
Hämmästyttävä SEITSEMÄN malli jakeessa Genesis 1:1
The Astonishing Pattern of SEVENS in Genesis 1:1
(from "The Signature of God" by Grant R. Jeffrey)

"Alussa loi Jumala taivaan ja maan" (Genesis 1:1)

Ivan Panin tutki huolellisesti Genesiksen jaetta 1:1 ja löysi luvun 7
kerrannaisten uskomattoman ilmiön, jota ei voitu selittää sattumalla. Genesis
1:1 koostui seitsemästä heprean sanasta, jotka sisälsivät kaikkiaan 28 kirjainta.
Läpi Raamatun luku seitsemän esiintyy toistuvasti jumalallisen täydellisyyden
symbolina – 7 luomispäivää, Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä, 7
seurakuntaa, 7 sinettiä, 7 pasunaa jne. Panin löysi kaikkiaan 30 erillistä
koodia, jotka sisältävät luvun 7 tässä Raamatun ensimmäisessä jakeessa. 

Osittainen luettelo 1.Moos. 1. luvun ilmiömäisistä seitsemän piirteistä:
1 Heprean sanojen lukumäärä = 7
2 Kirjainten lukumäärä on 28 (7x4 = 28)
3 Kolme ensimmäistä heprean sanaa ”Alussa Jumala loi” sisältävät 14 

kirjainta 14 letters (7x2 = 14)
4 Neljä viimeistä heprean sanaa ”taivaan ja maan” sisältävät 14 kirjainta  

(7x2 = 14)
5 Neljäs ja viides sana sisältävät 7 kirjainta 
6 Kuudes ja seitsemäs sana sisältävät 7 kirjainta 
7 Kolme tärkeää sanaa: Jumala, taivas ja maa, sisältävät 14 kirjainta

 (7x2 = 14)
8 Kirjainten lukumäärä neljässä muussa sanassa on myös 14 (7x2 = 14)
9 Jakeen lyhin sana on keskimmäinen sana, jossa on 7 kirjainta 
10  Ensimmäisen, keskimmäisen ja viimeisen kirjaimen heprean 

numeerinen arvo on 133 (7x19 = 133)
11 Kaikkien seitsemän sanan ensimmäisten ja viimeisten kirjainten heprean

numeerinen arvo on 1393 (7x199 = 1393)

Kun Harvard'in yliopiston matemaattisen tiedekunnan professoreille esiteltiin tämä 
raamatullinen ilmiö, he luonnollisesti yrittivät kumota sen merkityksen todisteena 
jumalallisesta alkuperästä. Kuitenkaan, vaikka urheasti yrittivät, nämä professorit eivät 
kyenneet toistamaan tätä uskomatonta matemaattista ilmiötä. Harvard'in tiedemiehet 
käyttivät englanninkieltä ja keinotekoisesti määrittivät numeeriset arvot englannin aakkosille.
Heillä oli yli 400 000 saatavissa olevan englannin sanan potentiaalinen sanasto, josta valita 
rakentaakseen lauseen mistä tahansa valitsemastaan aiheesta. Vertaa tätä sanavalintojen 
rajoituksiin Raamatun hepreassa, jossa on vain 4500 saatavissaolevaa sanavalintaa, joita 
VT:n kirjoittajat voivat käyttää. Huolimatta suurista matemaattisista kyvyistään ja 
mahdollisuudesta käyttää tietokoneita, matemaatikot eivät päässeet lähellekään, että olisivat 
voineet sisällyttää 30 luvun 7 kerrannaista, kuten on löydetty jakeen 1.Moos. 1:1 heprean 
sanoista. 

Luku "seitsemän" kyllästää Kirjoitusten kokonaisuuden, koska tuo luku puhuu Jumalan 
jumalallisesta täydellisyydestä ja täydellisestä järjestyksestä. Luku 7 esiintyy 287 kertaa 
VT:ssa (7 x 41 = 287), samalla kun sana ”seitsemäs” esiintyy 98 kertaa (7 x 14 = 98).  Sana 
”seitsenkertainen” esiintyy seitsemän kertaa. Lisäksi sanaa ”seitsemänkymmentä” on käytetty 
56 kertaa (7 x 8 = 56).

Ennen kuolemaansa vuonna 1942 Ivan Panin löysi kirjaimellisesti tuhansia vastaavia 



matemaattisia malleja kaikkien VT:n kirjojen taustalla. Suosittelen asiasta kiinnostuneille 
Panin'in kirjaa, The Inspiration of the Scriptures Scientifically Demonstrated (Raamatun 
inspiraatio tieteellisesti todistettu), joka käsittelee näitä ilmiöitä kattavasti. Panin ja muut ovat 
tutkineet muuta heprealaista kirjallisuutta ja yrittäneet löytää vastaavia matemaattisia 
malleja, mutta niitä ei ole löytynyt mistään ulkopuolella Raamatun. 

SEITSEMÄN malli UT:n kohdassa Matteus 1:18-25—Kristuksen syntymän historia 
1 Sanojen lukumäärä seitsemässä sanakappaleessa (word passage) on 161 

(7x23 = 161)
2 Sanojen lukumäärä on 77 (7x11 = 77)
3 Kuusi kreikan sanaa esiintyy vain tässä kohdassa eikä missään muualla 

UT:ssa. Nämä kuusi kreikan sanaa sisältävät täsmälleen 56 kirjainta (7x8
= 56)

4 Erillisten erisnimien määrä kohdassa on 7
5 Kreikkalaisten kirjainten lukumäärä näissä seitsemässä erisnimessä on 

42 (7x6 = 42)
6 Enkelin Joosefille puhumien sanojen määrä on 28 (7x4 = 28)
7 Tässä kohdassa käytettyjen sanojen kreikkalaisten muotojen lukumäärä 

on 161 (7x23 = 161)
8 Sanojen kreikkalaisten muotojen lukumäärä enkelin puheessa on 35 (7x5 

= 35)
9 Kirjainten lukumäärä enkelin sanojen 35 muodossa on 168 (7x24 = 168)

Tätä Panin'in ilmiömäistä löytöä ovat tutkineet lukuisat auktoriteetit ja luvut on tarkistettu. 
Ennen kuolemaansa Panin'ille kertyi kaikkiaan yli 40 000 sivua yksityiskohtaisia laskelmia, 
jotka kattavat suurimman osan Raamatun tekstistä. Nämä uskomattomat matemaattiset 
mallit eivät rajoitu lukuun seitsemän. On lukuisia muita malleja. Nämä hämmästyttävät 
mallit (engl. pattern = malli, kuvio) esiintyvät sanastossa, kieliopillisissa muodoissa, puheen 
osissa ja erityisissä sanamuodoissa. Ne esiintyvät kautta koko Raamatun tekstin, joka sisältää 
31 173 jaetta. Kun ajattelet tätä matemaattista ilmiötä, niin ymmärrät, että yhden ainoan 
kirjaimen tai sanan muuttaminen heprean ja kreikan alkukielissä tuhoaisi mallin. Nyt 
ymmärrämme, miksi Jeesus Kristus julisti, että Kirjoitusten pieninkin kirjain ja kieliopillinen
merkki pysyy Jumalan käden kautta: "Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa 
katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on 
tapahtunut." (Matteus 5:18).

Mikä sitten oli Panin'in oma näkemys Kirjoituksista koko elämän kestäneen uutteran 
tutkimisen jälkeen? Yhdessä tutkielmistaan hän kirjoitti seuraavan lausunnon varoitettuaan 
sekulaarin filosofian rajoituksista. ”Näin ei kuitenkaan ole Kirjan laita, sillä se kertoo 
Yhdestä, joka puhui, kuten ei ihminen koskaan, joka oli tosi elämän leipä, joka tulee alas 
taivaasta ja jos ihminen syö siitä, hänen ei koskaan tule nälkä.” Ivan Panin'in johtopäätös 
asiasta oli seuraava haaste. ”Ystäväni maailmasta, kuka oletkaan: Joko Jeesus Kristus on 
väärässä tai sinä. Vastaus, että kumpikaan ei ole, olisi vain kysymyksen kiertämistä eikä sen 
ratkaisemista. Aikakaudet ovat kuitenkin ratkaisseet, että Jeesus Kristus ei ollut väärässä. 
Sinun asiasi on ratkaista, jatkatko väärässä olemista”

("The Signature of God" by Grant R. Jeffrey, Frontier Research Publications, Inc. (1996), 
p.230-237)panin3.htm


