
Comparatie si contrast intre rapire si a doua venire a lui Cristos  

RAPIREA BISERICII DE CATRE CRISTOS 
A DOUA VENIRE A LUI CRISTOS  

PENTRU JUDECATA SI IMPARATIA MILENARA 

Rapirea este prezentata in special in epistole, dar 
si in Evanghelia dupa Ioan: 1 Cor. 15:52/1Tes. 4:15-
18/ Ioan 14:1-3  
 

A doua venire este prezentata in special in 
evanghelii, si in apocalipsa: Mat. 24:30/Apoc. 
19:15   

Cristos vine in vazduh ca sa ii rapeasca pe 
credinciosi: 1Tes. 4:17 
 

Cristos vine pe pamant la Ierusalim pe Muntele 
maslinilor ca sa judece pe invadatorii Israelului si 
sa stabileasca imparatia milenara: Zah. 14: 2-
4/Apoc. 20:4 

Rapirea este precedata de marea apostazie. Doar 
cei credinciosi isi dau seama prezentza apostaziei. 
Crestinii nominalii merg inainte cu un crestinism 
lumesc fara sa remuscari: 2Tes. 2:3,11-12  
 

A doua venire a lui Cristos este precedata de 
Necazul cel mare, care dureaza 3 ani si jumatate: 
Dan. 9:27/Mat. 24:21/Apoc. 12:6,14  

La rapire Cristos este vazut doar de cei credinciosi : 
1Ioan 3:2b 

La a doua venire Cristos este vazut de intreaga 
umanitate. El este Domnul imparatilor pamantului: 
Apoc. 1:5,7 

Cristos vine pentru rapirea sfintilor, pt. ca acestia 
sa nu treaca prin necazul cel mare:  
1 Tes. 1:10/2 Tes 2:7 

Cristos vine impreuna cu sfintii ca sa judece o 
umanitate razvratita si apostata: Iuda 14,15  

Rapirea este pregatirea pentru nunta Mielului: 
Apoc. 21:9 

A doua venire a lui Cristos este precedata de Ziua 
Domnului si inaugureaza imparatia milenara prin 
judecata: Isaia 2: 8-22;13:1-13; 16:23/ Apoc. 20:4  

Cei rapiti merg la judecata de rasplatire: 2 Cor. 5:9-
10 

Cei luati la a doua venire a lui Cristos merg la 
judecata de osandire datorita acceptarii lui 
Anticrist, cat si pentru agresiune impotriva lui 
Israel: Luca 17: 34-37 

Cei morti in Cristos vor invia, si impreuna cu cei vii 
sunt luati sa intalneasca pe Cristos in vazduh:  
1 Tes. 4: 16b 

Cei necredinciosi sunt aruncati in lacul de foc 
etern: Apoc. 20:14 

Cristos vine cu un strigat de bucurie ca sa rapeasca 
biserica: 1 Tes 4:16a 

Cristos vine cu manie ca sa-i arunce pe Anticrist si 
proorocul mincinos in iad si sa pedepseasca 
natiunile care l-au slujit impreuna cu evreii 
apostati. Ramasita credincioasa de evrei il vor 
recunoaste la unison pe Mesia: Apoc. 6:14-
17/Apoc. 19:19-20/ Zah. 12: 10-14 

 
Cei credinciosi primesc trupuri de slava:  
1 Cor 15:40-41, 44,48 
 

Cei necredinciosi sunt inviati pentru a fi judecati in 
trup cit si pentru a suferi tot in trup in iad:  
Ioan 5:28-29/ Apoc. 20:13-15 

Rapirea a fost o taina descoperita apostolului 
Pavel: 1 Cor 15:51 

Ziua Domnului a fost profetita in mod amplu 
Vechiul Testament: Ioel 2:31/Amos 5:18/Obadia 
1:15/Tefania 1:18/ Maleahi 4:5 

Rapirea este un motiv de curatire pentru 
credinciosi: 1 Ioan 3:2-3/1Tes. 5:23-24 

Ziua Domnului este un motiv de mantuire pentru 
cei care nu au auzit evanghelia niciodata si care 
vor plati cu viata marturia crestina: Apoc. 6:9 ; 20:4 


