
WIARA - W JĘZYKU HEBRAJSKIM

hebr. słowo znaczenie przykłady zastosowania w ST odpowiednik/przykłady zastosowania w NT

aman

ָאַמן

H539

ufać/wierzyć, być stanowczym/wiernym, być 

trwałym/prawdziwym

1.Mojż. 15:6

"I uwierzył PANU, i poczytano mu to za sprawiedliwość"

5.Mojż. 7:9

"Uznaj więc, że PAN, twój Bóg, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który 

zachowuje przymierze i miłosierdzie do tysiącznego pokolenia względem 

tych, którzy go miłują i przestrzegają jego przykazań"

1.Sam. 25:28

"Przebacz, proszę, występek swojej służącej, gdyż PAN z pewnością 

uczyni memu panu trwały dom, ponieważ mój pan prowadzi walki 

PANA, a nie znaleziono zła w tobie przez wszystkie twoje dni."

wierzyć, ufać, być wiernym  (G4100)

Rzym. 3:22

"Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa 

Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. 

[...]"

amen

ָאֵמן

H543

Zaprawdę, niech tak będzie!

4.Mojż. 5:22

"Niech ta woda niosąca przekleństwo przeniknie twoje wnętrzności, aby 

spuchło twoje łono i zwiotczało twoje biodro. I odpowie kobieta: Amen, 

amen."

Amen/zaprawdę  (G281)

Jan 3:5

 " Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę  

powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z 

Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego."

emun

ֵאמּון

H529

wierność, zaufanie

5.Mojż. 32:20

"I powiedział: Zakryję przed nimi swoje oblicze, zobaczę, jaki będzie ich 

koniec. Są bowiem pokoleniem przewrotnym, synami, w których nie ma 

wiary." [wiele tłum.: "wierności" ]

wiara, wierność, ufność  (G4102)

Rzym. 3:22 

"Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę [inne 

tłumaczenie: wierność ] Jezusa Chrystusa dla 

wszystkich i na wszystkich wierzących. [...]"

emuna

ֱאמּוָנה

H530

stanowczość, wierność, 

trwałość, stałość

2.Mojż. 17:12:

"Ale ręce Mojżesza były ociężałe. Wzięli więc kamień i podłożyli pod 

niego, i usiadł na nim. A Aaron i Chur podpierali jego ręce, jeden z jednej, 

drugi z drugiej strony. I jego ręce były stale podniesione aż do zachodu 

słońca."

5.Mojż. 32:4

"On jest Skałą, a jego dzieło jest doskonałe, bo wszystkie jego drogi są 

sprawiedliwe. Jest Bogiem prawdziwym i bez nieprawości, 

sprawiedliwym i prawym."

1.Sam. 26:23

"I niech PAN wynagrodzi każdemu za jego sprawiedliwość i wierność. 

PAN bowiem wydał cię dziś w moje ręce, ale nie chciałem wyciągnąć 

swojej ręki na pomazańca PANA."

Hab. 2:4

"Oto dusza tego, który się wywyższa, nie jest w nim prawa. Ale 

sprawiedliwy będzie żył ze swojej wiary."

Hebr. 10:38

"A sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli się ktoś 

cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim 

upodobania."

od tego 
słowa 

pochodzą

od tego 
słowa 

pochodzi


