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1. JOHDANTO 

 

 
 

Ivan Panin (1855–1942) 

 

Seuraava gematrian eli Raamatun numerologian esitys perustuu pääosin 

USA:ssa Harvardin yliopistossa kielitieteitä opiskelleen Ivan Nikolajevitsh 

Paninin (s. 12.12.1855 Venäjä, k. 30.12.1942 Ontario, Kanada) tutkimuksiin, 

joita allekirjoittanut on täydentänyt. 

 

Heprean ja kreikan kirjaimet ovat myös lukuja. Siten jokaisesta sanasta, 

lauseesta, jakeesta jne. muodostuu myös luku. Tämä Raamatun tekstien 

numerollisuus tulee esiin myös Ilmestyskirjassa: 

 

18 Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; 

sillä se on ihmisen luku. Sen luku on 666. (Ilm. 13:18) 

 

Panin huomasi vuonna 1890, että Raamatussa on ainutlaatuisia kirjainten 

lukuarvoihin perustuvia matemaattisia ilmiöitä ja kaavoja. Näitä Luojan 
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päätähuimaavia lukuleikkejä on löydettävissä sekä Uuden testamentin 

kreikankielisessä tekstissä että Vanhan testamentin hepreassa. 

 

Gematria-sana johtuu metateesisesti eli kirjainten paikan vaihtumisen 

kautta kreikan kielen sanasta "grammateiaa γραμματεία". Grammateiaa 

tarkoittaa kirjainten kirjoittamista, kirjurin virkaa ja kirjainten lukuarvojen 

tutkimista. Sana esiintyy useissa LXX:n käsikirjoituksissa kohdassa 

Ps. 71:15 (LXX Ps. 70:15) merkityksessä "lukumäärä". Sanalla on selvä 

yhteys gematria-käsitteeseen, joka tarkoittaa siis kirjainten lukuarvojen 

tutkimista. Gematria-sanalla ei ole etymologista yhteyttä geometria-sanaan 

("maan mittaaminen"), vaikka jotkut ovat sellaista ounastelleet. 

 

15 Minun suuni julistaa sinun Vanhurskauttasi, koko päivän sinun 

Pelastustasi, sillä en ole saanut tietää lukumääriä. (Ps. 71:15) 

 

ָך ָכל ְדָקת ֶ֗ ר צִּ י ְיַספֵּ ָךַהּיֹום ־פִּ ֶ֑  ְתׁשּוָעת 

י ְסֹפֽרֹות׃ ְעתִּ י לֹא ָיַדַ֫  כִּ
 ט״ו א״ע תהלים

 

τὸ στόμα μου ἐξαγγελεῖ τὴν δικαιοσύνην σου, 

ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν σωτηρίαν σου, 

ὅτι οὐκ ἔγνων γραμματείας. (LXX Ps. 70:15) 
 

Grammateiaa-sanan pohjana on gramma-sana. 

 

γράμμα τό (UT 14x), mon. γράμματα grammata 

 

"Gramma" tarkoittaa kirjainta, kirjoitusta ja kirjoituksia. Suomen kielen sana 

"Raamattu" johtuu monikkomuodosta "grammata". 

 

Gramma-sana johtuu kreikan grafoo-verbistä "piirtää, kaivertaa, piirtää 

merkkejä, kirjoittaa". 

 

γράφω (UT 191x) 

 

Gramma-sana tarkoittaa kirjaimellisesti "se, mikä on kirjoitettu tai piirretty". 

Gramma painomittana johtuu tämän gramma-sanan (pienin kirjoitettu tai 

piirretty yksikkö) alamerkityksestä "pieni paino". 
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Rabbiinisen ajan juutalaisuudessa (PBH) gematria (hepr. gimatria) on 

tarkoittanut sanojen merkityksen tutkimista siten, että sanat, joilla on sama 

lukuarvo, on voitu vaihtaa toistensa paikalle. 

ָּיה ְטרִּ יַמַ֫  יהיגימטר גִּ
 

Paninin löytämä Raamatun tekstien gematria osoittaa ja yksinkertaisesti 

vahvistaa, että Pyhän Raamatun tekstit on suunniteltu ja annettu ihmiskunnalle 

kirjaimellisen! tarkasti. Mitään uutta oppia tai salattua tietoa ei gematriasta 

löydy, eikä sellaista saa edes etsiä. 

 

Evankeliumi on jo ilmoitettu avoimesti ja julkisesti esimerkiksi ns. 

pienoisevankeliumissa (Joh. 3:16). Mitään tämän yli menevää ei Raamatussa 

ole. Jos joku sieltä muuta etsii ja on löytävinään, niin pahasti sellainen on 

harhassa ja eksyksissä. 

 

16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen 

Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä 

olisi iankaikkinen elämä. (Joh. 3:16) 

 

Nämä Paninin löytämät Raamatun tekstien matemaattiseen ulottuvuuteen 

liittyvät ilmiöt on siis visusti pidettävä erossa juutalaisuuden kabbalasta, 

jossa yritetään etsiä Mooseksen kirjoista salaoppeja. Kabbala on yksiselitteisesti 

epäjumalanpalvelusta ja harhaoppia. 

 

Kabbala on juutalainen mystinen traditio, jota kehitettiin keskiajalla 

Euroopassa, ja joka elää edelleen. Kabbala on Tooran mystistä tulkintaa. 

Kabbalaan kuuluu muun muassa lukujen ja geometrian mystiikkaa. 

Kabbalan harjoittajat uskovat saavansa salattua tietoa tai keinoja päästä 

paratiisiin ohi erilaisten vartijoiden ja ovien. (Wikipedia, Kabbala) 

 

 

2. PIENIN LUKU (MISPAR KATAN) 

 

Yksi gematriaan liittyvä käsite on ns. pienin luku (hepr. mispar katan). Pienin 

luku saadaan, kun lasketaan lukuja yhteen niin kauan, että jäljelle jää 

yksijäsenien luku 1–9. 

 

ְסָפר  קטן מספר ָקָטן מִּ
 

Esim. luvun 137 pienin luku on 2 (1 + 3 + 7 = 11 > 1 + 1 = 2). 
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3. KIRJAINTEN AAKKOSJÄRJESTYKSEEN PERUSTUVA GEMATRIA 

 

Heprean (ja kreikan) sanoja voidaan tutkia gematrisesti myös kirjainten 

aakkosjärjestyksen mukaisen lukusarjan kautta. 

 

 

 1  א

 2  ב

 3  ג

 4  ד

 5  ה

 6  ו

 7  ז

 8  ח

 9  ט

 10  י

 11  כ

 12  ל

 13  מ

 14  נ

 15  ס

 16  ע

 17  פ

 18  צ

 19  ק

 20  ר

 21  ש

 22  ת

 

 

 

 

4. RAAMATUN ENSIMMÄISEN JAE NUMEROINA 

 

Tutkimme nyt Paninin opastamana Raamatun ensimmäistä jaetta (1. Moos. 1:1): 

Alussa loi Jumala taivaat ja maan. "Ihmisesikoisen kautta kutsui tyhjästä 

olemaan kolmiyhteinen Jumala kaksoisveden paikan ja lujan perustan." 

 

Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et ha'arets. 

ית אׁשִּ ים ָבָרא ְברֵּ ֶ֑  ֱאֹלהִּ

ת ם אֵּ יִּ ת ַהָשַמַ֫ ץ׃ ְואֵּ ר   ָהָאֽ
 

Hakasulkeissa on pienin luku (mispar katan). 
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 2      ב

 200 ר

 1      א

 300 ש

 10   י

 400 ת

913 [9+1+3=13, 1+3=4] 

 

 

 2      ב

 200 ר

 1      א

203 [2+0+3=5] 

 

 

 1      א

 30   ל

 5      ה

 10   י

 40   ם

  86 [8+6=14, 1+4=5] 

 

 

 

 

 

 

 

 1      א

 400 ת

401 [4+0+1=5] 

 

 

 5      ה

 300 ש

 40   מ

 10   י

 40   ם

395 [3+9+5=17, 1+7=8] 

 

 

 6      ו

 1       א

 400  ת

407 [4+0+7=11, 1+1=2] 

 

 

 5      ה

 1      א

 200 ר

 90   ץ

296 [2+9+6=17, 1+7=8] 

 

 

Yht. 2701 (73 x 37) 
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5. SEITSENJAOLLISUUS 

 

Seitsenjaollisuus eli seitsenkertaisuus, so. luku 7 monikertoineen, läpäisee 

Raamatun Pyhän Hengen johdossa syntyneen tekstin monelta eri suunnalta. 

Jumalan Pyhän Hengen kautta annetun sanan seitsenkertaisuus on ilmoitettu 

Psalmin 12 jakeessa 7: 

 

Herran sanat ovat puhtaita sanoja, sulatettua hopeaa sulattimesta maahan 

(valuvaa), puhdistettu seitsenkertaisesti/seitsenjaollisesti. 

(Ps. 12:7, oma käännös) 

 

ֲמרֹות  ֲאָמרֹות ְטֹהרֹות ְיהָוה־אִּ

ץ ר  יל ָלָאֶ֑ ף ָצרּוף ַבֲעלִּ ס   כ ַ֫

ם׃ יִּ ְבָעָתֽ  ְמזָֻקק ׁשִּ
 

Seitsenkertaisuus pitää sisällään myös seitsenjaollisuuden. Luku 12 tarkoittaa 

hallintavaltaa (Matt. 19:28: Jeesuksen omat tulevat hallitsemaan Israelin 12 

sukukuntaa 12 valtaistuimella). Jumala hallitsee Raamattua luvulla 7! 

 

Esim. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa (Bereshit) on 78064 kirjainta, 

joka on samalla tulos seuraavasta laskutoimituksesta: 

77700 + (7 x 7 x 7) + (7 + 7 + 7) 

 

 

5.1 Raamatun ensimmäisessä jakeessa on 7 sanaa. 

 

 

5.2 Jakeen alkuosassa "Alussa loi Jumala" (Bereshit bara Elohim) on 14 kirjainta 

(2 x 7) ja jakeen loppuosassa "taivaat ja maan " (et hashamaim ve'et ha'arets) on 

14 kirjainta (2 x 7), yhteensä 28 kirjainta (4 x 7). 

 

 

5.3 Kolmessa substantiivissa "Jumala", "taivas" ja "maa" (Elohim, hashamaim, 

ha'arets) on yhteensä 14 kirjainta (2 x 7), ja näiden sanojen yhteenlaskettu 

gematrinen lukuarvo on 777 (111 x 7). 

 

 

5.4 Keskimmäisessä sanassa et (objektin merkki) ja sitä edeltävässä sanassa 
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"Elohim, Jumala" on yhteensä 7 kirjainta, samoin kuin on myös yhteensä 7 

kirjainta keskimmäisessä et-sanassa ja sen jälkeisessä sanassa "hashamaim, 

taivaat". 

 

 

5.5 Lauseen ensimmäisen kirjaimen bet (2), keskimmäisten kirjainten mem sofit 

(40) ja alef (1) sekä viimeisen kirjaimen tsadi sofit (90) yhteenlaskettu 

gematrinen lukuarvo on 133 (19 x 7). 

 

 

5.6 Kun lasketaan yhteen jokaisen seitsemän sanan ensimmäinen ja viimeinen 

kirjain (ץ+ה ,ת+ו ,ם+ה ,ת+א ,ם+א ,א+ב ,ת+ב) 

saadaan luku (2 + 400, 2 + 1, 1 + 40, 1 + 400, 5 + 40, 6 + 400, 5 + 90) 

1393 (199 x 7). 

 

Myös ensimmäisen ja viimeisen sanan ensimmäiset ja viimeiset kirjaimet yhteen 

lukien saadaan seitsenjaollinen luku 497 (71 x 7). 

 

5.7 Ensimmäisen ja viimeisen sanan viimeisten kirjainten (ץ+ת) yhteinen 

lukuarvo on 490 (70 x 7). 

 

 

6. LUKU 37 

 

6.1 ALKULUVUT 

 

Luku 37 on järjestyksessään 12. ns. alkuluvuista eli luvuista, jotka ovat ykköstä 

suurempia ja ovat jaollisia vain itsellään ja luvulla 1. Luku 73 on puolestaan 21. 

alkuluvuista. 

37 – 73 

12 – 21 

 

 

6.2 PIENIN LUKU 

 

Luvun 37 pienin luku on 1 (3 + 7 = 10 > 1 + 0 = 1). 

 

Kolmiyhteinen (3) täydellinen (7) Jumala on Yksi (1). (5. Moos. 6:4, Sak. 14:9, 

Joh. 10:30) 
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6.3 KOLMEN KERRANNAISET 

 

Luvun 37 kolmen kerrannaiset tuottavat erikoisen lukusarjan: 

 

37 x 3 x 1 = 111 

37 x 3 x 2 = 222 

37 x 3 x 3 = 333 

 

 

6.4 CHOCHMA ELI VIISAUS 

 

Chochma eli Viisaus (כמהוח ָחְכָמה ) on yksi Vapahtajamme nimistä 

(Sananl. 3:9, Sananl. 8, 1. Kor. 1:24 jne.). Jumala on perustanut Viisaudella 

maan. 

 

Chochma-sana on lukuarvogematrisesti 73 (8 + 20 + 40 + 5), 

aakkosjärjestysgematrisesti 37 (8 + 11 + 13 + 5). 

 

 

6.5 VAPAHTAJAMME NIMET UT:SSA 

 

Uuden testamentin kreikassa seuraavat Herramme nimet ovat jaollisia sekä 

täydellisen kolmiyhteisen Jumalan luvulla 37 että ylösnousemuksen ja uuden 

luomisviikon luvulla 8. 

 

• Jeesus, kreik. ᾿Ιησοῦς (Jeesuus) 888 (37 x 8 x 3) 

(10 + 8 + 200 + 70 + 400 + 200 = 888) 

 

• Kristus, Voideltu, kreik. Χριστός (Khriistos) 1480 (37 x 8 x 5) 

(600 + 100 + 10 + 200 + 300 + 70 + 200 = 1480) 

 

• Ihmisen Poika, kreik. υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου (hyios tuu anthroopuu) 

2960 (37 x 8 x 10) 

(400 + 10 + 70 + 200) + 

(300 + 70 + 400) + 

(1 + 50 + 9 + 100 + 800 + 80 + 70 + 400) 

= 680 + 770 + 1510 = 2960 

 

 

6.6 JAHVE JA IHMINEN 

 

Luojan lukuleikkeihin kuuluu myös esim. seuraava: 
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 Jahve, lukuarvo 26 יהוה

 adam, ihminen, lukuarvo 45 אדם ָאָדם

 

26
2
 + 45

2
 = 676 + 2045 = 2701 (37 x 73) 

 

Kristuksessa jumaluus (Jahve) ja ihmisyys (adam) yhdistyivät. 

 

 

6.7 RAAMATUN ENSIMMÄISEN JAE 

 

Raamatun ensimmäisen jakeen gematrinen arvo 2701 on jaollinen luvulla 37: 

 

37 x 73 = 2701 

 

 

6.8 BERESHIT JA ELOHIM 

 

Raamatun alkujakeen sanat 

 

"bereshit" alussa (913) 

"Elohim" Jumala (86) 

 

tekevät yhteensä 999 (27 x 37). 

 

 

6.9 BARA, ET JA HASHAMAIM 

 

Samoin Raamatun ensimmäisen jakeet sanat 

 

"bara" loi (203) 

"et" tekemisen kohteen (objektin) merkki (401) 

"hashamaim" taivaat (395) 

 

tekevät yhteensä 999 (27 x 37). 

 

 

6.10 ENSIMMÄISEN JAKEEN SANOJEN PIENIMMÄT LUVUT 

 

Laskettaessa yhteen ensimmäisen jakeen sanojen pienimmät luvut saadaan 

yhteisluvuksi 37 (4 + 5 + 5 + 5 + 8 + 2 + 8). 


