
Întrebarea, cum au vorbit scriitorii Noului Testament despre viitorul poporului lui 

Dumnezeu rămâne extrem de supărătoare și dezbinătoare, dar noi nu putem trata problema pur 

și simplu izolând în carantină aceste texte „turbate” și pe cei care au venit în contact cu ele. În 

această bine argumentată și cercetată carte, Don K. Preston arată că Preterismul este mai mult 

decât o reacție sectaristă împotriva dispensaționalismului; Lucrarea Îl vom întâmpina în Văzduh 

are  potențialul – indiferent ce facem cu concluziile detaliate – să contribuie în mod 

semnificativ la înnoirea mai cuprinzătoare și reintegrarea teologiei Noului Testament.  

Vremurile și învățăturile referitoare la teologia vremii sfârșitului se schimbă. Mulți 

conducători, denominaționali și independenți, regândesc crezuri acceptate odinioară, căutând 

claritate în legătură cu învățătura lui Isus și Pavel referitoare la sfârșitul veacului.  

Don K. Preston, este un cercetător și scriitor desăvârșit, pasionat de importanța unei 

înțelegeri clare a Scripturilor, în special dacă se raportează la Escatologie. În această carte 

remarcabilă referitoare la pasajul din 1.Tesaloniceni 4, fratele Preston caută să prezinte un mod 

comprehensiv și convingător de a privi la controversele cheie legate de vremea sfârșitului.  

Printr-o excelentă cercetare, logică clară și har, Don își prezintă argumentul lăsând pe 

cititor să tragă concluziile finale. Cititorul trebuie să aibă grijă ... aceasta nu este o lucrare 

pentru novici, dar va provoca definitiv pe cititor să cerceteze deplin Scripturile pentru „că 

socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.”  

Preston arată că o analiza lingvistică, contextuală și gramaticală a textului lui Pavel de fapt 

dovedește ca fiind false toate așteptările viitoriste cu privire la o venire trupească a lui Christos 

la sfârșitul erei Creștine! Preston prezintă o analiză lingvistică care este o bombă atomică 

teologică care spulberă toate escatologiile viitoriste. Este material puternic. În plus, Preston, de 

asemenea interacționează cu principali dispensaționaliști ai momentului, dovedind că doctrina 

răpirii nu este susținută de Tesaloniceni. Este de fapt respinsă! 

În final, această mare lucrare interacționează cu opozanții de frunte ai Escatologiei 

Legământului, adică, Preterismul cum sunt Kenneth Gentry și Keith Mathison. Această carte 

este un răspuns ferm și o puternică respingere a lucrării revizuite a lui Gentry, (2009) He Shall 

Have Dominion, și a celei a lui Mathison From Age to Age the Unfolding of Biblical 

Eschatology (2009). Preston, atent, logic și puternic răspunde criticilor. Acest material nu se 

găsește nicăieri altundeva!  

 

Detalii carte 

Editura Scriptum  

Număr pagini: 462 

Tip copertă: broșată 

Dimensiuni: 145 x 205 

 


