
Israel 1948: Numărătoare Inversă spre Nicăieri 

„Experții” moderni ai profeției susțin că restaurarea lui Israel în 1948 este „Super Semnul” 

sfârșitului veacului care a venit peste noi. Scriitorii, cum sunt Hal Lindsay, au folosit evenimentele 

din 1948 ca să prezică în mod greșit bineînțeles, că sfârșitul veacului avea să aibă loc în 1988. În 

ciuda acestei rușini aduse comunității Creștine, evanghelicii Pat Robertson, Jerry Falwell, Tim 

LaHaye, Thomas Ice și alții, continuă să indice înspre 1948 ca fiind semnul sigur că Israel rămâne 

poporul ales al lui Dumnezeu și că noi trăim în zilele din urmă. 

Problema: În 1948 „Israel” a fost și rămâne o națiune seculară, chiar ateistă care se opune cu 

vehemență credinței în Christos. A binecuvântat Dumnezeu Israelul răzvrătit aducându-l în țara 

lui? Autori cum sunt Tim LaHaye, Ice, Fruchtenbaum, etc, susțin că Dumnezeu a promis că va 

aduce pe Israel în țară în starea lor de necredință! 

Cartea lui Don Preston, Israel 1948: Numărătoare Inversă spre Nicăieri, este o examinare 

Biblică, atentă, a semnificației profetice sau non-profetice a lui 1948. Faptul Biblic este, că 

Dumnezeu nu a promis niciodată să binecuvânteze pe Israel atâta timp cât el rămâne într-o stare 

de răzvrătire. Israel 1948: Numărătoare Inversă spre Nicăieri oferă o examinare atentă a fiecărui 

pasaj oferit în sprijinul unui întoarceri în țară în necredință și arată uimitor de clar că ele spun exact 

opusul la ceea ce susțin „experții profeției.” Vei fi uimit de ceea ce citești în această carte.  

Prima ediție a fost supra-numită, „o critică devastatoare a pretențiilor Dispensaționalismului 

modern.” Acum această lucrare extinsă, conține și mai multe informații încărcate cu putere care 

resping cu o și mai mare  eficiență pretenția dispensaționalistă referitoare la semnificația profetică 

a lui 1948.  

Preston dovedește dincolo de orice îndoială că evenimentele din 1948 nu au deloc, nicio 

aplicație profetică și că pretențiile mileniste sunt de fapt false. Această carte trebuie citită! Ea va 

schimba totul. 
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