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Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (BG) 

הארץואת  השמיםאת  אלהיםבראשית ברא   

Na początku stworzył אלהים (HEB Elohim BOGOWIE) niebo i ziemię.  

 Elohim, BOGOWIE - אלהים
Księga Rodzaju 1,1 
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Księga Rodzaju Rozd. 1 

1:2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad 
otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. 
 
1:3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość. 
 
1:4 I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg 
światłość od ciemności. 
 
1:5 I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I 
nastał wieczór, i nastał poranek - dzień pierwszy 

Elohim BOGOWIE 
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Wszystkie 26 razy w pierwszym rozdziale   
Elohim BOGOWIE 

2:2 W siódmym dniu Bóg ukończył swe dzieło, które uczynił; i 
odpoczął siódmego dnia od wszelkiego swego dzieła, które stworzył. 
 
2:3 I Bóg błogosławił siódmy dzień, i poświęcił go, bo w nim odpoczął 
od wszelkiego swego dzieła, które Bóg stworzył i uczynił. 

Księga Rodzaju Rozd. 2 
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Księga Rodzaju Rozd. 1 

Elohim BOGOWIE 

1:26 Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz 
według naszego podobieństwa; niech panuje ....... 
1:27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,  
na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą. 

5:1 To jest księga rodu Adama. W dniu, w którym Bóg stworzył 
człowieka, uczynił go na podobieństwo Boga. 
5:2 Stworzył ich mężczyzną i kobietą; błogosławił ich i nadał im 
imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni. 

Księga Rodzaju Rozd. 5 
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2:4 Takie są dzieje stworzenia niebios i ziemi w dniu, w którym PAN Bóg 
uczynił ziemię i niebiosa; 
 
3:22 Wtedy PAN Bóg powiedział: Oto człowiek stał się jak jeden z nas, 
znający dobro i zło. Wygnajmy go więc, aby nie wyciągnął swej ręki i nie 
wziął z drzewa życia, by jeść i żyć na wieki. 

DRUGI OPIS STWORZENIA I 
UPADEK LUDZI 

20 razy w 2 i 3 rozdziale   
YHWH ELOHIM 

Księga Rodzaju Rozd. 2 & 3 

W 4 rozdziale  tylko YHWH i dalej na różnie 

YHWH ELOHIM,  
LICZBA POJEDYŃCZA                                                                                    LICZBA MNOGA,  



Imię = charakter, JHWH= WIECZNIE ISTNIEJĄCY,  JHWH = MOŻE BYĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OSOBĄ   
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JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 
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JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

18:1  Potem PAN (JHWH) ukazał mu się na równinie Mamre.... 
 
18:17  Wtedy PAN (JHWH) powiedział: Czy mam zataić przed 
Abrahamem, co zamierzam uczynić?  
 
18:19  Znam go bowiem i wiem, że będzie nakazywał swoim synom i 
swemu domowi po sobie, aby strzegli drogi PANA (JHWH) oraz czynili 
sprawiedliwość i sąd; aby PAN (JHWH) sprowadził na Abrahama to, co 
mu powiedział. 

Księga Rodzaju 18 

(zniszczenie Sodomy i Gomory) 

Drugi PAN 
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JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

Wtedy PAN (JHWH) spuścił deszcz siarki i ognia od 
PANA (JHWH) z nieba na Sodomę i Gomorę.   
Księga Rodzaju 19,24 

Spustoszyłem was, jak Bóg (Elohim) spustoszył Sodomę i 
Gomorę, i staliście się jak głownia wyrwana z ognia, a 
jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi PAN (JHWH).  
Księga Amosa 4,11 

Drugi PAN 
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 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

Po tych wydarzeniach Bóg (HaElohim) wystawił Abrahama na próbę i 
powiedział do niego: Abrahamie!  
A on odpowiedział: Oto jestem. 
I Bóg powiedział: Weź teraz swego syna, twego jedynego, którego miłujesz, 
Izaaka, idź do ziemi Moria i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej górze, o 
której ci powiem.  
Księga Rodzaju 22,1-2 

 

Lecz Anioł PANA (Malak JHWH) zawołał do niego z nieba: Abrahamie, 
Abrahamie! A on odpowiedział: Oto jestem. 
Anioł powiedział: Nie podnoś ręki na chłopca i nic mu nie czyń, bo teraz wiem, 

że boisz się Boga (Elohim) i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna. 
Księga Rodzaju 22,11-12 

Anioł PANA 
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 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

Potem ukazał mi Jozuego, najwyższego kapłana, który stał przed Aniołem PANA,  
i szatana stojącego po jego prawicy, aby mu się sprzeciwiać. 
Ale PAN powiedział do szatana: Niech cię PAN zgromi, szatanie!  
Niech cię skarci PAN, który wybrał Jerozolimę. Czyż nie jest on jak głownia wyrwana z ognia? 
 
Potem Anioł PANA oświadczył Jozuemu: 
Tak mówi PAN zastępów: Jeśli będziesz chodził moimi drogami i jeśli będziesz przestrzegał 
moich ustaw... 
Księga Zachariasza 3;1-2, 6-7 

Anioł PANA 
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 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

Anioł JHWH czy sam JHWH wyprowadził Izrael z Egiptu? 

Oto posyłam Anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i doprowadził do miejsca, które przygotowałem. 
Zważaj na niego i słuchaj jego głosu; nie pobudzaj go do gniewu,  

bo nie przebaczy waszych przestępstw, gdyż moje imię jest w nim. 
Bo jeśli będziesz pilnie słuchać jego głosu i uczynisz wszystko, co powiem,  

będę wrogiem twoich wrogów i będę dręczyć tych, którzy cię dręczyli.  
Księga Wyjścia 23,20 - 22 

Tobie to ukazano, abyś wiedział, że PAN jest Bogiem (JHWH jest HaElohim) i nie ma innego oprócz niego. 
Dał ci słyszeć swój głos z nieba (HaSzamaim), aby cię pouczyć, a na ziemi ukazał ci swój wielki ogień  

i usłyszałeś jego słowa spośród ognia. 
A ponieważ umiłował twoich ojców, wybrał ich potomstwo po nich i  

wyprowadził cię z Egiptu przed sobą (w Jego/swojej obecności) swoją wielką mocą; 
Księga Powtórzonego Prawa 4,35-37 

6440. Panim - Definicja: twarz, twarze  ָפִנים 

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN Anioł PANA 
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 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

Anioł JHWH czy sam JHWH wyprowadził Izrael z Egiptu? 

I wstąpił Anioł PANA z Gilgal do Bokim, i powiedział:  
Wyprowadziłem was z Egiptu i przyprowadziłem was do ziemi,  
którą przysiągłem waszym ojcom, i powiedziałem:  
Nigdy nie naruszę swego przymierza z wami; 
Wy jednak nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, a ich ołtarze zburzcie.  
Lecz nie słuchaliście mojego głosu. Dlaczego tak postąpiliście? 
 
I opuścili PANA, Boga swoich ojców, który wyprowadził ich z ziemi Egiptu, i poszli za 
cudzymi bogami, za bogami okolicznych narodów, i oddawali im pokłon,  
i tak pobudzili PANA do gniewu. Opuścili PANA, a służyli Baalowi i Asztartom. 
Księga Sędziów 2,1-2, 12-13 

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

Anioł PANA 
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 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

Wtedy Anioł Boga (Malak HaElohim) powiedział mi we śnie: Jakubie!  
A ja odpowiedziałem: Oto jestem. 
Potem powiedział: Podnieś teraz swe oczy i zobacz wszystkie samce łączące się  
z owcami prążkowanymi, pstrymi i biało nakrapianymi.  
Widziałem bowiem wszystko, co Laban ci uczynił. 
Ja jestem Bogiem (HaEl) z Betel, gdzie namaściłeś kamień i gdzie złożyłeś mi ślub. Teraz więc 
wstań, wyjdź z tej ziemi i wróć do ziemi twojej rodziny. 
Księga Rodzaju 31,11-12 

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

Anioł PANA 
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 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

I błogosławił (Jakub) Józefowi, mówiąc:  
 
Bóg (HaElohim), przed którego obliczem chodzili moi ojcowie, Abraham i Izaak,  
 
Bóg (HaElohim), który mnie żywił od mej młodości aż do dziś; 
 
Anioł (HaMalak), który wybawił mnie ze wszelkiego zła,  
 
niech błogosławi tym chłopcom i niech będą nazywani od mego imienia i od 
imienia moich ojców, Abrahama i Izaaka, i niech się rozmnożą na ziemi. 

Anioł ... niech ON błogosławi tym chłopcom  

הנערים אתברך י המלאך ... 
ברךי  yə·ḇā·rêḵ  -  on błogosławi 

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

Anioł PANA 
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 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

Księga Sędziów 6,11 - 23 
JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

I Anioł PANA znalazł ją u źródła wód na pustyni, u źródła przy drodze do Szur. 
I zapytał: Hagar, służąco Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz?  
Ona odpowiedziała: Uciekam od swojej pani Saraj. 
Anioł PANA powiedział jej: Wróć do swojej pani i poddaj się pod jej władzę. 
Powiedział jej też Anioł PANA: Rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo,  
że z powodu jego mnogości nie będzie go można policzyć. 
Potem Anioł PANA powiedział jej: Oto poczęłaś i urodzisz syna,  
a nadasz mu imię Izmael, bo PAN usłyszał twoje cierpienie. 
Będzie on dzikim człowiekiem: jego ręka będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich 
przeciwko jemu; i będzie mieszkać w obecności wszystkich swoich braci. 
I nazwała PANA, który mówił do niej: Ty jesteś Bogiem, który mnie widzi.  
Powiedziała bowiem: Czyż tu nie spoglądałem na tego, który widzi mnie? 
Księga Rodzaju 16,7-13 

Anioł PANA 
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 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

Wtedy przyszedł Anioł PANA i stanął pod dębem, który stał w Ofra, należącym do Joasza, Abiezerita.  
A jego syn Gedeon młócił zboże w tłoczni, aby je ukryć przed Midianitami. 
Wówczas ukazał mu się Anioł PANA i powiedział do niego: PAN z tobą, dzielny wojowniku. 
Gedeon mu odpowiedział: Mój Panie, proszę, jeśli PAN jest z nami, dlaczego przyszło na nas to wszystko? Gdzie są teraz 
wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc:  
Czy PAN nie wyprowadził nas z Egiptu? A teraz PAN nas opuścił i wydał w ręce Midianitów. 
Wtedy PAN spojrzał na niego i powiedział: Idź w tej swojej mocy, a wybawisz Izraela z rąk Midianitów.  
Czyż nie ja cię posłałem? 
On zaś powiedział do niego: Mój Panie, proszę, czym wybawię Izraela?  
Oto moja rodzina jest biedna w Manassesa, a ja jestem najmniejszy w domu swego ojca. 
I PAN powiedział do niego: Ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midianitów jak jednego męża. 
A on mu odpowiedział: Jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, daj mi znak, że to ty rozmawiasz ze mną. 
Nie odchodź stąd, proszę, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci swoją ofiarę i położę ją przed tobą.  
I odpowiedział: Poczekam, aż wrócisz. 
Gedeon poszedł więc i przyrządził koźlę oraz przaśne chleby z jednej efy mąki.  
Mięso włożył do kosza, a polewkę mięsną wlał do garnka i przyniósł to do niego pod dąb, i ofiarował. 
I Anioł Boga powiedział do niego: Weź mięso i przaśne chleby i połóż na tej skale, a polewkę wylej. I tak uczynił. 
Wtedy Anioł PANA wyciągnął koniec laski, którą miał w ręce, i dotknął mięsa oraz przaśników; i wydobył się ogień ze skały i 
strawił mięso i przaśne chleby. Potem Anioł PANA zniknął sprzed jego oczu. 
A gdy Gedeon zrozumiał, że to był Anioł PANA, powiedział: Ach, Panie BOŻE! Widziałem bowiem Anioła PANA twarzą w twarz. 
I PAN mu powiedział: Pokój z tobą. Nie bój się, nie umrzesz. 

Księga Sędziów 6,11 - 23 JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

prawdamaznaczenie.org 

Anioł PANA 
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 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

I Anioł PANA (Malak JHWH) ukazał mu się w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Spojrzał, a oto 
krzew płonął ogniem, lecz nie spłonął. Wtedy Mojżesz powiedział: Podejdę i zobaczę to 
wielkie zjawisko, dlaczego ten krzew się nie spala. A gdy PAN (JHWH) widział, że podchodził, 
aby to zobaczyć, zawołał do niego Bóg (Elohim) ze środka tego krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! A 
on odpowiedział: Oto jestem. Wtedy powiedział: Nie zbliżaj się tu.  
Zdejmij buty z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą.   
Księga Wyjścia 3,2-5 
 

Idź, zgromadź starszych Izraela i mów do nich: Ukazał mi się PAN, Bóg waszych ojców,  
Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, i powiedział:  
Nawiedziłem was i widziałem, co wam uczyniono w Egipcie.  
Księga Wyjścia 3,16 

Anioł PANA 
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 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

Lecz do miejsca, które PAN, wasz Bóg, wybierze ze wszystkich waszych 
pokoleń, aby tam umieścić swoje imię i zamieszkać, właśnie tam będziecie 
uczęszczać i tam będziecie przychodzić 
 
Wtedy na miejsce, które PAN, wasz Bóg, wybierze sobie, by w nim przebywało 
jego imię, przyniesiecie wszystko, co wam nakazuję: wasze całopalenia, ofiary, 
dziesięciny i ofiary wzniesienia, oraz wszystkie najlepsze ofiary ślubowane, 
które będziecie ślubować PANU. 
Księga Powtórzonego Prawa 12;5, 11 

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

Imię PANA 
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 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

PSALM 20 
1 Niech Jahwe cię wysłucha w dniu utrapienia,  

niech ciebie chroni imię Boga Jakuba. 
 

5 Chcemy się cieszyć z twego ocalenia  
i w imię Boga naszego podnieść sztandary.  

 
7 Jedni wolą rydwan, drudzy konie,  

a nasza siła w imieniu Boga naszego Jahwe. 

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

Imię PANA 
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 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

Potem Dawid wraz z całym ludem, który z nim był, powstał i 
wyruszył z Baali judzkiej, aby przenieść stamtąd arkę Boga, która 
nosi imię PANA zastępów zasiadającego między cherubinami. 

Która nazywa się Imię, Imię PANA zastępów  
II Księga Samuela 6,1-2 

(Arka nazywała się Imię) 

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

Oto imię PANA przybywa z daleka, jego gniew płonie, jego brzemię 
ciężkie. Jego wargi są pełne gniewu, a jego język jak trawiący ogień.  
Księga Izajasza 30,27 

יהוה צבאותשם שם נקרא   

Imię PANA 
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 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 

DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

Któż wstąpił do nieba i zstąpił? Któż zebrał wiatr w swoje garście?  
Któż zgarnął wody do swej szaty? Któż utwierdził wszystkie krańce ziemi? 
Jakie jest jego imię? A jakie jest imię jego syna? Czy wiesz?  
Księga Przysłów 30,4 

I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i 
modlitwy. Będą patrzyć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, 
jak się opłakuje jedynaka; będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze 
gorzko nad pierworodnym.  
Księga Zachariasza 12,10 

Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim 
wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Księga Objawienia 1,7 

Imię PANA 
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Jezus Chrystus jest Imieniem JHWH 
 יהוה

 JHWH   BÓG   BIBLII   

Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; 
Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. 

I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem (JHWH) ku chwale Boga Ojca. 
List do Filipian 2,9-11 

Spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni, wszystkie krańce ziemi,  
gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego. 

Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszło słowo sprawiedliwe, które jest nieodwołalne:  
Przede mną będzie się zginać każde kolano, będzie przysięgać każdy język; 

Mówiąc: Tylko w PANU mam wszelką sprawiedliwość i siłę. Ci do niego przyjdą,  
ale będą zhańbieni wszyscy, którzy płoną gniewem przeciwko niemu. 

W PANU będzie usprawiedliwione i będzie się chlubić całe potomstwo Izraela. 
Księga Izajasza 45,22-25 

Imię PANA 
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 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

A gdy Jozue był w pobliżu Jerycha, podniósł oczy i spojrzał, a oto mąż stał 
naprzeciw niego z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i 
zapytał: Czy ty jesteś po naszej stronie, czy po stronie naszych wrogów? 
A on odpowiedział: Nie, gdyż jako wódz wojska PANA teraz przyszedłem.  
Wtedy Jozue upadł twarzą do ziemi, oddał pokłon i zapytał:  
Co mój Pan rozkaże swemu słudze? 
I wódz wojska PANA powiedział do Jozuego:  
Zdejmij obuwie ze swoich nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte.  
I Jozue tak uczynił. 
Jozuego 5,13-15 

Wódz wojska PANA 



prawdamaznaczenie.org 

 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

Po czterdziestu latach ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł Pana w płomieniu ognia w 
krzaku. Kiedy Mojżesz to ujrzał, zdziwił się na ten widok. A gdy podszedł, aby się temu 
przyjrzeć, rozległ się głos Pana: 
Ja jestem Bogiem twoich ojców, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.  
A Mojżesz zadrżał i nie śmiał się przypatrywać. 
Wtedy Pan powiedział do niego:  
Zdejmij z nóg obuwie, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą 
Tego Mojżesza, którego się wyparli, mówiąc: Któż cię ustanowił wodzem i sędzią? – tego Bóg 
posłał jako wodza i wybawiciela przez rękę anioła, który mu się ukazał w krzaku. 
Dzieje Apostolskie 7;30-33, 35 
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Po tych wydarzeniach słowo PANA doszło do Abrama w widzeniu:  
Nie bój się, Abramie. Ja jestem twoją tarczą i twoją niezmiernie obfitą nagrodą. 
I Abram powiedział: Panie BOŻE,............  
 
A oto dotarło do niego słowo PANA: Nie on będzie twoim dziedzicem, lecz ten,  
który .........    ( A oto słowo JHWH do niego odpowiedziało / powiedziało.......) 
Potem wyprowadził go na dwór i powiedział: Spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeśli 
będziesz mógł je policzyć; i powiedział mu: Takie będzie twoje potomstwo. 
I uwierzył PANU, i poczytano mu to za sprawiedliwość. 
Potem powiedział do niego: Ja jestem PANEM,  
który cię wyprowadził z Ur chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie 
Księga Rodzaju 15,1-7 

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

Słowo PANA 
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A pacholę Samuel służyło Panu przed Helim. Słowo Pańskie (dabar JHWH) 
było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. 
 
Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana (dabar JHWH) jeszcze mu się 
nie objawiło. 
 
I przyszedł Pan (JHWH) , stanął i zawołał jak i poprzednio: Samuelu, Samuelu!  
A Samuel rzekł: Mów, bo sługa twój słucha 
 
Pan (JHWH) zaś nadal ukazywał się w Sylo,  
Pan (JHWH) bowiem objawiał się w Sylo Samuelowi w swoim słowie.  
(w swoim słowie Heb, przez/jako słowo PANA) 
1 Samuela 3:1, 7, 10, 21 (Biblia Warszawska) 

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN Słowo PANA 
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Doszło do mnie słowo PANA (dabar JHWH) mówiące: 
Zanim ukształtowałem cię w łonie, znałem cię...... 
Wtedy powiedziałem: Ach, Panie BOŻE! (Adonai JHWH)  
Oto nie umiem mówić, bo jestem dzieckiem. 
Ale PAN (JHWH) powiedział do mnie: Nie mów: Jestem dzieckiem. Pójdziesz 
bowiem, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek ci rozkażę.... 
 
Wtedy PAN (JHWH) wyciągnął swoją rękę i dotknął moich ust. I powiedział do 
mnie PAN (JHWH) : Oto wkładam moje słowa do twoich ust. 
 
Księga Jeremiasza 1;4-7, 9 

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

(i przyszło/przybylo słowo JHWH do mnie....) 

Słowo PANA 
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Na początku było Słowo,  
a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 

Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. 

W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 
 

A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas  
(i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), 

pełne łaski i prawdy. 

Ewangelia Jana 1;1-4, 14 

Jezus Chrystus jest Słowem JHWH 
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Nikt nie jest jak Bóg Jeszuruna, który jeździ po niebie, by 
tobie pomóc, i po obłokach w swym majestacie. Księga 

Powtórzonego Prawa 33,26 

Śpiewajcie Bogu, królestwa ziemi, wysławiajcie Pana. Sela. 
Temu, który przemierza najwyższe niebiosa odwieczne; oto wydaje swój głos, głos potężny. 
Uznajcie moc Boga, jego majestat jest nad Izraelem i jego moc w obłokach.  
Księga Psalmów 68,32-34 

Błogosław, moja duszo, PANA (JHWH). PANIE (JHWH), mój Boże, jesteś bardzo wielki; odziałeś 
się w chwałę i majestat. Okryłeś się światłością jak szatą, rozciągnąłeś niebiosa jak zasłonę. 
Zbudowałeś na wodach swoje komnaty, czynisz obłoki swym rydwanem,  
chodzisz na skrzydłach wiatru. 
Księga Psalmów 104,1-3 

Jeżdżący na obłokach niebieskich 

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 
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Brzemię Egiptu. Oto PAN (JHWH) jedzie na lekkim (HEB 
szybkim) obłoku i przybędzie do Egiptu. Zadrżą przed nim 
bożki Egiptu, a serce Egiptu stopnieje w jego wnętrzu.  
Księga Izajasza 19,1 

Widziałem też w nocnym widzeniu: Oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna 
Człowieka, przyszedł aż do Odwiecznego i przyprowadzono go przed niego. 
I dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu. 
Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone. 
Księga Daniela 7,13-14 

Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan powiedział mu: Zaklinam cię na Boga żywego,  
abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym? 
Odpowiedział mu Jezus: Ty powiedziałeś. Ale mówię wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego 
siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego na obłokach niebieskich.  
Ewangelia Mateusza 26,63-64 

Jeżdżący na obłokach niebieskich 

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 
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Psalm. Śpiewajcie PANU nową pieśń, bo cudownych rzeczy dokonał, 
jego prawica i święte ramię przyniosły mu zwycięstwo.  
Księga Psalmów 98,1 

PAN jest moją siłą i pieśnią, on stał się moim zbawieniem. 
Głos radości i zbawienia w namiotach sprawiedliwych: Prawica PANA działa potężnie; 
Prawica PANA jest wywyższona, prawica PANA działa potężnie. 

Księga Psalmów 118,14 - 16 

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN 

Twoja prawica, PANIE, jest uwielbiona w mocy.  
Twoja prawica, PANIE, starła nieprzyjaciela. 
Księga Wyjścia 15,6 

prawdamaznaczenie.org 

Prawica PANA 
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TEOLOGIA STAROTESTAMENTOWA  
UCZY NAS ŻE YHWH MOŻE BYĆ OBECNY 

JAKO DWIE OSOBY,  
CZASAMI W TYM SAMYM CZASIE.  

DRUGA OSOBA YHWH PRZEDSTAWIANA 
JEST W LUDZKIEJ FORMIE, 

JAK I FIZYCZNIE WCIELONA. 
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63:7 Będę wspominać miłosierdzie PANA (JHWH) i chwałę PANA (JHWH) za wszystko, co nam PAN (JHWH) 
wyświadczył, i za wielką dobroć, którą okazał domowi Izraela według swego miłosierdzia  
i według swojej wielkiej łaskawości. 
63:8 Powiedział bowiem: Na pewno są moim ludem, synami, którzy mi się nie sprzeniewierzą.  
I tak stał się ich Zbawicielem. 
63:9 We wszelkim ich ucisku i on był uciśniony, a Anioł jego oblicza zbawił ich. W swojej miłości i litości  
on ich odkupił. Troszczył się o nich i nosił ich przez wszystkie dni wieków. 
63:10 Ale oni się zbuntowali i zasmucili jego Świętego Ducha (RUAH QADESH).  
Dlatego zamienił się w ich wroga i walczył przeciwko nim. 
63:11 Wówczas wspomniał dawne dni, Mojżesza i jego lud, mówiąc: Gdzież jest ten, który ich wyprowadził z 
morza, z pasterzem swojej trzody? Gdzież jest ten, który włożył w jego wnętrze swego Świętego Ducha (RUAH 
QADESH) ? 
63:14 Jak bydło schodzące w dolinę tak Duch PANA (RUAH YHWH) spokojnie ich prowadził.  
Tak prowadziłeś swój lud, aby uczynić sobie chwalebne imię.        Księga Izajasza Roz. 63 

Jak często pobudzali go do gniewu na pustyni i zasmucali go na pustkowiu! 
Odwracali się i wystawiali Boga na próbę, i stawiali granice Świętemu Izraela.  
Księga Psalmów 78,40-41 

JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN DUCH ŚWIĘTY 
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JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN DUCH ŚWIĘTY 

I gdy przybyli na pagórek, spotkała go gromada proroków i spoczął na nim Duch Boży 
(RUAH ELOHIM), i prorokował pośród nich.  I Księga Samuela 10,10 

I dowiecie się, że ja jestem wśród Izraela, że ja jestem PAN, wasz Bóg, i że nie ma żadnego 
innego; a mój lud nigdy nie będzie pohańbiony. 
I stanie się potem, że wyleję swojego Ducha na wszelkie ciało, i będą prorokować wasi synowie 
i wasze córki, wasi starcy będą mieć sny, a wasi młodzieńcy – widzenia. 
Nawet na sługi i służebnice wyleję w tych dniach swojego Ducha.  Księga Joela 2,27-29 

I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i 
będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić 
sny. Nawet na moje sługi i służebnice wyleję w tych dniach z mego Ducha i będą prorokować. 
Dzieje Apostolskie 2,17-18 
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JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN DUCH ŚWIĘTY 

I napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością we wszelkim rzemiośle;  
Księga Wyjścia 31,3 

 
I Balaam podniósł swoje oczy, i zobaczył Izraela obozującego według swoich pokoleń.  
Wtedy Duch Boży spoczął na nim. Księga Liczb 24,2 

 
Zstąpił na niego Duch PANA i sądził Izraela; a gdy wyruszył na wojnę, PAN wydał w jego ręce Kuszan-Riszataima, 
króla Mezopotamii, i jego ręka wzmocniła się nad Kuszan-Riszataimem. Księga Sędziów 3,10 
 

Wtedy Saul wysłał posłańców, aby pojmali Dawida. Gdy zobaczyli gromadę prorokujących proroków oraz Samuela 
stojącego na ich czele, Duch Boży zstąpił na posłańców i oni także zaczęli prorokować. I Księga Samuela 19,20 

Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami 
przebywa i w was będzie. Ewangelia Jana 14,17 

 
Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten 
do niego nie należy.  List do Rzymian 8,9 
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JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN DUCH ŚWIĘTY 

Nie odrzucaj mnie sprzed twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Księga Psalmów 51,11 
 

 ...Gdzież jest ten, który ich wyprowadził z morza, z pasterzem swojej trzody? Gdzież jest ten, który włożył w jego 
wnętrze swego Świętego Ducha?...... 
Jak bydło schodzące w dolinę tak Duch PANA spokojnie ich prowadził.... Księga Izajasza 63;11, 14 

 
Wtedy zstąpił na mnie Duch PANA i powiedział do mnie: Mów: Tak mówi PAN: ..... Księga Ezechiela 11,5 

 
Gdy wysyłasz Twego Ducha, zostają stworzone i odnawiasz oblicze ziemi. Księga Psalmów 104,30 

 
Duch PANA mówił przeze mnie, a jego słowo jest na moim języku. 
Bóg Izraela przemówił, Skała Izraela mówiła do mnie: Ten, który panuje nad ludem...  II Księga Samuela 23,2-3 
 

Duch Boży stworzył mnie, tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. Księga Hioba 33,4 



  Ojciec,  Syn,  Duch 
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JEDEN ALE JAKBY DWÓCH 
DWÓCH ALE JAKBY JEDEN DUCH ŚWIĘTY 

Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego;  
od początku nie mówiłem w skrytości;  

ale od tego czasu, kiedy to się działo, tam byłem.  
A teraz Pan BÓG posłał mnie, i jego Duch. 

Księga Izajasza 48,16 

(Tak mówi Pan (JHWH), twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Pan(JHWH), twój Bóg,..... Werset 17 BW) 

(Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem! Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni. Werset 12. BW) 
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JHWH 

Drugi 
(Widzialny) 

JHWH 

DUCH DUCH 

Jezus 

Bóg Ojciec 

Stary Testament Nowy Testament 



Najlepiej strzeżona tajemnica Kabały 
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Podstawą tradycyjnego judaizmu jest to, że Bóg jest jeden.  
Wiara w wieloosobowość Boga wydaje się być dla wielu Żydów zbyt błaha.  

Jednak kabała naucza, że Bóg jest rzeczywiście złożoną jednością. 

  METATRON   

Melek HaBrit – Król Przymierza. / Bóg wysłuchuje modlitwy tylko ze względu na Metatrona.  / Trzeci filar Boga. 
Metatron  strzeże Izraela. / Metatron otrzyma całą moc na Niebie i Ziemi pod swoje stopy, Będzie Panem tego co 
jest pod niebem i Panem zastępów niebieskich. /  YHWH jest Metatronem. / Metatron jest Bogiem i Bóg jest 
Metatronem. / Chwała Boża jest w Metatronie a Metatron jest w chwale Bożej. / Metatron jest odkupicielem. / 
Mojżesz rozmawiał z Metatronem. / Metatron istnieje od zawsze. / Metatron jest zarządcą wszystkiego, 
pierworodnym Bożego Domu. / Metatron wzbudza ludzkie ciała z martwych. / Metatron ma wiele imion, Anielski 
książe Bożej Potęgi, Książe Tory, Książe Chwały, Książe wywyższonych książąt na niebie i na ziemi. / Metaron jest  
władcą wszystkich władców. / Metaron jest drogą do Drzewa Życia. / Metatron jest pośrednikiem między Bogiem 
a czlowiekiem. / Przez Niego wszystko zostało stworzone, on podtrzymuje wszystko przy życiu. 

Metatron  
– (Heb) Davar, (Arm) Mamre, (Gr) Logos.   
Przez Davar Bóg stwarza oraz zbawia wszystko, 


