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•Nu pierde această ocazie
•Nu pierde răpirea bisericii        

•Dă inima la Hristos şi cere-L. Te va mîntui.
•A vărsat sîngele Lui pentru păcatele tale, pentru bolile tale şi necazurile 

tale.
•Cheamă-L pe Isus Hristos şi te va slobozi.     

•Este viu, este înviat crede acest lucru, este adevărat.     
•,,Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mîntuit.`` Fapte 2:21

·Va fi rezidit templul lui solomon
,,El va face un legămînt trainic cu mulţi, timp de o săptămînă,… va face 

să înceteze jertfa şi darul de mîncare, şi pe aripa urîciunilor idoleşti va 
veni unul care pustieşte,.`` Dan. 9:27

·Arătarea şi urcarea antihristului
,,… şi de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul 

pierzării, protivnicul, care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte 
,,Dumnezeu``, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza 
în Templul lui Dumnezeu, dîndu-se drept Dumnezeu.” II Tes. 2:3-4
,,La sfîrşitul stăpînirii lor, cînd păcătoşii vor fi umplut măsura 

nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără ruşine şi viclean.” Dan. 8:23

·Va veni de la diavolul 
,,Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de 

semne şi puteri mincinoase,”  II Tes. 2:9

·Şapte ani de dictatorie a antihristului
semnul cu numărul 666 la oameni     
Semnul cu cei trei de şase, Antihristul o să-l pună pe măna dreaptă sau 

pe fruntea oamenilor. Omul va ajunge să fie un număr, cu un mare dosar 
electronic pe care î-l va controla Antihristul, lipsindu-l pe om de ceea ce 
Dumnezeu ia dat, deci de libertatea deplină
,,Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să pri-

mească un semn pe mîna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată 
cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau 
numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească 
numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute 
şase zeci şi şase.” Apoc. 13:16-18

O SĂ SE ÎMPLINEASCĂ 

Şi avem cuvîntul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte,…  II Petru 1:19

Răpirea bisericii de către isus hristos 
·A făgăduit că va veni iarăşi
,,Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă 
voi lua cu Mine, ca acolo unde sînt Eu, să fiţi şi voi.” Ioan 14:3

·Ce este răpirea şi cum va avea loc
,,Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă… Căci noi cei vii, cari vom 
rămînea pînă la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. 
Căci însuş Domnul,  Se va pogorî din cer,… şi întîi vor învia cei morţi în 
Hristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu 
ei, în nori, ca să întîmpinăm pe Domnul în văzduh;… Mîngîiaţi-vă dar unii 
pe alţii cu aceste cuvinte.” ITes.4:13-18

·Cînd va avea loc răpirea? Numai dumnezeu ştie
,,Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii 
din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.” Mat.24:36

·Dar şi creştinii ştiu cînd se apropie
,,Tot aşa, şi voi, cînd veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului 
este aproape, este chiar la uşi.Adevărat vă spun că, nu va trece neamul 
acesta pînă se vor întîmpla toate aceste lucruri.” Mat.24:33-34

·Şi aşteaptă 
după cum scrie în simbolul credinţei: Aştept învierea morţilor şi 

viaţa veacului. Amin.
,,Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să 

scăpaţi de toate lucrurile acestea, cari se vor întîmpla, şi să staţi în 
picioare înaintea Fiului omului.``Luca 21:36

·Dumnezeu prin cei doi prooroci şi prin îngeri va îndemna 
pe oameni să nu pună semnul şi să nu se închine 
antihristului şi icoanei lui.
,,Voi da celor doi marturi ai mei să proorocească, o mie două sute 
şase zeci de zile.” Apoc. 11:3
,,Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: ,,Dacă se 
închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau 
pe mînă,…
va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea 
Mielului.” Apoc. 14:9-10

·Antihristul va omorî pe aceia care nu vor primi semnul şi 
nu i se vor închina.  
 ,,El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuş; el va face pustiiri de 

necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici şi 
chiar pe poporul sfinţilor.” Dan.8:24

CEL MAI MARE NECAZ AL OMENIRII 
·Antihristul va încălca templul lui solomon
,,De aceea, cînd veţi vedea ,urîciunea pustiirii,… aşezată în locul 
sfînt`… atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n’a fost niciodată dela 
începutul lumii pînă acum, şi nici nu 
va mai fi.” Mat.24:15-21
·Al treilea război mondial 
chimic şi nuclear  
,,… şi din gurile lor ieşea foc, fum şi 
pucioasă.  A treia parte din oameni 
au fost ucişi.” Apoc. 9:17-18
·Mînia lui Dumnezeu
,,Şi am auzit un glas tare, care 
venea din Templu, şi care zicea celor şapte îngeri: ,,Duceţi-vă, şi 
vărsaţi pe pămînt cele şapte potire ale mîniei lui Dumnezeu!``  …o 
rană rea şi dureroasă… Şi a murit orice făptură vie, chiar şi tot ce 
era în mare.... în rîuri şi în izvoarele apelor. Şi apele s’au făcut sînge. 
...peste soare. Şi soarelui i s’a dat să dogorească pe oameni. Şi 
împărăţia fiarei a fost acoperită de întunerec. Oamenii îşi muşcau 
limbile de durere.Şi au hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor 
lor şi din pricina rănilor lor rele, şi nu s’au pocăit de faptele lor...
şi s’a făcut un mare cutremur de pămînt, aşa de tare, cum, de cînd 
este omul pe pămînt, n’a fost un cutremur aşa de mare.  ...şi cetăţile 
Neamurilor s’au prăbuşit.” Apoc. 16:1-19

A DOUA VENIRE A LUI ISUS HRISTOS
«Şi iarăşi voi veni cu slavă să judec vii şi morţii a cărui înpărăţie nu va 
avea sfîrşit» Simbolul credinţei.
,,Căci, cum iese fulgerul dela răsărit şi se vede pînă la apus, aşa va fi 
şi venirea Fiului omului.” Mat.24:27
,,Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile 
pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii 
cerului cu putere şi cu o mare slavă.” Mat. 24:30
,,Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi îl va vedea; şi cei ce L-au 
străpuns. Şi toate seminţiile pămîntului se vor boci din pricina Lui! Da, 
Amin.” Apoc. 1:7
,, ...la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într’o 
flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu 
şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.” 
IITes.1:7-8                        
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·Care sunt semnele sfîrşitului veacului?(33 D.Hr.)
Spune-ne, cînd se vor întîmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii 

Tale şi al sfîrşitului veacului acestuia? Mt 24:3

·Distrugerea ierusalimului de către romani şi împrăştierea 
evreilor 
Cînd veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui 
este aproape.Atunci, cei din Iudea … Vor cădea supt ascuţişul săbiei, vor 
fi luaţi robi printre toate neamurile…” Luca 21:20-24
Adevărat vă spun, că toate acestea vor veni peste neamul acesta.” Mat. 
23:36
Şi tot norodul a răspuns: ,,Sîngele Lui să fie asupra noastră şi asupra 
copiilor noştri.`` Mat. 27:25

ÎNCEPUTUL SFÎRŞITULUI
·Dar toate aceste lucruri nu vor fi decît începutul durerilor. 
Mat.24:8
Primul Război Mondial 1914-1919 D.Hr.
Al Doilea Război Mondial 1939-1945 D.Hr.
Arătări Înspăimîntătoare
  
Cînd veţi auzi despre războaie şi veşti de 
războaie, să nu vă spăimîntaţi, căci lucrurile 
acestea trebuie să se întîmple. Dar 
încă nu va fi sfîrşitul.Un neam se va scula 
împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva 
altei împărăţii...” Marcu 13:7-8
“...vor fi arătări înspăimîntătoare şi semne mari în
 cer.” Luca 21:11

·Arderea de tot a evreilor de către hitler (1940 –1944)
Cînd a văzut Pilat că n’ajunge la nimic, … a luat apă, şi-a spălat mînile 
înaintea norodului, şi a zis: „Eu sînt nevinovat de sîngele neprihănitului 
acestuia. Treaba voastră!``Şi tot norodul a răspuns: ,,Sîngele Lui să fie 
asupra noastră (70 d.Hr.) şi asupra copiilor noştri.``(1940-1944) Mat. 27:24-25

· După 1878 de ani de împrăştiere, este recreat statul israel. 
Înfăptuire 16.05.1948 D.Hr.   
 ,,Cînd îi voi aduce înapoi dintre popoare, şi îi voi strînge 

din ţara vrăjmaşilor lor, voi fi sfinţit de ei înaintea multor 
neamuri.Şi vor şti că Eu sînt Domnul, Dumnezeul lor, care-i 
lăsasem să fie luaţi prinşi de război între neamuri, şi care-i 
strîng iarăş în ţara lor; nu voi mai lăsa pe nici unul din ei 
acolo.” Ez.39:27-28
,,Dela smochin învăţaţi pilda lui: Cînd îi frăgezeşte şi înfrunzeşte 

mlădiţia, ştiţi că vara este aproape.” Mat. 24:32

·Cutremure – inundaţii – secete – foamete – boli – 
tulburări(naţionale, rasiale, de clasă .....) 
,,…căci se deschid stăvilarele de sus, şi se clatină 

temeliile pămîntului!” Is. 24:18
,,…pe alocurea vor fi 
cutremure de pămînt (Între 
anii 1960-2000 d.Hr.sau 
înmulţit cutremurile cu 
6000%), foamete (anual 
mor de foame: 4.000.000 
de oameni)  şi turburări. 
Aceste lucruri vor fi începutul 
durerilor.” Marcu 13:7-8

SAU ÎMPLINIT 

Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta pînă se vor întîmpla toate aceste 
lucruri. Cerul şi pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Mt 24:34-35

·Ierusalim: oraşul disputelor  

,,…Iată, voi preface Ierusalimul într’un potir de ameţire pentru toate 
popoarele de primprejur, …o piatră grea pentru toate popoarele.” 
Zah. 12:2-3
,,…şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, pînă se vor împlini
 vremurile neamurilor.” Luca 21:24

·Crearea europei unite (C.E.)  
Renaşterea imperiului roman 
 ,,Va fi o a patra împărăţie, tare ca ferul, …şi ea 
va sfărîma şi va rupe totul, ca ferul care face 
totul bucăţi. Şi după cum ai văzut picioarele 
şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi 
parte de fer,  tot aşa şi împărăţia aceasta va fi 
în parte tare şi în parte plăpîndă. Dacă ai văzut 
ferul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor 
amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de 
altul…” Dan. 2:40-41-43

·Explozie a cunoştiinţei- tehnologiei- călătorii 
Transmarine şi spaţiale

În ultimii 100 de ani au 
fost descoperite sau 
cercetate mult mai mult 
decît în ultimii 6.000 de 
ani de mai înainte.
           
,,Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi 
pecetluieşte cartea, pînă la vremea sfîrşitului.... Atunci 
mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.`` Dan. 12:4

·Apariţia numărului 666 pe bunurile de consum  

,,şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără 
să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau 
numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are 
pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este 
un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şa-
se zeci şi şase.” Apoc. 13:17-18

·Vremuri rele  păcat, violenţă, terorism, criminalitate, 
imoralitate, droguri
“…în zilele din urmă vor fi vremuri grele.  Căci oamenii vor fi iubitori 
de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de 
părinţi, nemulţămitori, fără evlavie, 
fără dragoste firească, neînduplecaţi, 
clevetitori, neînfrînaţi, neîmblînziţi, 
neiubitori de bine, vînzători, 
obraznici, îngîmfaţi; iubitori mai 
mult de plăceri decît iubitori de 
Dumnezeu; avînd doar o formă de 
evlavie dar tăgăduindu-i puterea.” 2 
Tim. 3:1-5

S E  Î M P L I N E S C

·Poluarea pămîntului
Rîurile şi mările vor fi poluate, peşti 

vor muri, apele subterane vor fi poluate 
(deşeuri etc.). Pădurile vor arde (lipsă de 
oxigen). Soarele va arde pămîntul(lipsă de 
ozon,înaintarea deşertului,fenomenul de 
seră).
,,Ţara este tristă, sleită de puteri; 

locuitorii sînt mîhniţi şi tînjesc; căpeteniile 
poporului sînt fără putere, căci ţara a fost 
spurcată de locuitorii ei; ei călcau legile, nu ţineau poruncile, şi rupeau 
legămîntul cel vecinic! De aceea mănîncă blestemul ţara, şi sufăr 
locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor; de aceea sînt prăpădiţi locuitorii 
ţării…”Is. 24:4-6
·O nouă ordine a lucrurilor 

Ecunomică, Socială, Naţională
Impasuri Economice Şi Religioase.
     
,,Cînd vor zice: ,,Pace şi linişte!`` atunci o 
prăpădenie neaşteptată va veni peste ei,… “I 
Tes 5:3

·Legăturile dintre oameni 
Lipsă De Dragoste, Indiferenţă, Singurătate, Abandon, 

Divorţuri, Nelinişte Pentru Viitor, Sinucideri, Psihomedicamente.
,,Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va 
răci.” Mat. 24:12

·Revărsarea duhului sfînt 
,,În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste 
orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci,… Căci 
făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi 
cei ce sînt departe acum, în oricît de mare număr îi va chema Domnul, 
Dumnezeul nostru.`` Fapte 2:17,39

·Marea binecuvîntare din zilele din urmă şi provăduirea 
evangheliei
,,Se va întîmpla în scurgerea vremurilor, că muntele Casei Domnului... 
se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate neamurile se vor îngrămădi 
spre el. Popoarele...vor zice:,,Veniţi,... la Casa 
Dumnezeului,... ca să ne înveţe căile Lui,” Is. 2:2-3
,,Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi 
propovăduită în toată lumea, ca să slujească 
de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni 
sfîrşitul.” Mat. 24:14

·Ultima separare dintre oameni în 
Credincioşi şi necredincioşi
,,Să nu credeţi că am venit s’aduc pacea pe pămînt; n’am venit să 
aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său…” 
Mat. 10:34-35

,,Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat, 
să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi 
mai departe fără prihană. Şi cine este sfînt, să se sfinţească şi mai 
departe!”
Apoc. 22:11

SE ÎMPLINESC 
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•,,Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mîntuit.`` Fapte 2:21

·Va fi rezidit templul lui solomon
,,El va face un legămînt trainic cu mulţi, timp de o săptămînă,… va face 

să înceteze jertfa şi darul de mîncare, şi pe aripa urîciunilor idoleşti va 
veni unul care pustieşte,.`` Dan. 9:27

·Arătarea şi urcarea antihristului
,,… şi de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul 

pierzării, protivnicul, care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte 
,,Dumnezeu``, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza 
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,,Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de 

semne şi puteri mincinoase,”  II Tes. 2:9

·Şapte ani de dictatorie a antihristului
semnul cu numărul 666 la oameni     
Semnul cu cei trei de şase, Antihristul o să-l pună pe măna dreaptă sau 

pe fruntea oamenilor. Omul va ajunge să fie un număr, cu un mare dosar 
electronic pe care î-l va controla Antihristul, lipsindu-l pe om de ceea ce 
Dumnezeu ia dat, deci de libertatea deplină
,,Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să pri-

mească un semn pe mîna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată 
cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau 
numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească 
numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute 
şase zeci şi şase.” Apoc. 13:16-18
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Şi avem cuvîntul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte,…  II Petru 1:19

Răpirea bisericii de către isus hristos 
·A făgăduit că va veni iarăşi
,,Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă 
voi lua cu Mine, ca acolo unde sînt Eu, să fiţi şi voi.” Ioan 14:3

·Ce este răpirea şi cum va avea loc
,,Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă… Căci noi cei vii, cari vom 
rămînea pînă la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. 
Căci însuş Domnul,  Se va pogorî din cer,… şi întîi vor învia cei morţi în 
Hristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu 
ei, în nori, ca să întîmpinăm pe Domnul în văzduh;… Mîngîiaţi-vă dar unii 
pe alţii cu aceste cuvinte.” ITes.4:13-18

·Cînd va avea loc răpirea? Numai dumnezeu ştie
,,Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii 
din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.” Mat.24:36

·Dar şi creştinii ştiu cînd se apropie
,,Tot aşa, şi voi, cînd veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului 
este aproape, este chiar la uşi.Adevărat vă spun că, nu va trece neamul 
acesta pînă se vor întîmpla toate aceste lucruri.” Mat.24:33-34

·Şi aşteaptă 
după cum scrie în simbolul credinţei: Aştept învierea morţilor şi 

viaţa veacului. Amin.
,,Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să 

scăpaţi de toate lucrurile acestea, cari se vor întîmpla, şi să staţi în 
picioare înaintea Fiului omului.``Luca 21:36

·Dumnezeu prin cei doi prooroci şi prin îngeri va îndemna 
pe oameni să nu pună semnul şi să nu se închine 
antihristului şi icoanei lui.
,,Voi da celor doi marturi ai mei să proorocească, o mie două sute 
şase zeci de zile.” Apoc. 11:3
,,Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: ,,Dacă se 
închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau 
pe mînă,…
va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea 
Mielului.” Apoc. 14:9-10

·Antihristul va omorî pe aceia care nu vor primi semnul şi 
nu i se vor închina.  
 ,,El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuş; el va face pustiiri de 

necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici şi 
chiar pe poporul sfinţilor.” Dan.8:24

CEL MAI MARE NECAZ AL OMENIRII 
·Antihristul va încălca templul lui solomon
,,De aceea, cînd veţi vedea ,urîciunea pustiirii,… aşezată în locul 
sfînt`… atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n’a fost niciodată dela 
începutul lumii pînă acum, şi nici nu 
va mai fi.” Mat.24:15-21
·Al treilea război mondial 
chimic şi nuclear  
,,… şi din gurile lor ieşea foc, fum şi 
pucioasă.  A treia parte din oameni 
au fost ucişi.” Apoc. 9:17-18
·Mînia lui Dumnezeu
,,Şi am auzit un glas tare, care 
venea din Templu, şi care zicea celor şapte îngeri: ,,Duceţi-vă, şi 
vărsaţi pe pămînt cele şapte potire ale mîniei lui Dumnezeu!``  …o 
rană rea şi dureroasă… Şi a murit orice făptură vie, chiar şi tot ce 
era în mare.... în rîuri şi în izvoarele apelor. Şi apele s’au făcut sînge. 
...peste soare. Şi soarelui i s’a dat să dogorească pe oameni. Şi 
împărăţia fiarei a fost acoperită de întunerec. Oamenii îşi muşcau 
limbile de durere.Şi au hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor 
lor şi din pricina rănilor lor rele, şi nu s’au pocăit de faptele lor...
şi s’a făcut un mare cutremur de pămînt, aşa de tare, cum, de cînd 
este omul pe pămînt, n’a fost un cutremur aşa de mare.  ...şi cetăţile 
Neamurilor s’au prăbuşit.” Apoc. 16:1-19

A DOUA VENIRE A LUI ISUS HRISTOS
«Şi iarăşi voi veni cu slavă să judec vii şi morţii a cărui înpărăţie nu va 
avea sfîrşit» Simbolul credinţei.
,,Căci, cum iese fulgerul dela răsărit şi se vede pînă la apus, aşa va fi 
şi venirea Fiului omului.” Mat.24:27
,,Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile 
pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii 
cerului cu putere şi cu o mare slavă.” Mat. 24:30
,,Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi îl va vedea; şi cei ce L-au 
străpuns. Şi toate seminţiile pămîntului se vor boci din pricina Lui! Da, 
Amin.” Apoc. 1:7
,, ...la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într’o 
flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu 
şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.” 
IITes.1:7-8                        
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