunnille sodassa. Johanneksen 
ilmestyksessä. Se on vuoden 1611 julkaisu, ensimmäisen painos, suoraan painosta, Raamattu.

Joten, se sai minut uteliaaksi. Joten, miten minun [Libronix?] King James -Raamatusta puuttuu viisi
sanaa? Niinpä, asettelin ne kaksi vieretysten. Ja vertasin jokaista jaetta. Ja havaitsin, viisi 
eroavaisuutta. Viisi eroa. Tiedättekö, mitä ne olivat? Se on monimutkaisempaa kuin tämä, mutta 
lyhyesti sanottuna: sana first fruits vs. firstfruits ja first begotten vs. firstbegotten. Modernissa 
tekstissä sanat ovat yhdessä. First fruits kaksi sanaa alkuperäisessä. Firstfruits nykyisessä, tavassa, 
jolla tietokone sen ilmoittaa. Joten, siinä on tarkalleen 12000 sanaa. Eikä ainoastaan se. Vaan 
seuraavassakin painoksessa oli 12000 sanaa ja kaikissa viidessä painoksessa King James -
Raamatusta, on ollut tarkalleen 12000 sanaa. Jokaisessa niistä. 

Ja sama 12000 sanaa on nykyisessä King James -Raamatussa tänä päivänä. Tarkalleen samassa 
järjestyksessä ja samat sanat. Joten, mitä se kertoo meille? Onko se totta myös venäjäksi? En tiedä, 
en osaa lukea venäjää. Mutta, en voi olla huomaamatta sitä. Joten, mitä tein seuraavaksi, laskin joka
kerran kun sanaa käytettiin. Listasin jokaisen sanan Johanneksen ilmestyksessä. Sain useita sivuja, 
joka kerralla, kun sana mainittiin. Ja sitten etsin jokaisen kohdan, jossa tuota sanaa käytetään ja 
laitoin ylös, kuinka monta kertaa se tapahtui. Sitten kävin koko Raamatun läpi ja tarkistin, kuinka 
monta kertaa sanaa käytetään koko Raamatussa. Minä sain sivu tolkulla graafisia kuvaajia ja 
taulukoita. Ja, mikä minut hämmästytti oli se, että Johanneksen ilmestys, joka kerran kun se käyttää 
numeroa tai jokin ilmestyy tietyn lukumäärän mukaisesti, se käyttää numeroa järjestelmällisesti 
kyseisessä kontekstissa. 

En minä oppinut mitään Johanneksen ilmestyksestä. Ainoa asia, minkä minä löysin siitä, Jumalan 
sormenjälki on siinä. Kun hän tekee jotain, hän jättää siihen oman sormenjälkensä. Ja se on sitä, 
mitä hän teki tässä tapauksessa. 
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Yksi puhuu siitä, mikä on ainutlaatuista. Kaksi on numero jakautumiselle. Kolme on numero 
jumalaiselle hallinnalle, valinnalle, kuninkuudelle/yksinvaltiudelle/itsenäisyydelle/(sovereignty). 
Neljä on numero rakenteelliselle [mille?], kokonaisuudelle, Jumala luo sen, asettaa sen virkaansa, 
ihminen rakentaa sen. Viisi on numero jumalalliselle kohtaamiselle. Kuusi on ihmisen numero. 
Seitsemän edustaa sitä, mikä on täydellinen Jumalan ohjelman mukaan. Kahdeksan on numero 
uusille aloituksille. Yhdeksän edustaa lopullisuutta, jonkun asian päättymistä, mikä johtaa 
täyttymykseen. Kymmenen on symbolisesti käytetty esittämään kokonaisuutta, täyttä määrää. 
Yksitoista puhuu hajaannuksesta, epätäydellisyydestä. 

Ottakaa King James Raamattunne ja etsikää yksitoista. Ja lukekaa joka kohta, missä yksitoista on 
käytössä. Sinusta tulee numerouskovainen. Kaksitoista, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, 
kaksitoista aina tarkoittaa johtajuutta tai hallitusta. Kolmetoista, on hyvin tunnettu, tarkoittaa 
numerona syntiä, kuolemaa ja tuomiota. Neljätoista numerona ilmaisee jumalaista opastusta ja 
siunausta. Viisitoista edustaa erittäin myönteistä tapahtumaa Jumalan ihmisille. Kuusitoista, 
numero, hallinnalle, johtamiselle ja hallitsemiselle. Seitsemäntoista on enne, että pahoja asioita on 
tulossa. Kaikissa yhteyksissä, seitsemäntoista, on aina kielteinen merkitykseltään. Kahdeksantoista 
on numero sorrolle tai tuomiolle kaikilla 23:lla kerralla, kun se esiintyy. Se on numero sorrolle tai 
tuomiolle. 

Nyt, miksi minun pitäisi kiinnittää siihen huomiota? Kun olet lukenut Raamattuasi melko paljon, 
mitä olen tehnyt. Ja kun näet kahdeksantoista siellä, ajattelet, wau, jotain pahaa on tässä, sortoa tai 
tuomio. Se on selvää, mikä on asian yhteys. Eikö minun pitäisi kiinnittää siihen huomiota? Jumala 
vain omalta osaltaan käyttää numeroita tuolla tavalla. Yhdeksäntoista on numero tuholle. 
Kaksikymmentä on numero kypsyydelle. Kolmekymmentä ja kahdeksan, niitä käytetään vain 
kahdesti. En kerro tässä kaikista numeroista. Minulla on ne kaikki listallani, mutta minä hyppään 
muutaman yli.

Neljäkymmentä on numero koettelemukselle (testing). 666 on numero tottelemattomuudelle. 
Kymmenesosa puhuu siitä osasta, joka on varattuna Jumalalle kaikissa tapauksissa. 10000 edustaa 
koko määrää ja puhuu vertauskuvallisesti äärettömän suuresta määrästä. 70 on Jumalan määräämä 
hallinto tai virkanimitys tai olla valta-asemassa. Sitten, numerot kuten 42 on (terminal judgement?). 
50 on täysi yksikkö. 120 on pyhä. 300 on sota. 7000 on jäännös. 12000 on kansakunnat. Neljäsosa 
on Jumalan määräämä uhri. Kolmasosa on uhri ja tuomio. Puolikas on kaksi osaa jaettuna. Yksi 
viidesosa on arviointi ja annettu velvollisuus suorittaa oma velvollisuus. Sinun ei tarvitse kuin avata
Raamattusi ja tarkistaa asiat sieltä. 

Kerron jotain mielenkiintoista seuraavaksi. Ei ainoastaan Raamattu käytä numeroita ainutlaatuisella
tavalla. Mutta, historiassa numerot toistuvat ainutlaatuisella tavalla. Raamatun historiassa, Jumalan 
historiassa, ne toistuvat. Esimerkiksi yhdeksän on numero päättymiselle (termination). Ajattele vain 
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matemaattisesti: 1,2,3,...,9. Mikä on seuraava? Nolla. Yhdeksän on kaikki numerot. Me menemme 
takaisin alkuun ja otamme yhden ja lisäämme nollan sen perään. Joten, se on numero päättymiselle. 
Täyttymykselle (fullfilment). Yhdeksäntenä päivänä toisessa kuussa viimeisenä armon päivänä. 
Ennen kuin Nooan...ennen kuin eläimet menivät arkkiin ja ovi laitettiin kiinni. Se oli yhdeksäs 
päivä.

Juutalaiset ovat pitäneet kiinni Tisha B'Av yhdeksännestä päivästä lukemalla Valitusvirsiä. He 
tekevät niin tänä päivänäkin. Pohdiskelemalla tuhkaa, jolle uusi maailma tulee nousemaan. Se on 
paaston aikaa. Silloin istutaan lattialla ja lauletaan suruvirsiä. Tuona aikana heidän tarkoituksensa 
on olla surullisia ja kurjia. Historiallisesti ensimmäisen temppelin tuho tapahtui Tisha B'Av 
yhdeksäntenä päivänä. Ja hämmästyttävästi, monta, monta vuotta myöhemmin, toisen temppelin 
tuho tapahtui tarkalleen samana päivänä vuodesta - Tisha B'Av yhdeksäntenä. Yhdeksäntenä he 
lähettivät kymmenen vakooja, jotka palasivat mukanaan huonot uutiset. Jota seurasi 40:n vuoden 
koettelemus ja vaellusaika autiomaassa. Joten yhdeksän on päättyminen ja täyttyminen. 

Simon Bar Katchbe [oikeinkirjoitus?] johti juutalaista kansannousua Roomaa vastaan yhdeksäntenä 
Av. Hänen armeijansa tuhottiin täydellisesti. Joten se oli päättyminen. Hän teki virheen. 
Yhdeksäntenä Av, 1298 Anno Domini, tehtiin julkilausuma, että juutalaiset karkotetaan Englannista.
Surullista aikaa Englannille ja juutalaisille. Yhdeksäs Av 1492, oli takaraja kaikille juutalaisille. 
Heidän täytyi poistua Espanjasta. Se oli sama päivä, kun Kolumbus sai rahansa matkalleen uuteen 
maailmaan. 1492 Kolumbus purjehti Ocena Bluella. Ja samana päivänä he ajoivat kaikki juutalaiset 
pois maasta. Yhdeksäntenä Av, Ensimmäinen Maailmansota alkoi ja Venäjä alkoi painostamaan 
juutalaisia. Ensimmäinen Maailmansota alkoi tuona päivänä. Eikö ole mielenkiintoista, miten 
Jumala on yksinvaltias. Hän hallitsee kaikkea. Hän saa asiat tapahtumaan ja jättää merkkinsä niihin.

Av, Anno Domini 71, roomalaiset kynsivät [tuhosivat?] Jerusalemin, yhdeksäs Av. Aivan kuten 
Miika oli ennustanut 312. Joten roomalaiset tuhosivat sen. Ja se oli profetoitu ja niin tapahtui. 
Molemmat juutalaiset temppelit tuhottiin samana päivänä 600 vuoden välein, yhdeksäntenä Av. Nyt,
kun luet esimerkiksi Nooan tarinoita, Nooan tarinassa on niin paljon numeroita. 17 on merkki 
jostain pahasta. Se on joka ikisessä tapauksessa merkki jostain pahasta, joka on tulossa. Okei. 17. 
päivänä toista kuuta, kun Nooa oli 600 [vuotta vanha], oli ensimmäinen tulvapäivä. Mikä voi olla 
pahempaa kuin se? Koko maailma, lukuun ottamatta kahdeksaa sielua, kuoli tuona 17. päivänä. 
Koko tulva-aika, mukaan lukien eläimien lastaaminen arkkiin, oli 12 kuukautta ja 17 päivää. 
Tammuz 17, mikä on neljäs kuukausi, suuri aihe on epämukavuus - juutalaisille. Kun Mooses oli 
nähnyt juutalaisten epäjumalien palveluksen, hän rikkoi taulut, joihin kymmenen käskyä oli 
kirjoitettu, 17. Tammuz. 

Kaksitoista vakoojaa lähetettiin tehtävälleen 17. päivänä [Tammuz] ja he palasivat 9. Av mukanaan 
huonoja uutisia. Siinä numerot ovat yhdistettynä. Ja sen seurauksena oli 40 vuotta vaellusta. 587 
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ennen Kristuksen syntymää, 17. Tammuz, babylonialaiset mursivat Jerusalemin muurin, estivät 
päivittäiset uhraukset ensimmäissen kerran 400 vuoteen. 21 päivää myöhemmin, yhdeksäntenä Av, 
he tuhosivat temppelin. Nyt, jos Jumala, käyttää numeroita historiassa noin toistuvaan tapaan ja ne 
aina kantavat mukanaan saman merkityksen, miksi minun pitäisi unohtaa ne. Jos minulla olisi Uusi 
Kansainvälinen Versio [NIV Raamattu], en ehkä havaitsisi asiaa, koska he ovat murskanneet kaiken 
sen, mutta minulla on KJB [King James Bible], en voi olla havaitsematta asiaa.

17 Av vuonna 70 AD [Anno Domini, jKr.] roomalaiset katapultoivat kiviä uudelleenrakennettuun 
temppeliin, tappaen monta pappia ja lopettaen uhraukset. 21 päivää myöhemmin he tuohosivat 
temppelin ja polttivat sen. Joten, tämä on kaikki numeroista. Tämän takia minä mainitsen numerot, 
kun opetan Raamattua. Se johtuu siitä, että ne ovat siellä. Ja Hän sanoi, laskekaa numeroita. Ja me 
teemme niin. Me laskemme numeroita. Minä olen Michael Pearl @ The Door. 

*** Hanki lisää Raamatun opetusta: nogreaterjoy.org

Seuraa meitä: facebook.com/thedooroflobeville ***
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