
 

Natura venirii lui Christos este fierbinte dezbătută. A prezis Christos o întoarcere într-

un trup de carne? Sau, avea venirea lui Christos să fie un eveniment în care El avea să 

vină în același fel cum a venit Tatăl Său, în multe rânduri, în Vechiul Testament?  

Perspectiva Preteristă cu privire la profeție se răspândește rapid dincolo de granițele 

denominaționale. Nodul Gordian al afirmaților temporale din Noul Testament referitoare 

la apropierea sfârșitului poate fii dezlegat în lumina unei mai bune înțelegeri a naturii 

parousiei lui Christos. Pe scurt, Isus nu a promis că se va întoarce într-un trup fizic! El a 

promis să vină așa cum Tatăl a venit, și aceasta exclude o venire trupească, vizibilă! 

Acest adevăr nu este primit bine de toți, și preterismul este etichetat ca fiind eretic. 

Fără să se teamă de astfel de acuzații, Don K. Preston, în mod sincer, confruntă pe criticii 

de frunte ai preterismului din zilele noastre, răspunzând prin Așa Tată așa Fiu, pe Nori 

de Slavă, cu mare profunzime scrierilor lui John MacArthur, Kenneth Gentry, și alții, 

arătând că paradigmele lor sunt greșite și că acuzațiile lor sunt nefondate. 

În această lucrare comprehensivă și definitivă, Don K. Preston arată cu dovezi 

persuasive puternice, că a Doua Venire a lui Christos nu avea să fie trupească, fizică și 

vizibilă, ci o manifestare a Suveranității Lui, pe măsură ce a venit în slava Tatălui! 

Don K. Preston a absolvit în 1975 la Northside School of Preaching, Harrison, AR. 

Don a vorbit în public de la vârsta de 13 ani și a fost votat printre „Tinerii remarcabili 

din America” 1980. În iunie 2010, Don a primit titlul de doctor onorific de la 

Universitatea Vision Internațională din Romona, California, drept recunoaștere pentru 

realizările sale remarcabile în lucrare și publicare. A ajutat la program de televiziune care 

a primit recunoaștere națională în revista „Christianity Today”. 

 

  


