
Biblická Numerika a Přesnost Písma

Bůh potvrzuje pravdivost svého zjeveného slova, Bible, mnohými způsoby. Podívejme se nyní na 
jeden z nich.  
Na konci 19. století byl učiněn jeden z největších objevů potvrzující naprosto nadpřirozenou 
inspirovanost Bible. Není překvapující, že tento „objev“ byl světem víceméně ignorován, ale 
překvapující možná je, jak relativně málo křesťanů o něm ví.

Ivan Panin – Ruský Dar Křesťanství
Ivan Panin byl narozen v Rusku 12.12.1855 a jako mladý muž byl aktivním Nihilistou. Byl tak 
znechucen hloupými okolnostmi kolem sebe, že přijal postoj tvrdící, že všechny hodnoty jsou 
bezcenné a nic není poznatelné nebo sdělitelné. Údajně tolik nenáviděl Carskou vládu, že se podílel 
na několika komplotech proti ní a nakonec byl donucen odejít z Ruska do Německa, kde si doplnil 
vzdělání. Z Německa emigroval do Spojených Států, kde se brzy dostal na Harvardskou Univerzitu. 

Panin byl brilantní matematik, který jednu dobu učil i Alberta Einsteina. Byl také literární kritik, a 
brzy přednášel po celých Spojených Státech i Kanadě. Panin byl editorem dvou novin, nadaný 
spisovatel, skvělý řečník a známý agnostik. Co přivedlo tohoto muže k úplné změně názoru na 
život? Co s ním tak otřáslo, že mu to nenechalo jinou možnost než uvěřit v Boha Bible a Ježíše 
Krista? Odpověď je, že učinil VĚDECKÝ OBJEV, KTERÝ MĚL ZATŘÁST CELÝM SVĚTEM! 
Fakt, že se tak doposud nestalo a tento objev byl tiše ignorován i těmi, kteří měli být jeho největšími 
propagátory je k jejich velké hanbě.

Co o sobě tvrdí Bible?
Bible o sobě tvrdí, že je nadpřirozenou, Bohem danou knihou. Bible tvrdí, že její pisatelé nepsali z 
vlastní vůle, ale tak jak byli vedeni Duchem Božím. „Unášeni Duchem Svatým mluvili lidé poslaní  
od Boha.“ (2.Petr 1:21) „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem“ (2.Timoteovi 3:16). Je mnoho 
dalších pasáží, kde je řečeno, že Bůh mluví skrze Jím vybrané lidi. Výroky jako „Tak praví Bůh,“ 
„Bůh řekl,“ a podobné se vyskytují v Bibli více jak 2 500krát. Mnozí se ptají a pochybují jestli to 
může být pravda – jestli Bible jsou skutečně slova přímo od Boha a jestli skutečně celá Bible je 
„Boží neomylné slovo“?

„Objev“
Hebrejština i Řečtina používají písmena své alfabety pro číslice. A je 1, b je 2 a po čísle 9 pak další 
písmena representují 10, 20, 30-90, a nakonec po stovkách 100, 200 až 900. Každé slovo, věta i 
verš mají tedy svou specifickou numerickou hodnotu. Například Ježíš, (řecky Ihsous) má 
numerickou hodnotu 888. Panina tento fakt zaujal a tak zkusil přepisovat biblické pasáže číselně. 
To nebylo nic nového, protože židé již dávno přepisovali S.Z. i číselně. Panin, ale ke svému 
naprostému údivu začal objevovat unikátní numerickou strukturu v textu Bible. Každé slovo, fráze, 
věta, odstavec, sekce a kniha vykazovali jistý aritmetický vzorec a systém. Změnit jediného 
písmeno znamenalo vytvořit chaos v jinak numericky harmonickém celku.  
Dr. Panin se během čtyř let naučil výborně hebrejsky a řecky, ale trvalo mu deset let než vytvořil 
„vědecký slovník“ porovnáváním všech řeckých biblických spisů numericky. Pak mohl začít 
vytvářet přesný řecký N.Z.    

Numerická fakta demonstrují, že slova i každé písmeno jsou očíslované a mají své specificky 
přesné místo v textu Písma. Bůh doslova zaručil přesné umístění každého slova a každého písmena. 
Bible tedy není pouze inspirovaná Bohem v nějakém všeobecném slova smyslu – ne jenom v 
„myšlence,“ ale v konkrétních slovech a písmenech, a to zcela přesně. Bůh zaručil, že pravost 
každého slova a písmena se dá ověřit. Písmo je chráněno skrytými vzorci pod povrchem podobně 
jako bankovky.



Bylo demonstrováno, že ohromná a neuvěřitelně komplexní numerická struktura Bible je naprosto 
nadpřirozená, a žádný člověk by neměl nejmenší šanci takovou ohromující matematickou strukturu 
vytvořit. Je to zjevně dílo inteligence zcela na jiné úrovni než člověk.  

Jak to Funguje?
Číslo 7 je v Bibli používáno více než kterékoliv jiné. Toto číslo se také vyskytuje zvláštním 
způsobem pod povrchem Hebrejského S.Z. a Řeckého N.Z. Ihned od prvním verše v Bibli je tato 
struktura patrná. Počet hebrejských slov ve verši je 7. Počet písmen v sedmi slovech je 28, (4 x 7). 
Počet písmen v prvních třech slovech je 14. Počet písmen v posledních čtyřech slovech je 14. Počet 
písmen v prostředním slově je 7. Numerická hodnota třech podstatných jmen ve větě je celkem 777. 
Mnoho dalších vzorců z číslem 7 je skryto v tomto jediném verši.
Když se podíváme například na popis Kristova narození, tak zjistíme, že je zde použito 77 slov 
(Mt.1:18-25). Numerická hodnota těchto 77 slov je dělitelná sedmi (51 247). Anděl použil přesně 
28 slov, když mluvil k Josefovi. Numerická hodnota slov anděla je přesně 21 042 (3 006 x 7). To je 
pouze pár příkladů z mnoha vzorců ze sedmiček v tomto oddílu.
„Sedmičky“ najdeme také na jiné úrovni. Počet starozákonních autorů vyjmenovaných v Bibli je 
21. Numerická hodnota jejich jmen je také dělitelná sedmi. Sedm z nich je zmíněných v N.Z. 
Numerická hodnota jejich jmen je opět dělitelná sedmi. Počet výskytů Davidova jména i Mojžíšova 
jména jsou dělitelná sedmi. Pouze ve výskytu jména Mojžíš je dalších 38 nebo více„sedmičkových“ 
variací.  
To co je opravdu ohromující je, že tyto numerická fakta jsou v každém odstavci biblického textu, a 
ne jenom v odstavcích, ale také v jednotlivých větách. Tyto vlastnosti se vyskytují v každém 
aspektu textu. Panin, ve svém padesátiletém výzkumu, popsal 40 000 stran kalkulací a výpočtů 
těchto numerických vlastností textu, a to pouze Nového Zákona. To nejdůležitější na objevené 
numerické struktuře Božího Slova je, že umožňuje určit přesné a pravé znění Písma, 
obzvláště v pasážích, kde existují pochybnosti a více možností, vzhledem k variacím ve znění 
starodávných rukopisů.   

Jak můžeme zdůvodnit výskyt takové struktury v Bibli? Někteří se mohou domnívat, že tyto vzorce 
jsou čistá náhoda. Vezměme si pasáž, kde je například 24 numerických vzorců (některé pasáže mají 
i více než 100 numerických vzorců). Jaká je pravděpodobnost, že 24 vzorců je v určité pasáži 
náhodně? To je jednoduše spočitatelné, protože existuje jednoduchá, standardní metoda pro 
kalkulaci pravděpodobnosti. 
Pouze jedno číslo v sedmi je dělitelné sedmi. Pravděpodobnost, že jakékoliv jedno číslo bude 
dělitelné sedmi je tedy 1 v sedmi. Pro dvě čísla dělitelné sedmi už je to 1 v 7 x 7, neboli pouze jedna 
šance v 49 (zhruba 2%). Pro 3 vlastnosti dělitelné sedmi je pravděpodobnost 1 v 7 x 49, neboli 1 v 
343. Když budeme takto postupovat dále až k 24 vlastnostem dělitelným sedmi dostaneme se k 
astronomické „nepravděpodobnosti“ náhodného výskytu 1 v 191 581 231 380 566 414 401! Nyní 
asi lépe pochopíme proč po objevení těchto vzorců, pod povrchem Písma, se z skeptického 
agnostika stal hluboce věřící člověk, který obětoval úspěšnou kariéru, a věnoval většinu svého 
života, aby zdokumentoval numerické vzorce skryté v Bibli a potvrdil přesné znění Božího Slova. 
“Boží ctí je ukrýt věc, čest králů je zkoumat věc.“ (Př.25:2) 

Pokud někdo namítne, že tyto vzorce skryli v Bibli její pisatelé, tak velice přeceňuje schopnosti i 
toho nejgeniálnějšího člověka. Napsat smysluplný text, který obsahuje pouze několik takových 
vzorců je ohromně náročné. Některé biblické pasáže, ale obsahují i více jak 100 takových vzorců! 
Pokud by apoštolové něco takového dokázali, tak by na tom museli pracovat celá staletí. Ve 
skutečnosti to spíše vypadá tak, že hebrejština a řečtina v sobě mají konstrukci, která je podřízena 
Božímu Slovu, Bibli. Numerické vzorce Starého i Nového Zákona spolu tvoří harmonický celek, 
jak přesvědčivě dokládá Panin, i když jsou psány v odlišných jazycích a dobách. Pokud by Bible 
byla pouze dílem lidí, museli by všichni žít ve stejnou dobu, na stejném místě a všichni by museli 
být matematičtí géniové. Pak by musel každý z nich napsat svou knihu jako poslední se znalostí 



numerického vzorce všech ostatních knih. Když Ježíš říká, že Písmo nemůže být zlámáno (Jan 
10:35), tak to zcela jistě neznamená pouze „zrušeno“, tak jak to přeložili naši čeští překladatelé. 

Další námitka může být, že pokud bychom hledali dostatečně dlouho, najdeme podobné numerické 
struktury i v jiných knihách. To se ale doposud nikomu nepodařilo. Bible je jediná nám známá 
kniha, která obsahuje tento udivující numerický „design“. Žádný podobný numerický design 
nebyl nalezen v žádné jiné knize. Apokryfa a další spisy (např. Kniha Enocha), které se do naší 
Bible nedostali, neobsahují žádnou rozpoznatelnou numerickou strukturu. Knihy řeckých klasiků 
byli zkoumány pro podobnou matematickou strukturu, ale žádná nebyla nalezena. Numerika 
potvrzuje, že v Bibli jsou opravdu pouze ty knihy, které tam mají být a žádné jiné, protože ve 
všech knihách Bible byla nalezena dalekosáhlá numerická struktura.   

Proč pouze Nový Zákon?
Starý Zákon byl svěřen národu Izrael a jeho kopírování a přepisování bylo vykonáváno podle 
nejpřísnějších pravidel a norem. Každý řádek a každá stránka měla numerickou hodnotu a změna 
jediného písmena by způsobila změnu hodnoty. Absolutně žádná chyba nebyla tolerována! Pokud 
nějaký řádek nebo stránka „nesouhlasili“ byli zničeny a začalo se znovu. Úkol přepisování byl 
vykonáván pouze profesionálními „písmáky“ a byl vykonáván se svatou úctou a největší vážností. 
Starý Zákon nám byl prokazatelně předán s pouze velice malým počtem drobných chyb. 

Nový Zákon je ale úplně jiná záležitost. Původní spisy byli dopisy rozeslány různým osobám a 
církvím, které si sami zajišťovali jejich opisování. Brzy kolovalo mnoho nepřesným kopií. 
Originály psané přímo apoštoly se během prvních dvou, třech staletí ztratili. To byl ale určitě Boží 
záměr, protože někteří by zřejmě začali „uctívat“ tyto rukopisy více než Boha. Uctívali by určitou 
verzi Bible, více než Stvořitele samotného. 
Bůh zajistil, že zbožní a vzdělaní muži brzy rozpoznali nebezpečí rozmělnění slov předaných 
apoštoly. Tito muži porovnávali různé rukopisy se sebou navzájem a se Starým Zákonem, aby 
zajistili co největší přesnost textu. Odvedli výbornou práci a Novozákonní kánon byl ustanoven s 
velkou mírou přesnosti a shody. Učenci se ale neshodli na 100% a přesné znění některých pasáží v 
N.Z. zůstává nejisté. Všechno dohadování o správném znění mělo ale skončit již před zhruba 
80 lety, kdy byl publikován Numerický N.Z. Celé Písmo je ověřitelné biblickou numerikou a 
ukázalo se, že některé překlady jsou skutečně přesnější než jiné, zatímco „sporných“ pasáží je 
opravdu relativně málo.  
Zde je alespoň jeden příklad z těch „sporných“ pasáží. V 1.Korintským 13:3 je ve většině 
překladech psáno „kdybych vydal své tělo k spálení“, v jiných (méně časté) je „kdybych dal i vlastní  
tělo, abych se proslavil“. V řečtině to je rozdíl pouze jednoho písmena. Která verze je správná? 
Druhá (méně častá) verze vykazuje dokonalé numerické schéma, které se rozpadá pokud změníme 
jediné písmeno. 

To co je na objevené numerické struktuře Bible tedy nejdůležitější je, že umožňuje určit přesně 
správné znění textu a rozeznat a odhalit jakékoliv písmeno nebo slovo, které do textu nepatří. 
Bezpečně víme, že v Bibli jsou pouze ty knihy, které tam mají být, protože žádné jiné (jako třeba 
knihy apokryfy, které jsou součástí některých katolických Biblí) nemají žádnou rozpoznatelnou 
numerickou strukturu. Numerická struktura je tedy jakási Boží pojistka proti snahám vložit do Bible 
ještě jiné knihy a jiné slova. Změna pouze jednoho slova, nebo dokonce písmena, mění celou 
numerickou hodnotu pasáže a ihned zničí vlastnosti dokonalého sedmičkového numerického 
vzorce. Správné znění je potvrzeno existencí numerického vzorce. Každé slovo a písmeno v Bibli je 
inspirováno Duchem Svatým a Ježíš to potvrzuje když říká, „Dokud nepomine nebe a země,  
nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.“ 
(Mt.5:18). Bible není inspirována pouze v obecné úrovni, „v myšlence“, ale zcela přesně v 
každém slově a písmenu. 



V celém Božím stvoření vidíme vzorce sedmi – barvy, noty, lidské tělo, atd. Nemělo by tedy být ani 
překvapivé, že podobně je sedmičkový vzorec zabudován v Božím Slově, dokládající jeho správné 
a přesné znění. Bůh zná počet všech hvězd a jejich jména, zná přesný počet vlasů na naší hlavě, a 
již předem také věděl a zaručil každé slovo a písmeno svého Slova, Bible. Pevně je založen svět na 
zcela přesných a spolehlivých matematiko-fyzikálních zákonech. Bůh ho založil a udržuje svým 
slovem, které má také zcela přesnou a spolehlivou matematickou strukturu.
Někteří biblickou numeriku odmítly a odmítají, protože si jí mylně spojují s numerologií a kabalou. 
To je samozřejmě hloupé a povrchní. My máme být jako děti a zkoumat s nezaujatostí a bez 
předsudků. 

Hlavním problémem moderních překladů je rozhodování, které starodávné rukopisy použít. Je 
logické používat co nejstarší, které jsou blíže k původním apoštolským, a kde je menší 
pravděpodobnost odchylek. Používat kopii kopie kopie, atd. nedává smysl, ale kvůli předsudkům, 
nebo nedostatku starších rukopisů, někteří publikovali Bible i z takových. Starší rukopisy se 
opravdu potvrdili jako přesnější a mnohem více numerické. To co Bůh udělal skrze numeriku je, že 
nám dal metodu díky které můžeme určit, který rukopis je nejpřesnější, a kde je který přesný a kde 
ne. Téměř žádní překladatelé to ale nevzali na vědomí a dále porovnávají tucty starých rukopisů a 
různé překlady. „Správné znění“ je pak většinou v nejistých pasážích subjektivní a dávné chyby se 
stále opakují.  

Dr. Panin zjistil, že z modernějších anglických překladů je nejpřesnější „American Standard 
Version“ a „Westcott and Hort“, (kteří na svém překladu strávili 28 let a numerika potvrzuje, že je 
opravdu velice přesný). Nicméně, jeho Numerický N.Z. (Numeric New Testament) předčí i tyto 
velice dobré překlady, protože pomocí numeriky je možné určit přesné a správné znění textu do 
písmene, včetně a hlavně pasáží, kde existují variace a nejistota. 
Jak píše Ivan Panin v předmluvě ke svému překladu: „Biblická Numerika nám ukázala, že v Bibli je 
inspirováno nejenom každé slovo a jeho přesné místo, ale dokonce každé písmeno. Vše je vydáváno 
v přesné míře a váze. To ale vyžaduje novou míru přesnosti od překladatele. Přistupuji k tomu 
úkolu s chvěním a bázní, tak jako mnozí přede mnou, protože k Bibli se nedá přistupovat hlučně a v 
botách „moderní kritiky“, ale s tichým a pokorným duchem, naboso a na kolenou.“  „Ale k tomu 
shlédnu: Ke zkroušenému a ubitému v duchu a k tomu, kdo se třese při mém slovu.“ (Iz.66:2)
Každé slovo a písmeno v Bibli, jakkoliv se může zdát na první pohled nedůležité, má své místo a 
váhu. Není to kniha pouze ke čtení, ale ke zkoumání; ne jenom ke studiu, ale k meditaci dnem a 
nocí.
Jakýkoliv překlad je přinejlepším pouze fotka, je tam podoba. Žádný překlad nemůže přidat barvu 
originálu, ale každý překlad se může a musí alespoň vyhnout zkreslení a žádným slovem nepřidávat 
ani neubírat z původní zvěsti.“ 

Výzva             
Bůh pojistil své slovo, abychom si mohli i matematicky ověřit jeho správnost. Přesně na tom 50 let, 
mnohdy více než 16 hodin denně, pracoval Ivan Panin. Bylo to „úsilí lásky“, za které nikdy 
nedostal ani dolar. Tento muž, kterému nabízeli velké honoráře za jeho přednášky, a vedoucí pozici 
na univerzitě, žil skromně se svou manželkou a počítal slova, písmena, samohlásky a souhlásky a 
vše pečlivě dokumentoval. Spoléhal se přitom na Boží zaopatření, a Bůh ho nikdy nezklamal. Dílo, 
které vykonal je skutečně ohromné, protože s biblickou numerikou začínal takříkajíc „od nuly“. 
Ovocem jeho úsilí je Numerický Nový Zákon – „Numeric Greek New Testament“ a „Numeric 
English New Testament“ (Lze stáhnout). (Překlad S.Z. již nestihl do své smrti dokončit, ale tam 
není numerická revize tak důležitá jako v N.Z, z důvodů již zmíněných). 
Dávno bychom nemuseli zkoumat, který překlad je nejpřesnější, protože už více než 80 let existuje. 
Církevní vedoucí a překladatelé, z důvodů známých pouze jim, (a může to být i pouze čistá 
neinformovanost), ale stále většinou úspěšně ignorují tento přesný N.Z. Že by jim vadilo slovo 



„numerický“ a představa, že Bůh podkládá a potvrzuje své slovo i matematicky? Že by někteří 
neměli skutečný zájem na tom, aby zde byla jedna, vědecky doložitelná, přesná verze Bible? Snad 
ne. Proč ale tedy ten téměř absolutní nezájem, když je zde skutečná možnost eliminovat všechny 
nepřesné rukopisy, a sjednotit se na jednom přesném znění? 
Ivan Panin byl tichý a skromný člověk a svou práci nijak hlasitě nepropagoval (ani k tomu neměl 
prostředky), ale vyzval mnohé učence, matematiky, a biblisty ke kritice své práce, a napsal o svém 
objevu několik publikovaných článků. Těch, kteří vůbec nějak reagovali na jeho výzvu byla 
menšina, a žádný z nich nebyl schopen zpochybnit jeho výsledky. Panin byl výborný matematik a 
věděl, že fakta jsou fakta a z přesnými čísly se těžko argumentuje. Možná i proto takové ticho 
kolem biblické numeriky, protože ďábel zde nemá žádné přesvědčivé protiargumenty, a to poslední 
co by mohl chtít je, aby se křestané přestali dohadovat o přesném znění toho a toho verše.               

Po více než 80 let zní výzva stále stejně. Důležitost tohoto tématu si vyžaduje bud jeho úplné přijetí 
křesťanskou akademickou komunitou a nebo jeho vyvrácení, jako falešného způsobu zjištění 
přesného znění Písma.  

       
   


