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Przychodzi z obłokami – Ap 1,7 
 

Dn 7:13-14  13 Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa 
jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. 14 
Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, 
ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego 
królestwo nie ulegnie zagładzie. PBT 
Mt 24:30 Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać 
wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach 
niebieskich z wielką mocą i chwałą. PBT 
Mt 26:64 Jezus mu odpowiedział: "Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd 
ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego* i nadchodzącego 
na obłokach niebieskich". PBT 
Mk 13:26 Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką 
mocą i chwałą. PBT 
Mk 14:62 Jezus odpowiedział: "Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po 
prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi" . PBT 
Łk 21:27 Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i 
chwałą. PBT 
Dz 1:9 Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed 
oczu. PBT 
1Ts 4:17 Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, 
na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. PBT 
Obj 1:7 Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go 
przebodli. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. PBT 
Obj 11:12 I posłyszeli donośny głos z nieba do nich mówiący: "Wstąpcie tutaj!" I w 
obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli. PBT 

Obj 14:14-16  14 Potem ujrzałem: oto biały obłok - a Siedzący na obłoku, podobny do 
Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku swoim ostry sierp. 15 I 
wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: 
"Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało 
żniwo na ziemi!" 16 A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została 
zżęta. PBT 
 


