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Znalazłem się „w duchu” (w Duchu?) w dniu Pańskim (Ap 1:10) 
 

Tekst w oryginale: 

εγενομην G1096 εν G1722 πνευματι G4151 εν G1722 τη G3588 κυριακη G2960 ημερα G2250 

Znalazłem się     w            duchu                   w                            Pańskim            dniu 

Ap 1 

10. Znalazłem się w duchu w dniu Pańskim i usłyszałem za sobą głos wielki jak trąby, 11. który 

mówi: Co widzisz napisz w zwoju i wyślij siedmiu zgromadzeniom: do Efezu i do Smyrny, i do 

Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii i do Laodycei. 12. I odwróciłem się tam, (by) 

widzieć głos, który mówił do mnie a odwróciwszy się zobaczyłem siedem złotych świeczników 

(…) 

Ap 4 

1. Potem zobaczyłem, a oto drzwi otwarte w niebie i głos pierwszy, który usłyszałem (był) jak 

trąby rozmawiającej ze mną, który powiedział: wejdź tu a pokażę ci, co musi się stać potem. 2. I 

natychmiast znalazłem się w duchu. I oto tron umieszczony w niebie. A zasiadający na tronie 3. 

podobny (był) z wyglądu (do) kamienia jaspisu i karneolu, a tęcza naokoło tronu podobna (była) 

z wyglądu (do) szmaragdu. 

Ap 17 

1. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz, i przemówił do mnie mówiąc: 

chodź, pokażę ci sąd wielkiej prostytutki siedzącej nad wieloma wodami, 2. z którą dopuszczali 

się rozpusty królowie ziemi. I zostali upici zamieszkujący ziemię winem jej rozpusty. 3. I 

przeniósł mnie w duchu na pustkowie, i zobaczyłem kobietę siedzącą na ciemnoczerwonym 

dzikim zwierzęciu pełnym imion bluźnierstwa, mającym siedem głów i dziesięć rogów. 

Ap 21 

9. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czas napełnionych siedmioma plagami 

ostatecznymi, i przemówił do mnie mówiąc: Chodź, pokażę Ci kobietę, oblubienicę Baranka. 10. I 

przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką, i pokazał mi miasto wielkie, święte, 

Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga, 11. które ma chwałę Boga, światło jego podobne 

kamieniowi najdroższemu, jakby kamieniowi jaspisu, lśniącemu jak kryształ, 12. które ma mur 

wielki i wysoki, który ma dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów, i imiona wypisane, 

którymi są imiona dwunastu plemion synów Izraela. 
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Dzień Pański (Dzień Jahwe) 

 

Dz 2:20 Słońce przemieni się w ciemność, A księżyc w krew, Zanim przyjdzie dzień Pana wielki i 

wspaniały. PBD 

1Ko 3:13 dzieło każdego stanie się widoczne; pokaże to bowiem ten Dzień, jako że w ogniu 

zostanie [to] objawione i jakie jest dzieło każdego - ogień to wypróbuje. PBD 

1Ts 5:2 Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. PBD 

2Ts 2:2 abyście nie tak szybko dali się zachwiać w pojmowaniu i straszyć, czy to przez jakiegoś 

ducha, czy przez słowo, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pana. 

PBD 

2Pt 3:10 A dzień Pana nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, podstawy 

[świata] zaś, palone, zostaną rozwiązane, a ziemia i dzieła [ludzkie] na niej będą odszukane. PBD 

 

Iz 13:6 Zawyjcie! bo bliski jest dzień Jahwe, nadchodzi jako klęska z rąk Wszechmocnego. Iz 
13:7 Dlatego wszystkie ręce opadają, topnieją wszystkie serca ludzkie. Iz 13:8 [Oni] truchleją ... 

ogarniają ich męki i boleści, wiją się z bólu jak ta, która rodzi; jeden na drugiego patrzy z 

osłupieniem, oblicza ich są w płomieniach. 

Iz 13:9 Oto dzień Jahwe nadchodzi okrutny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew, żeby 

ziemię uczynić pustkowiem i wygładzić z niej grzeszników. Iz 13:10 Bo gwiazdy niebieskie i 

Orion nie będą jaśniały swym światłem, słońce się zaćmi od samego wschodu i swoim blaskiem 

księżyc nie zaświeci. Iz 13:11 Ukarzę Ja świat ziemi za jego zło i niegodziwców za ich grzechy. 

Położę kres pysze zuchwałych i dumę okrutników poniżę. Iz 13:12 Uczynię człowieka rzadszym 

niż najczystsze złoto, i śmiertelnika droższym niż złoto z Ofiru. 

 

Jl 1:15 Ach, biada! Co za dzień! Blisko jest dzień Jahwe, a przyjdzie jako spustoszenie od 

Wszechmogącego. PBT 

Jl 2:1 Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej! Niechaj zadrżą wszyscy 

mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Jahwe, bo jest już bliski. PBT 

Jl 2:11 A Jahwe wydaje głos przed wojskiem swoim, gdyż potężny jest Jego obóz i pilni 

wykonawcy Jego rozkazów; wielki bowiem będzie dzień Jahwe i straszliwy bardzo. A któż go 

zniesie? PBT 

Jl 2:31 [BT Joe 3:4] Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Jahwe, 

dzień wielki i straszny. PBT 

Jl 3:14 [BT 4:14] Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku [znajdować się będą], bo bliski jest dzień 

Jahwe w Dolinie Wyroku. PBT 

 

 

 

 

 


