
Dacă Dumnezeu ar fi vorbit cu Dumnezeu când a spus că anumite evenimente urmau să aibă 

loc „în curând,” am fi justificați să spunem că omenirea nu avea nici o cale prin care să știe ce 

înseamnă „în curând” sau „aproape.” Dar în Biblie, Dumnezeu a vorbit cu OMUL! Afirmațiile 

temporale privitoare la împărăție, au fost făcute omului! Afirmațiile temporale din Biblie au 

fost făcute omului pentru a-l încuraja sau pentru a-l avertiza! Dacă Dumnezeu nu s-a referit la 

timp când a folosit afirmații temporale, la ce s-a referit?1  

Având în vedere că omul se gândește la timp atunci când aude sau citește „în curând” sau 

„iminent,” nu ar fi fost un act de inducere în eroare, din partea lui Dumnezeu, să spună că ceva 

nu se va întâmpla decât peste multă vreme, când de fapt evenimentul este iminent? Şi invers, 

nu ar fi fost un act de inducere în eroare din partea lui Dumnezeu să spună că ceva este iminent 

când de fapt evenimentul urmează să aibă loc doar peste secole? 

Dumnezeu a putut, sau nu a putut, a spus, sau nu a spus adevărul despre lucrurile care aveau 

să se întâmple. Dacă El nu a făcut-o sau nu a putut, El nu este Dumnezeu. Dacă a putut dar nu 

a făcut-o, motivația Lui este pusă sub semnul întrebării. Dar dacă a putut și a făcut-o, atunci 

este vremea să regândim perspectivele escatologice tradiționale!    

Întrebarea la care Preston răspunde cu multă perspicacitate în această broșură este: „Poate 

Dumnezeu să comunice cu creația Sa într-un mod inteligibil; sau YHWH vorbește intenționat 

într-un mod ambiguu?”  

Citind această broșură veți înțelege de ce sunt extrem de importante afirmațiile temporale 

din Biblie în general, și din Noul Testament în special, mai ales când este vorba de escatologie. 
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1 Se susține uneori că „aproape” transmite idea certitudinii, nu a apropierii. Ei bine, dacă acest lucru este adevărat, atunci „nu 

aproape” trebuie să transmită incertitudine! Aceasta înseamnă că atunci când YHWH a spus că ceva nu este aproape, El de 
fapt a spus că nu este sigur că va avea loc! 


