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•Nie strać tej szansy.
•Nie strać porwania kościoła .

•Oddaj swoje serce Panu Jezusowi i poproś go aby Cię zbawił.
•Wylał swoją krew za twoje grzechy, za twoje choroby i za twoje zmartwienia 

•Wezwij Jezusa Chrystusa i On Cię uwolni.
•Żyje, jest prawdą że zmartwychwstał uwierz w to !!!

•Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony
będzie.Dzieje Apostolskie  (2). 21

·I ponownie odbudują świątynie Salomona
I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie 

tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz 
obrzydliwości......Księga Daniela (9). 27

·Ukazanie się i wzniesienie się Antychrysta
Objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który 

wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem 
boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.    
II List św. Pawła do Tesaloniczan  (2) 3-4. Lecz pod koniec... powstanie król 
zuchwały i podstępny. Księga Daniela  ( 8).23

·Przyjdzie od diabła 
A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród 

znaków i rzekomych cudów, II List św.  Pawła do Tesaloniczan (2). 9

·Siedmio letnia dyktatura Antychrysta
ZNAMIENIE Z 666 DLA CZŁOWIEKA
Te znamienie z trzema szóstkami antychryst da na prawą rękę albo 

na czoło człowieka. Człowiek stanie się jednym numerem z wielkim 
elektronicznym plikiem którym będzie mógł kierować i sprawdzać 
antychryst,  w ten sposób zabierze człowiekowi to co mu dał bóg czyli 
CAŁKOWITĄ WOLNOŚĆ
On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i 

niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i 
że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest 
imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto 
ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. 
A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. Objawienie  (13). 16-18

WYPEŁNIĄ SIĘ 

Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go....II List św. Piotra (1).19

Porwanie kościoła przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa

·Obiecał ze przyjdzie znowu
A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do 

siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. Ew. św. Jana  (14). 3

·Co to jest porwanie i kiedy się to stanie
A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności.... że my, którzy 

pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, 
którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, ...zstąpi z nieba..... wtedy 
najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy 
pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach 
w powietrze....Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. 
I List św. Pawła do Tesaloniczan   (4).13-18

·Kiedy będzie porwanie? tylko bóg Ojciec wie
A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, 

tylko sam Ojciec. Ew. św. Mateusza  (24). 36

·Ale wierzący wiedzą że ten czas jest już blisko
Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.... 

Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Ew. św. Mateusza (24) 33-34

·I czekają 
Bo jak mówi modlitwa „wyznanie wiary” : i oczekuję wskrzeszenia 

umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie Amen.
Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed 

tym wszystkim, co nastanie. Ew. św. Łukasza  (21). 36

·Bóg razem z dwoma prorokami i z aniołami będzie radził  
ludziom aby nie przyjmowali znamienia i aby nie kłaniali 
się przed antychrystem i jego obrazem.
I dam dwóm moim świadkom moc, i będą... prorokowali przez tysiąc 

dwieście sześćdziesiąt dni. Objawienie  (11). 3
A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś 

odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje 
czoło lub na swoją rękę,...... będzie męczony w ogniu i w siarce wobec 
świętych aniołów i wobec Baranka. Objawienie  (14). 9-10

·Antychryst będzie zabijał tych którzy nie będą 
przyjmować znamienia i nie będą mu oddawać czci  
 Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia; i 

szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, i zniszczy możnych i lud 
świętych. Księga Daniela  (8). 24

Największy ucisk ludzkości 
·Antychryst zdepcze świątynie Salomona
Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia..... Wtedy 

bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż 
dotąd, i nie będzie. Ew. św. Mateusza  (24). 15-21

·III wojna światowa 
chemiczna i nuklearna  
Od tych trzech plag, to jest od ognia 

i od dymu, i od siarki, wychodzących 
z ich pysków, wyginęła trzecia część 
ludzi.  Objawienie  (9). 17-18

·Gniew boży
I usłyszałem donośny głos mówiący 

ze świątyni do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu 
Bożego na ziemię...... wrzody na ludziach..... i wszelkie stworzenie, 
żyjące w morzu, zginęło..... na rzeki i źródła wód; i przemieniły się 
w krew..... na słońce; i dana mu została moc palenia ludzi żarem..... 
i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i gryźli ludzie z bólu 
swoje języki. I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z 
powodu swoich wrzodów, i nie opamiętali się w swoich uczynkach.... 
i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na 
ziemi; I rozpadło się wielkie miasto. Objawienie  (16). 1-19

Powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych a 
królestwu jego nie będzie końca Modlitwa : „Wyznanie wiary”

Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, 
tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, Ew. św. Mateusza  (24).27
I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy 

biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, 
przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,
 Ew. św. Mateusza  (24).30
Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, 

którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi....   
Objawienie  (1). 7
....gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w 

ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, 
oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa.
II List św. Pawła do Tesaloniczan  (1).7-8
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·Jakie są znaki przyjścia końca świata
Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i 

końca świata? Ew. św. Mateusza  (24).3

·Zniszczenie Jerozolimy przez Rzymian i rozproszenie się 
żydów po całej kuli ziemskiej
Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, 

że przybliżyło się jej burzenie.
Wtedy mieszkańcy Judei.... padną od ostrza miecza, i zostaną
uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów ..... Ew. św. Łukasza  (21).20-24.
Zaprawdę  powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. 
Ew. św. Mateusza  (23).36
A cały lud, odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na dzieci nasze.

Ew.św. Mateusza  (27).25

POCZĄTEK KOŃCA
·Ale to wszystko dopiero początek boleści Ew. św. Mateusza  (24).8
I wojna światowa  1914 –1918
II wojna światowa 1939 – 1945
Straszne widoki   
A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści 

wojenne, nie trwóżcie się; musi się to stać, 
ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem 
naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko 
królestwu.... Ew. św. Marka  (13). 7-8
......I będą straszne widoki, i znaki ogromne 

znieba.  Ew. św. Łukasza  (21).11

·Zagłada żydów przez Hitlera (1940 –1944)
A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga ,......., wziął wodę, umył ręce 

przed ludem i rzekł: Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza 
to rzecz. A cały lud, odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas (70 lat po 
Chrystusie) i na dzieci nasze. (1940-1944) Ew. św. Mateusza  (27).24-25

·Po 1878 latach rozproszenia się żydów , utworzenie nowego 
państwa Izrael. 16/5/1948 – powstanie państwa Izrael   
 Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich 

z ziem ich wrogów, wtedy okażę się na nich świętym na 
oczach wielu narodów. I poznają, że Ja, Pan, jestem ich 
Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów, 
ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam 
nikogo z nich Księga Ezechiela  (39).27-28
A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już

mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. 
Ew. św Mateusza  (24). 32

·Trzęsienia ziemi – powodzie – susze – głód – choroby – kon-
flikty: (narodowe, pochodzeniowe, klasowe itd). 

.....gdyż upusty w górze się 
otworzą, a ziemia zadrży w 
posadach. Księga Izajasza  (24).18
i będą miejscami trzęsienia 

ziemi (od 1960 – 2000 roku  
Wzrost trzęsień ziemi około 
6.000%) będzie głód. 
(rocznie umiera z głodu 
4.000.000 ludzi) To jest 
początek boleści. 
Ew. św. Marka  (13). 7-8

WYPEŁNIŁY SIĘ 

Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
 Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ew. św. Mateusza (24).34

·Jerozolima : miasto konfliktów  
Oto Ja uczynię z Jeruzalemu puchar taczania się dla wszystkich 

ludów wokoło i.... ciężki kamień  dla wszystkich ludów.....  
Księga Zachariasza (12) .2-3

.....a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią 
czasy pogan. Ew. św. Łukasza  (21). 24

·Zawiązanie się Unii Europejskiej 
 Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo....
które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i
zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce po
części z gliny, a po części z żelaza... będzie po
części mocne, a po części kruche. A że
widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią,
znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden
nie będzie się trzymał drugiego Księga Daniela  (2) . 40-41-43

·Rozwój wiedzy – nowe technologie – oceaniczne i
kosmiczne podróże

Przez ostatnie 
100 lat naukowcy  
wynaleźli więcej 
rzeczy jak przez 
ostatnie 6.000 lat 

  Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę 
aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i 
wzrośnie poznanie. Księga Daniela  (12). 4

·Ukazanie się znamienia z 666 na różnego rodzaju produktach 

i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli 
nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub 
liczby jego imienia.... A liczba jego jest sześćset 
sześćdziesiąt sześć. Objawienie św. Jana  (13). 17-18

·Złe, trudne czasy 
Grzech , przemoc, terroryzm, przestępczość, nie moralność, 
narkotyki

że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem 
będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom 
nieposłuszni, niewdzięczni, 
bezbożni, bez serca, nieprzejednani, 
przewrotni, niepowściągliwi, 
okrutni, nie miłujący tego, co 
dobre, zdradzieccy, zuchwali, 
nadęci, miłujący więcej rozkosze 
niż Boga, którzy przybierają pozór 
pobożności, podczas gdy życie ich 
jest zaprzeczeniem jej mocy. 
II List św. Pawła do Tymoteusza  (3). 1-5    

WYPEŁNIAJĄ SIĘ 

·Zanieczyszczenie środowiska, 
skażenie kuli ziemskiej
Rzeki i morza są skażone , ryby umierają, 

podziemne wody zanieczyszczone. 
Palenie się lasów ( brak tlenu) . 
Słońce będzie paliło ziemie ( brak ozonu, 

spustoszenia, zjawisko: dziury ozonowej)
Więdnie i obumiera ziemia, marnieje, 

obumiera świat, marnieją dostojnicy ludu 
ziemi. Ziemia jest splugawiona pod 
swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko 
przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze. dlatego przerzedzają się 
mieszkańcy ziemi i niewielu ludzi pozostaje. Księga Izajasza  (24). 4-6 

·Nowe uporządkowanie światowe  (wspólność światowa) 
Ekonomia, socjalność, narodowość, religie, polityki bez wyjścia     
Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy 

przyjdzie na nich nagła zagłada,.....
I list św. Pawła do Tesaloniczan  (5 ). 3

·Stosunki międzyludzkie 
Brak miłości, znieczulica społeczna, 

samotność, beznadziejność, rozwody, stres o przyszłość, 
samobójstwa, uspokajające lekarstwa itd.
A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.

Ew. św. Mateusza  (24 ). 12 

·Wylanie się ducha świętego 
I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha 

mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki 
wasze...Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych 
oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.
Dzieje Apostolskie  (2). 17,39

·Wielkie błogosławieństwo ostatecznych dni i głoszenie 
ewangelii po całej ziemi
I stanie się w dniach ostatecznych, że góra 

ze świątynią Pana... będzie wyniesiona ponad 
pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać....i  wiele 
ludów, mówiąc: Pójdźmy .... na górę Pana.... i 
będzie nas uczył dróg swoich, Księga Izajasza  (2). 2-3

I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po 
całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i 
wtedy nadejdzie koniec. Ew. św. Mateusza  (24). 14

·Ostatnie poróżnienie miedzy ludźmi  wierzącymi a nie 
wierzącymi 
Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie 

przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić 
człowieka z jego ojcem....
Ew. św. Mateusza  (10) .34-35

Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, 
niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni 
sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.
Objawienie św. Jana  (22).11

WYPEŁNIAJĄ SIĘ 
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•Nie strać tej szansy.
•Nie strać porwania kościoła .

•Oddaj swoje serce Panu Jezusowi i poproś go aby Cię zbawił.
•Wylał swoją krew za twoje grzechy, za twoje choroby i za twoje zmartwienia 

•Wezwij Jezusa Chrystusa i On Cię uwolni.
•Żyje, jest prawdą że zmartwychwstał uwierz w to !!!

•Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony
będzie.Dzieje Apostolskie  (2). 21

·I ponownie odbudują świątynie Salomona
I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie 

tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz 
obrzydliwości......Księga Daniela (9). 27

·Ukazanie się i wzniesienie się Antychrysta
Objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który 

wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem 
boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.    
II List św. Pawła do Tesaloniczan  (2) 3-4. Lecz pod koniec... powstanie król 
zuchwały i podstępny. Księga Daniela  ( 8).23

·Przyjdzie od diabła 
A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród 

znaków i rzekomych cudów, II List św.  Pawła do Tesaloniczan (2). 9

·Siedmio letnia dyktatura Antychrysta
ZNAMIENIE Z 666 DLA CZŁOWIEKA
Te znamienie z trzema szóstkami antychryst da na prawą rękę albo 

na czoło człowieka. Człowiek stanie się jednym numerem z wielkim 
elektronicznym plikiem którym będzie mógł kierować i sprawdzać 
antychryst,  w ten sposób zabierze człowiekowi to co mu dał bóg czyli 
CAŁKOWITĄ WOLNOŚĆ
On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i 

niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i 
że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest 
imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto 
ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. 
A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. Objawienie  (13). 16-18
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Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go....II List św. Piotra (1).19

Porwanie kościoła przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa

·Obiecał ze przyjdzie znowu
A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do 

siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. Ew. św. Jana  (14). 3

·Co to jest porwanie i kiedy się to stanie
A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności.... że my, którzy 

pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, 
którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, ...zstąpi z nieba..... wtedy 
najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy 
pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach 
w powietrze....Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. 
I List św. Pawła do Tesaloniczan   (4).13-18

·Kiedy będzie porwanie? tylko bóg Ojciec wie
A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, 

tylko sam Ojciec. Ew. św. Mateusza  (24). 36

·Ale wierzący wiedzą że ten czas jest już blisko
Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.... 

Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Ew. św. Mateusza (24) 33-34

·I czekają 
Bo jak mówi modlitwa „wyznanie wiary” : i oczekuję wskrzeszenia 

umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie Amen.
Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed 

tym wszystkim, co nastanie. Ew. św. Łukasza  (21). 36

·Bóg razem z dwoma prorokami i z aniołami będzie radził  
ludziom aby nie przyjmowali znamienia i aby nie kłaniali 
się przed antychrystem i jego obrazem.
I dam dwóm moim świadkom moc, i będą... prorokowali przez tysiąc 

dwieście sześćdziesiąt dni. Objawienie  (11). 3
A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś 

odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje 
czoło lub na swoją rękę,...... będzie męczony w ogniu i w siarce wobec 
świętych aniołów i wobec Baranka. Objawienie  (14). 9-10

·Antychryst będzie zabijał tych którzy nie będą 
przyjmować znamienia i nie będą mu oddawać czci  
 Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia; i 

szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, i zniszczy możnych i lud 
świętych. Księga Daniela  (8). 24

Największy ucisk ludzkości 
·Antychryst zdepcze świątynie Salomona
Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia..... Wtedy 

bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż 
dotąd, i nie będzie. Ew. św. Mateusza  (24). 15-21

·III wojna światowa 
chemiczna i nuklearna  
Od tych trzech plag, to jest od ognia 

i od dymu, i od siarki, wychodzących 
z ich pysków, wyginęła trzecia część 
ludzi.  Objawienie  (9). 17-18

·Gniew boży
I usłyszałem donośny głos mówiący 

ze świątyni do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu 
Bożego na ziemię...... wrzody na ludziach..... i wszelkie stworzenie, 
żyjące w morzu, zginęło..... na rzeki i źródła wód; i przemieniły się 
w krew..... na słońce; i dana mu została moc palenia ludzi żarem..... 
i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i gryźli ludzie z bólu 
swoje języki. I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z 
powodu swoich wrzodów, i nie opamiętali się w swoich uczynkach.... 
i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na 
ziemi; I rozpadło się wielkie miasto. Objawienie  (16). 1-19

Powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych a 
królestwu jego nie będzie końca Modlitwa : „Wyznanie wiary”

Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, 
tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, Ew. św. Mateusza  (24).27
I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy 

biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, 
przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,
 Ew. św. Mateusza  (24).30
Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, 

którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi....   
Objawienie  (1). 7
....gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w 

ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, 
oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa.
II List św. Pawła do Tesaloniczan  (1).7-8
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