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Ivan Panin syntyi Venäjällä 12. joulukuuta 1855. Nuorena miehenä hän oli 
aktiivinen toisinajattelija ja osallistui salajuoniin tsaaria ja hänen 
hallintoaan vastaan. Jo varhaisella iällään hänet karkoitettiin Venäjältä ja 
vietettyään Saksassa joitakin vuosia täydentäen opintojaan, hän muutti 
Yhdysvaltoihin. Pian saapumisensa jälkeen Ivan Panin kirjoittautui 
Harvardin Yliopistoon missä hän ystävystyi sekä suositun professori 
William Jamesin että yliopiston presidentin Eliotin kanssa.

Ivan Panin valmistui yliopistosta filosofian kandidaattina. Hän oli loistava 
tiedemies ja suurenmoinen luennoitsija joka kiersi ympäri Yhdysvaltoja 
luennoiden kirjallisuudesta, aiheina Carlyle, Emerson, Tolstoi, Venäjän 
kirjallisuus, jne, saaden luennoistaan huimat palkkiot. Hänen luentojaan 
jaettiin yliopistoissa ja hienojen kirjallisuuskerhojen edessä monissa USA:n
ja Kanadan kaupungeissa. Niihin aikoihin Ivan Panin tuli tunnetuksi lujana 
agnostikkona - jopa niin tunnetuksi että kun hän luopui agnostisismista ja 
hyväksyi kristillisen uskon, sanomalehdet kertoivat kääntymyksestä suurin 
otsikoin. Professori William James joka oli aikansa suurimman 
metafyysikon maineessa, huomautti: "Mikä vahinko että herra Panin 
sekaantui uskontoon. Hänessä suuri filosofi meni pilalle." Ennen 
kääntymystään Ivan Panin kirjoitti noin kolmetuhatta aforismia ja monia 
merkittäviä esseitä jotka ovat nyt muistona hänen ajastaan luennoitsijana. 
Hän oli myös kahden päivälehden päätoimittaja, lahjakas kirjoittaja ja 
sujuvasanainen puhuja.

Eräänä päivänä vuonna 1890 Ivan Panin oli sattumoisin lukemassa 
Johanneksen Evankeliumin ensimmäistä jaetta kreikankielisestä 
käsikirjoituksesta. Siinä tämä jae kuuluu näin: "Alussa Sana oli, ja Sana oli 
kanssa Jumalan, ja Sana oli Jumala." Ja kun hän luki tämän lauseen, hänen 
uteliaisuutensa herätti se tosiasia, että Jumala-sanan edessä oli määräävä 
artikkeli ensimmäisellä kertaa mutta ei toisella. Miksi tämä ero? 
Selvittääkseen tätä ilmeistä eroavaisuutta, hän kirjoitti taulukon toiseen 
sarakkeeseen kaikki ne Uuden Testamentin jakeet joissa sana "Jumala" on 
artikkelin kanssa ja toiseen sarakkeeseen jakeet joissa sana oli ilman 
artikkelia. Kun hän vertasi sarakkeita keskenään hänen huomionsa 
kiinnittyi sarakkeiden summien matemaattiseen suhteeseen. Seuraavaksi 
hän tutki samalla menetelmällä sanaa "Kristus" ja muita sanoja ja löysi 
hämmästyttäviä matemaattisia suhteita.

Vuodesta 1890, jolloin Ivan Panin löysi ensimmäiset matemaattiset ilmiöt 
Raamatusta, hän täysin omistautui loppuelämäkseen vain yhdelle asialle. 
Noin 50 vuotta hän työskenteli 12-18 tuntia päivässä laskien kirjaimia, 
sanoja ja niiden numeroarvoja, hahmotellen asiayhteyksiä ja ratkaisten 
matemaattisia ongelmia. Henkisen paineen ja ruumiillisen rasituksen alla 
hänen terveytensäkin useaan otteeseen petti. Siitä huolimatta hän teki tätä 
työtä, jota rakasti, ilman palkkaa, luottaen siihen että Jumala antaa hänelle 
sen mitä hän tarvitsee. Ivan Panin ei antanut minkään estää häntä 
täyttämästä elämäntehtäväänsä. Yhteen aikaan hänelle tarjottiin 



houkuttelevaa virkaa erään opiston rehtorina mutta hän hylkäsi tarjouksen. 
Hän mieluummin työskenteli palkatta saadessaan osoittaa Raamatun 
tekstien jumalallisen inspiraation.

Tämä hienostunut herrasmies eli vaimonsa kanssa hiljaista, vaatimatonta 
elämää pienellä kanadalaisella maatilalla, kaukana kaupunkien kiireestä ja 
hälystä. Hän oli palavasieluinen kristitty, uudestisyntynyt Jumalan lapsi 
joka ei halunnut, että tietoja hänen elämästään julkaistaisiin vaan vetosi 
siihen, että Apostolit jättivät elämästään vain vähän tai ei lainkaan tietoa, 
vaan korottivat sen sijaan Kristusta. Ivan Panin kuoli 86-vuotiaana 
Ontarion Aldershotissa Kanadassa 30. lokakuuta 1942. Hän jätti jälkeensä 
käsikirjoituksen jossa on miljoonittain ajatuksella huolellisesti kirjoitettuja 
numeroita ja noin 40000 sivua. 

Ivan Panin löysi sen numerosinetin jolla Jumala on sinetöinyt Raamatun 
tekstit niin että yhtäkään kirjainta ei teksteissä voi muuttaa rikkomatta 
sinettiä. Sinetti toimii myös toisin päin. Sen avulla voidaan tarkastaa onko 
alkuperäisen käsikirjoituksen kopioija tehnyt virheitä! Ivan Panin käytti 
työssään Westcott & Hortin kokoamaa käsikirjoitusta. Vaihtoehtoisista 
lukutavoista ja sanoista, jotka Westcott & Hort jättivät käsikirjoitukseen, 
Ivan Panin pystyi numerosinetin avulla valitsemaan sen, joka säilytti 
sinetin ehjänä eli toteutti Jumalan tekstiin kutoman numerojärjestelmän. 
Tämän tarkistetun kreikankielisen käsikirjoituksen Ivan Panin julkaisi 
nimellä "Numeric Greek New Testament" jossa on 514 sivua ja jonka 
Oxford University Press painoi. "Numeric English New Testament" on 
hänen käännöksensä "Numeric Greek New Testament"sta. Se on tarkin 
saatavilla oleva Uuden Testamentin käännös. Ivan Panin käänsi jopa nekin 
artikkelit, joille ei ole vastinetta englannin kielessä. The Book Society of 
Canada kustansi tämän 610-sivuisen kirjan, jonka Oxford University Press 
painoi.
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