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Oto do jakich zawijasów pojęciowych muszą 
się uciekać wszelkiego rodzaju teologowie w 
celu dopasowywania prawd zawartych w 
Słowie Bożym do prywatnych poglądów. 
Proponuję się zastanowić, co tak na prawdę 
wynika z tego wywodu. Jest on jałowy pod 
względem poznawczym. Typowo 
dziennikarska sztuczka: długi tekst przy 
zerowej zawartości istotnych treści. I w 
dodatku naszpikowany sformułowaniami 
tautologicznymi w stylu: „masło maślane” 

Cytat zaczerpnąłem z ‚Mały słownik teologiczny’ Karl Rahener i Herbert Vorgrimler, Instytut Wydawniczy 
Pax, Warszawa 1987, słowo wstępne: Ksiądz profesor Alfons Skowronek, strona 501: 



prawdamaznaczenie.org 

EGIPT HINDUIZM 

SYRIA 

POGAŃSTWO & WICCA 

POGAŃSTWO 

BABILON 

MESOPOTAMIA, SUMERIA, ASSYRIA 

 יהוה
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RZYM 

„TRÓJCA ŚWIĘTA” to nie wymysł Nowego Testamentu  ani  podrabianie starożytnych wierzeń  
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  Biblia/Pismo Święte  

Ludzko-Demoniczny Fałsz 

Nowe i Stare Przymierze 

 יהוה
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Nikomu nie udało się w ostateczny sposób wyjaśnić Trójjedność Boga  

Odstąpienie od żydowskich korzeni 
oraz helenizacja kościoła spowodowały  
utratę zrozumienia Biblijnej doktryny 

Trójjedności Boga. 
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 JHWH   BÓG   BIBLII   



 JHWH   BÓG   BIBLII   

Kto zmierzył wody swoją garścią, a niebiosa piędzią wymierzył?  
Kto miarą odmierzył proch ziemi?  

Kto zważył góry na wadze, a pagórki na szalach? 
Kto kierował Duchem PANA (JHWH), a kto był jego doradcą, aby go pouczać? 

Kogo się radził, aby nabyć rozumu?  
Kto pouczył go o ścieżkach sądu?  

Kto nauczył go wiedzy i wskazał mu drogę roztropności? 

O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga!  
Jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi! 

Któż bowiem poznał myśl Pana (JHWH) albo kto był jego doradcą? 
Lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę? 

Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. 

Księga Izajasza 40,12- 14 
List do Rzymian 11,33-36 
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Skąd się wziął Bóg?  
- Dr. Kent Hovind tl. Abi Lopez 
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Znaczenie słowa IMIĘ w języku  Hebrajskim 
 יהוה

 JHWH   BÓG   BIBLII   

Lecz dlatego cię postawiłem, aby okazać na tobie moją 
moc i żeby rozgłaszano moje imię na całej ziemi. 
Księga Wyjścia 9,16 UBG     (JHWH przez Mojżesza do Faraona) 

השמנ  Ne-she-mah - oddech 

  moje imię שמי

imię  שמ Shem - 

W  STAROŻYTNEJ  KULTURZE  HEBRAJSKIEJ  TWÓJ  ODDECH  BYŁ  CZYMŚ  WIĘCEJ 
NIŻ  WYMIANĄ  POWIETRZA  W  PŁUCACH,   BYŁ  TO  TWÓJ  CHARAKTER  

TO  CO  CIEBIE  CZYNI  TOBĄ 
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Lecz dlatego cię postawiłem, aby okazać na tobie moją 
moc i żeby rozgłaszano moje imię na całej ziemi. 
Księga Wyjścia 9,16 UBG     (JHWH przez Mojżesza do Faraona) 

השמנ  Ne-she-mah - oddech 

  moje imię שמי

imię  שמ Shem - 

  Shem - charakter שמ
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 יהוה

 JHWH   BÓG   BIBLII   

Lecz dlatego cię postawiłem, aby okazać na tobie moją 
moc i żeby rozgłaszano moje imię na całej ziemi. 
Księga Wyjścia 9,16 UBG     (JHWH przez Mojżesza do Faraona) 

  Shem - charakter שמ

Lecz dlatego cię postawiłem, aby okazać na tobie moją 
moc i żeby rozgłaszano mój charakter na całej ziemi. 
Księga Wyjścia 9,16 UBG     (JHWH przez Mojżesza do Faraona) 

Nie chodzi tu tyle o to jak mamy wymawiać imię JHWH ale oto aby opowiadać o Jego charakterze  
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Znaczenie słowa IMIĘ w języku  Hebrajskim 
 יהוה
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Charakter 
1. «zespół cech psychicznych względnie stałych, właściwych danemu 
człowiekowi» 
2. «o człowieku ze względu na jego cechy psychiczne» 
3. «zespół cech właściwych danemu przedmiotowi lub zjawisku, 
odróżniających je od innych przedmiotów i zjawisk tego samego rodzaju» 

https://sjp.pwn.pl/sjp/charakter;2447806.html 
https://synonim.net/synonim/charakter 

Synonimy do słowa „charakter” 
cechy, duch, istota, maniera, postać, profil, rodzaj, specyfika, wygląd, poglądy,  
preferencje, światopogląd, duchowy wizerunek, indywidualność, inność, mentalność,  
oblicze, osobowość, serce, sposób myślenia, stan duchowy, stan psychiczny,  
stan wewnętrzny, niepowtarzalność, jestestwo, cel, przeznaczenie, zamierzenie,  
cechy wrodzone,  zasady moralne, potencjał,  



prawdamaznaczenie.org 

Znaczenie słowa IMIĘ w języku  Hebrajskim 
 יהוה
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https://www.behindthename.com/names/usage/biblical-hebrew 

Wszystkie Hebrajskie imiona  
coś znaczą, np: 
BARNABA, SYN POCIESZENIA 
MICHAŁ, KTO JEST JAK BÓG 
JEZUS, JHWH JEST ZBAWIENIEM 
I nie tylko, każda Paleo Hebrajska  
litera również posiada znaczenie. 
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Znaczenie słowa IMIĘ w języku  Hebrajskim 
 יהוה

 JHWH   BÓG   BIBLII   

Potem PAN powiedział do Mojżesza: 
Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak będziecie błogosławić synów Izraela, mówiąc do nich: 
Niech ci błogosławi PAN i niech cię strzeże; 
Niech PAN rozjaśni nad tobą swoje oblicze i niech ci będzie łaskawy; 
Niech PAN zwróci ku tobie swoje oblicze i niech da ci pokój. 
I będą wzywać mojego imienia nad synami Izraela, a ja im będę błogosławił. 

ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם ֵני ִישְּ ִמי ַעל-בְּ ָשמּו ֶאת-שְּ  וְּ

I będą umieszczać moje imie na synów Izraela, a ja im będę błogosławił. 

ָשמּו  sum albo sim – postawić, umieścić, ustawić, przypisać , dołączyć, kłaść .7760 וְּ

(I będą umieszczać mój charakter na synów Izraela, a ja im będę błogosławił.) 

Księga Liczb 6,22-27 UBG 
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Znaczenie słowa IMIĘ w języku  Hebrajskim 
 יהוה
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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. Księga Powtórzonego Prawa 12,5 

ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם ֵני ִישְּ ִמי ַעל-בְּ ָשמּו ֶאת-שְּ  וְּ

I będą umieszczać moje imie na synów Izraela, a ja im będę błogosławił. 

ָשמּו  sum albo sim – postawić, umieścić, ustawić, przypisać , dołączyć, kłaść .7760 וְּ

(I będą umieszczać mój charakter na synów Izraela, a ja im będę błogosławił.) 

Księga Liczb 6,22-27 UBG 
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Imię = charakter  
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Znaczenie słowa JHWH w języku  Hebrajskim 
 יהוה
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Mojżesz powiedział do Boga: Kiedy pójdę do synów Izraela i 
powiem im: Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni 
zapytają mnie, jakie jest jego imię, cóż im odpowiem? 
Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: 
Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was. 
 
I mówił jeszcze Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom Izraela: 
PAN, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg 
Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i takim ma 
pozostać w pamięci po wszystkie pokolenia. 
Księga Wyjścia 3,13 - 15 UBG 
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Znaczenie słowa JHWH w języku  Hebrajskim 
 יהוה

 JHWH   BÓG   BIBLII   

אהיה אשר אהיהויאמר אלהים אל משה   
שלחני אליכם אהיהויאמר כה תאמר לבני ישראל     

 
Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM.  
I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was. 
Księga Wyjścia 3,14 - 15 UBG 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אהיה אשר אהיה
 אהיה
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אהיה אשר אהיה   
 

אהיה     
 

 

``ehyeh        asher       ehyeh`` 

ehyeh 

Imię które Bóg daje Mojżeszowi brzmi AHYH 
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 אשר
    

 

asher 

834. Asher - kto, który, ten, ponieważ, 
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 היה
   
 

 
 

1961 H-Y-H 

Pierwsza osoba   אהיה   eh-yeh -   Ja istnieje, Ja jestem,                Ks Wyjścia 4:12  

Być,  istnieć, 

Druga osoba תהיה tih·yeh -  Ty istniejesz, Ty jesteś,            Ks Wyjścia 4:16  

Trzecia osoba יהיה yih·yeh -  On istnieje, On jest,                   Ks Wyjścia 4:16  

http://www.abarim-publications.com/Dictionary/he/he-y-he.html#.XKkvm1VKiUk 



prawdamaznaczenie.org 

Znaczenie słowa JHWH w języku  Hebrajskim 
 יהוה

 JHWH   BÓG   BIBLII   

Biblijny hebrajski ma tylko dwa czasy - doskonały i niedoskonały. 

Dość trudno jest oddać dokładnie po polsku to, co napisał i chciał wyrazić po hebrajsku 
ludzki autor. 
Po pierwsze użyty przez niego czasownik "być" nie znaczy po prostu "być", lecz raczej 
"być tutaj", "być działającym", "być z kimś" lub "dla kogoś".  
Druga trudność wynika z samej natury czasownika hebrajskiego, który nie ma czasów, 
a tylko formę dokonaną i niedokonaną (jak na przykład polskie "napisać" i "pisać").  
W słowach Boga występuje forma niedokonana, pełniąca rolę zarówno czasu 
teraźniejszego jak i przyszłego.  

BÓG TRÓJJEDYNY W ŻYCIU CZŁOWIEKA 
Anna Świderkówna 
http://mateusz.pl/duchowosc/wobi/as-bog_trojjedyny.htm 

Hebrajską gramatykę charakteryzuje brak deklinacji, czyli odmiany ... Ciekawym przypadkiem jest czasownik „być”, 
który w ogóle nie ma czasu teraźniejszego. 
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 אהיה
 

    
 

(eh-yeh) 
Ja istnieje  

Ja będę istniał 
Ja jestem 

Biblijny hebrajski ma tylko dwa czasy - doskonały i niedoskonały. 
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אהיה אשר אהיה   
 

    
 

 

(ehyeh asher ehyeh) 
(Ja) Będę istniał ponieważ (Ja) bedę istniał 

(Ja) Istnieje ponieważ (Ja) istnieje 
(Ja) Jestem który (Ja) Jestem 

(Ja) Będę który (Ja) Będę 
(Ja) Jestem ten który istnieje 

(Ja) Jestem tutaj, który (Ja) jestem tutaj 
(Ja) Jestem tutaj, który (Ja) będę tutaj 
(Ja) Będę tutaj, który (Ja) będę tutaj 



אהיה אשר אהיה   
 

    
 
 

prawdamaznaczenie.org 

Znaczenie słowa JHWH w języku  Hebrajskim 
 יהוה

 JHWH   BÓG   BIBLII   

(ehyeh asher ehyeh) 
(Ja) Będę istniał ponieważ (Ja) bedę istniał 

(Ja) Istnieje ponieważ (Ja) istnieje 
(Ja) Jestem który (Ja) Jestem 

(Ja) Będę który (Ja) Będę 
(Ja) Jestem ten który istnieje 

(Ja) Jestem tutaj, który (Ja) jestem tutaj 
(Ja) Jestem tutaj, który (Ja) będę tutaj 
(Ja) Będę tutaj, który (Ja) będę tutaj 

synopsis: zestawienie, patrzenie razem, wspólnie 

Ewangelie synoptyczne: 
Ew Mateusza  

Ew Marka  
Ew Łukasza  
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I mówił jeszcze Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom Izraela: 
YHWH, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i  
Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i 
takim ma pozostać w pamięci po wszystkie pokolenia. 
 
Księga Wyjścia 3,13 - 15 UBG 

Elohim ponownie podaje swoje imię Mojżeszowi ale tym razem brzmi ono JHWH 

 יהוה
Obydwa imiona   יהוה i  אהיה  są powiązane   
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 JHWH   BÓG   BIBLII   

 הוה
   
 

 
 

H-W-H 

Pierwsza osoba   הואה    eh-weh -   Ja istnieje, Ja jestem,                 

Druga osoba הותה  tih  - weh -  Ty istniejesz, Ty jesteś,             

Trzecia osoba הויה  yih-weh -  On istnieje, On jest,              

http://www.abarim-publications.com/Dictionary/he/he-y-he.html#.XKkvm1VKiUk 
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הויה  
 

 
 
 
 
   

 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

On istnieje, On jest 

JHWH 
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הוה  
 

 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

Ona istnieje, Ona jest 

http://www.abarim-publications.com/Dictionary/he/he-y-he.html#.XKkvm1VKiUk 
https://www.nehemiaswall.com/disastrous-misunderstanding-yehovah 

Hebrew Voices #47 

 – A Disastrous Misunderstanding  
of the Name Yehovah 

1943. Hovah  -  ruina, katastrofa 

הוה  
1942. Havvah  - pragnienie, przepaść, zniszczenie 

SAMOGŁOSKI I WSPÓŁGŁOSKI  (zeby;  żeby lub zęby) 

Abarim Publications' Theological Dictionary 

homonimy - wyrazy o takim samym BRZMIENIU i ZAPISIE  
lecz o innym ZNACZENIU https://sjp.pl/homonim 

zamek  
- wysoka budowla 
- zamknięcie drzwi 
- suwak 
 
golf  
- gra 
- samochód 
- sweter 

Miłość 

הואה  
AHUVA 
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 יהוה
 JHWH   BÓG   BIBLII   

On istnieje, On jest 
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Imię = charakter 
JHWH= wiecznie istniejący   

(BÓG CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM ŻE JEST WIECZNIE ISTNIEJĄCY) 
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Słuchaj, Izraelu!  
PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden. 
Będziesz miłował PANA, swego Boga, całym swym 
sercem, całą swą duszą i z całej swej siły; 

 JHWH   BÓG   BIBLII    ָרֵאל ַמע יִשְׁ  שְׁ
5 Księga Mojżeszowa 6:4 
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 JHWH   BÓG   BIBLII    ָרֵאל ַמע יִשְׁ  שְׁ
Ewangelia Marka 12:29-30 

A Jezus mu odpowiedział: Pierwsze przykazanie ze wszystkich jest to: 

Słuchaj, Izraelu! Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden. 
Będziesz więc miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą 
swą duszą, całym swym umysłem i z całej swojej siły.  
To jest pierwsze przykazanie. 
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   …nasz Bóg… 

 JHWH   BÓG   BIBLII   

ָרֵאל  ַמע יִשְׁ  שְׁ

Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!           ( BW ) 
 
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym.   ( BT ) 
 
Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.                       ( BG ) 

5 Księga Mojżeszowa 6:4 

 אלהינו
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   …nasz Bóg… 

 JHWH   BÓG   BIBLII   

ָרֵאל  ַמע יִשְׁ  שְׁ
5 Księga Mojżeszowa 6:4 

 אלהינו

Elohenu, występuje w Starym Testamencie 174 razy   

430. Elohim - Bóg, bóg, dosłownie Bogowie 
(410. El            - Bóg, bóg) 

W Biblijnym Hebrajskim to słowo znaczy: nasi Bogowie 
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   …nasz Bóg… 

 JHWH   BÓG   BIBLII   

ָרֵאל  ַמע יִשְׁ  שְׁ
5 Księga Mojżeszowa 6:4 

 אלהינו
Elohenu  

Asyria nas nie wybawi, nie będziemy jeździć na koniach i nie będziemy już mówili do dzieł 
naszych rąk: Wy jesteście naszymi bogami. W tobie bowiem sierota znajduje miłosierdzie. 
Księga Ozeasza 14,3 
 

Cofną się i bardzo zawstydzą się ci, którzy ufają rzeźbionym posągom, którzy mówią odlanym 
posągom: Wy jesteście naszymi bogami. 
Księga Izajasza 42,17 



 אחד
prawdamaznaczenie.org 

PAN jest jeden. 

 JHWH   BÓG   BIBLII   

ָרֵאל  ַמע יִשְׁ  שְׁ

יהוה אחד   Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!           ( BW ) 
 
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym.   ( BT ) 
 
Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.                       ( BG ) 

5 Księga Mojżeszowa 6:4 
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PAN jest jeden. 

 JHWH   BÓG   BIBLII   

5 Księga Mojżeszowa 6:4 

259. Echad - słowo ma dwa znaczenia: jednolity i pojedynczy. 

Ehad, występuje w Starym Testamencie 967 razy 

W Biblijnym Hebrajskim to słowo znaczy też: Jedność 
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PAN jest jeden. 

 JHWH   BÓG   BIBLII   

5 Księga Mojżeszowa 6:4 

Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą 
jednym ciałem. Księga Rodzaju 2,24 

I PAN powiedział: Oto lud jest jeden i wszyscy mają jeden język.... Księga Rodzaju 11,6 

Wtedy damy wam nasze córki, a wasze córki weźmiemy sobie.  
Zamieszkamy z wami i staniemy się jednym ludem. Księga Rodzaju 34,16 

W Judzie też działała ręka Boża, dając im jedno serce, aby wypełnili rozkaz króla i książąt, 
według słowa PANA. II Księga Kronik 30,12 
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 JHWH   BÓG   BIBLII   

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 22,2 

 

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 

 
 

 ָיִחיד
3173. Yachid - tylko jeden, samotny 
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           .. swego Boga...  

 JHWH   BÓG   BIBLII    ָרֵאל ַמע יִשְׁ  שְׁ
5 Księga Mojżeszowa 6:4 

Eloheka,  występuje w Starym Testamencie 325 razy 

430. Elohim - Bóg, bóg, dosłownie Bogowie 
(410. El            - Bóg, bóg) 

W Biblijnym Hebrajskim to słowo znaczy: twoi Bogowie 

Eloheka 

 אלהיך
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 JHWH   BÓG   BIBLII    ָרֵאל ַמע יִשְׁ  שְׁ
5 Księga Mojżeszowa 6:4 

Lecz ten, u kogo znajdziesz twoje bożki, niech umrze. Sprawdź w obecności naszych 
braci, czy coś twojego jest u mnie, i weź sobie. Jakub nie wiedział bowiem, że Rachela 
je ukradła. Księga Rodzaju 31,32 

 

Gdy on przyjął je z ich rąk, ukształtował je rylcem i uczynił z nich odlanego cielca. I 
powiedzieli: Oto są twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. 
Księga Wyjścia 32,4 

           .. swego Boga...  Eloheka 

 אלהיך
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Słuchaj, Izraelu!  
PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden. 
Będziesz miłował PANA, swego Boga, całym swym 
sercem, całą swą duszą i z całej swej siły; 

 JHWH   BÓG   BIBLII    ָרֵאל ַמע יִשְׁ  שְׁ
5 Księga Mojżeszowa 6:4 



Słuchaj, Izraelu!  
PAN (JHWH), nasi Bogowie,  
PAN (JHWH), (jest) jednością. 
Będziesz kochał PANA (JHWH), twoich Bogów....  

 JHWH   BÓG   BIBLII    ָרֵאל ַמע יִשְׁ  שְׁ
5 Księga Mojżeszowa 6:4 

WIECZNIE ISTNIEJĄCY 

WIECZNIE ISTNIEJĄCY 

WIECZNIE ISTNIEJĄCY prawdamaznaczenie.org 
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 JHWH   BÓG   BIBLII    ָרֵאל ַמע יִשְׁ  שְׁ
5 Księga Mojżeszowa 6:4 

Eloheka 

אחד יהוה אלהינו יהוהשמע ישראל   
אלהיך יהוהואהבת את   

Ehad Elohenu 

... 
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 JHWH   BÓG   BIBLII    ָרֵאל ַמע יִשְׁ  שְׁ
5 Księga Mojżeszowa 6:4 

     NAJWAŻNIEJSZA MODLITWA / PRZYKAZANIE W BIBLII  

NIE ZAPRZECZA  

WIELOOSOBOWOŚĆ  
TEGO KTÓRY ISTNIEJE OD WIEKÓW NA WIEKI 
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Imię = charakter 
JHWH= WIECZNIE ISTNIEJĄCY 

JHWH = MOŻE BYĆ WIĘCEJ NIŻ 
JEDNĄ OSOBĄ   


