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Jezus Chrystus jest JHWH
Badajcie Pisma; sądzicie bowiem,
że w nich macie życie wieczne,
a one dają świadectwo o mnie.

Widzialny PAN
Ramię PANA
Ręka PANA
Słowo PANA
Imię PANA
Anioł PANA
Mądrość
Bóg w Ogrodzie Eden
Dowódca Wojsk PANA
Jeżdżący na obłokach niebieskich
Alfa i Omega /Alev Tav

Ewangelia Jana 5,39

Boga nikt nigdy nie widział,
Ten Jednorodzony Bóg,
który jest w łonie Ojca,
/o Nim/ pouczył.
Ewangelia Jana 1,18 (BT)

prawdamaznaczenie.org

יהוה

JHWH BÓG BIBLII

Ewangelia Mateusza
1:22 A to wszystko się stało, aby się
wypełniło, co powiedział Pan przez
proroka:
1:23 Oto dziewica będzie brzemienna i
urodzi syna, któremu nadadzą imię
Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami.
Ewangelia Łukasza
1:31 Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz
syna, któremu nadasz imię Jezus.
1:32 Będzie on wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego, a Pan Bóg
da mu tron jego ojca Dawida.
1:33 I będzie królował nad domem Jakuba na
wieki, a jego królestwu nie będzie końca.

Księga Izajasza
7:14 Dlatego sam Pan da wam znak. Oto
dziewica pocznie i urodzi syna, i nazwie go
Emmanuel.
9:6 Dziecko bowiem narodziło się nam, syn
został nam dany. Na jego ramieniu
spocznie władza, a nazwą go imieniem:
Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec
Wieczności, Książę Pokoju;
9:7 A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie
będzie końca, zasiądzie na tronie Dawida i
nad jego królestwem, aż je ustanowi i
utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd
i na wieki.
Dokona tego gorliwość PANA zastępów.
prawdamaznaczenie.org
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Księga Izajasza
61:1 Duch Pana BOGA jest nade mną, bo PAN mnie namaścił, abym głosił dobrą
nowinę cichym, posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym
zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia;
61:2 Abym ogłosił miłościwy rok PANA i dzień pomsty naszego Boga; abym
pocieszył wszystkich płaczących;

Ojciec, Syn, Duch

Ewangelia Łukasza
4:17 I podano mu księgę proroka Izajasza.
Gdy otworzył księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane:
4:18 Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił ewangelię ubogim, posłał
mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a
ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność;
4:19 Abym głosił miłościwy rok Pana.
4:20 Potem zamknął księgę, oddał ją słudze i usiadł,
a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione.
4:21 I zaczął do nich mówić: Dziś wypełniły się te słowa Pisma w waszych uszach.
prawdamaznaczenie.org
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Ojciec, Syn, Duch

Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Wtedy Żydzi znowu porwali kamienie, aby go ukamienować. ..... Ukazałem wam wiele
dobrych uczynków od mego Ojca. Za który z tych uczynków mnie kamienujecie? .... Nie kamienujemy cię za
dobry uczynek, ale za bluźnierstwo, to znaczy, że ty, będąc człowiekiem, czynisz samego siebie Bogiem.
Ewangelia Jana 10,30-33

Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
Zanim Abraham był, ja jestem. (ego eimi)
Wtedy porwali kamienie...
Ewangelia Jana 8,58-59
Jezus im powiedział: Chodźcie, jedzcie. I żaden z uczniów nie śmiał go pytać:
Kim jesteś? Wiedzieli bowiem, że to Pan. Ewangelia Jana 21,12
Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg! Ewangelia Jana 20,28
... Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca... Ewangelia Jana 14,9
W NT Jezus:
- Tchnął Ducha
Księga Rodzaju 2,7 & Ew. Jana 20,22
- Chodził po wodzie
Księga Rodzaju 1,2 & Ew. Mateusza 14,12
- Stworzył oczy (uzdrowił niewidomego) Księga Rodzaju 2,7 & Ew. Jana 9,6
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Jezus Chrystus jest JHWH

Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od
siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy.
On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi.
Ewangelia Jana 16,13-15

Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu.
Jezus powiedział do nich:

Ja jestem. (ego eimi)
A stał z nimi i Judasz, który go zdradził.
Gdy tylko im powiedział: Ja

jestem (ego eimi), cofnęli się i padli na ziemię.

Ewangelia Jana 18:5-6

Nie będziecie wystawiać na próbę PANA, swojego Boga, tak jak go wystawialiście na próbę w Massa.
Księga Powtórzonego Prawa 6,16

Jezus mu odpowiedział: Jest też napisane: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, swego Boga.
Ewangelia Mateusza 4,7
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Ojciec, Syn, Duch

A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której
słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Dzieje Apostolskie 1,4-6
Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na
przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i
wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg. Dzieje Apostolskie 2,38
A on, pełen Ducha Świętego, patrzył uważnie w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga.
Dzieje Apostolskie 7,55

I powiedział Filip: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiedział:
Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Kazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody i
ochrzcił go. A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch go więcej nie widział, ale jechał swoją drogą,
radując się. Dzieje Apostolskie 8,37-39
prawdamaznaczenie.org
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Ojciec, Syn, Duch

Mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym;
Że odczuwam wielki smutek i nieustający ból w moim sercu.
Pragnąłbym bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała.
Są to Izraelici, do których należy usynowienie, chwała, przymierza, nadanie prawa, służba Boża i obietnice;
Do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi, Bóg
błogosławiony na wieki. Amen. List do Rzymian 9,1-5
A różne są dary, lecz ten sam Duch. Różne też są posługi, lecz ten sam Pan.
I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. I List do Koryntian 12,4-6
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. II
List do Koryntian 13,14

Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg;
Który też zapieczętował nas i dał do naszych serc Ducha jako zadatek. II List do Koryntian 1,21-22
prawdamaznaczenie.org
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Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą.....
II List do Koryntian 5,19

Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa;
Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i
chlubimy się nadzieją chwały Boga.
A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach
przez Ducha Świętego, który został nam dany.
Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych
List do Rzymian 5:1-2, 5-6
Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie,
którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha.
Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci.
prawdamaznaczenie.org
List do Rzymian 8,1-2
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Ojciec, Syn, Duch

Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był,
i który ma przyjść, Wszechmogący.
Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni.
Księga Objawienia 1;8, 22;13

את

Księga Izajasza
41:4 Kto to sprawił i uczynił? Kto wzywał pokolenia od początku?
Ja, PAN – pierwszy i ostatni – ja sam.
44:6 Tak mówi PAN, Król Izraela i jego Odkupiciel, PAN zastępów:
Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni,
a oprócz mnie nie ma Boga.
48:12 Słuchaj mnie, Jakubie i Izraelu, mój wezwany:
Ja jestem, ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni.
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Żydzi wiedzieli że JHWH to więcej niż jedna osoba,
w co oni mieli uwierzyć to w to że Jezus jest tym drugim JHWH

Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Dzieje Apostolskie 1,6
Duch święty = Chwała Boża --- wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej (...w grzechu poczęła mnie matka moja Psalm 51:7)

Nikt nie pytał Jezusa kim jest jego Ojciec.... – Biblia bez cienia wątpliwości wiąże Jezusa z Bogiem JHWH Starego Testamentu
BÓG SAM ZADBAŁ/DOKONAŁ O ZBAWIENIE/ODKUPIENIE CZŁOWIEKA, I SAM OBIECUJE NOWE CIAŁO, NOWE JERUZALEM, NOWE NIEBO I ZIEMIĘ
-... do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Ew Łukasza 1:27 (BT)
-

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Ew Łukasza 1:29 (BT)
Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
Ew Łukasza 1:30 (BT)
Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów.
Ew Marka3:21(BT)
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.
Ew Marka3:31(BT)
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój.
Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Ew Jana 19:26-27(BT)

A po nich przyszedł trzeci anioł i donośnym głosem mówił:
Jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamię na czoło lub na rękę;
Ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu,
i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed Barankiem.
Księga Objawienia 14,9-10
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To jest mój Król - Dr. S.M. Lockridge

To jest mój Król - Dr. S.M. Lockridge
YouTube Giedeon7
https://www.youtube.com/watch?v=GMPzMuhrdeA
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https://blog.logos.com/2015/08/the-trinity-in-the-old-testament/

https://biblehub.com

http://www.ancient-hebrew.org/index.html

Abarim Publications' Theological Dictionary

http://moriel.org/

https://www.nehemiaswall.com/

http://www.abarim-publications.com/Meaning/Shem.html#.XJ9oulVKiUk
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Answering Jewish Objections to Jesus:
Messianic Prophecy Objections
by Michael L. Brown (Author)

Particulars of Christianity: 302 The Trinity
The Trinity: Ancient Jewish Recognition of Trinitarian Facts
http://www.biblestudying.net/trinity9.html

Kabbalah's Best Kept Secret?
https://jewsforjesus.org/publications/issues/issues-v18-n02/kabbalahs-best-kept-secret/

The Bodies of God and the World of Ancient Israel: Part IV
http://podcast.foundjs.org/the-bodies-of-god-and-the-world-of
-ancient-israel-part-iv

The JPS Torah Commentary Series
Nahum M. Sarna (author)
Baruch A. Levine (author)
Jacob Milgrom (author)
Jeffrey H. Tigay (author)

Trinity: Oneness in unity not in number: Yachid vs. Echad
http://www.bible.ca/trinity/trinity-oneness-unity-yachid-vs-echad.htm

prawdamaznaczenie.org

Każdy bowiem, kto wezwie imienia
Pana (JHWH), będzie zbawiony.
List do Rzymian 10,12

Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy,
teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali,
Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez
męża (Jezusa), którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez
wskrzeszenie go z martwych. Dz. Ap. 17: 30-31 (BW)
prawdamaznaczenie.org

PRAWDA MA ZNACZENIE
www.prawdamaznaczenie.org
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Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum,
abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy.
My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy,
w Synu jego, Jezusie Chrystusie.

On jest tym prawdziwym Bogiem
i życiem wiecznym.
1 List Jana 5,20 (BW)
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