
Israel a fost creat de Dumnezeu să poarte scopul Lui răscumpărător și 

făgăduința la bun sfârșit în Christos. El nu a avut alt scop al existenței lui 

în timpul dintre făgăduință și împlinire.  

Acest punct necesită accentuare repetată. Este extrem de important 

pentru o înțelegere și aplicare corectă a mesajului evangheliei privitor la 

vremea sfârșitului. După cum am afirmat mai sus, singura predicare 

legitimă a vremii sfârșitului este predicarea lui Isus Christos ca 

semnificație și împlinire a istoriei lui Israel. Acesta a fost scopul Crucii și 

sarcina mesajului Noului Testament de la Matei la Apocalipsa. Fiecare 

fațetă a escatologiei din scrierile Noului Testament a fost înrădăcinată în 

istoria Vechiului Testament. Fundalul Iudaic al scrierilor escatologice 

cum sunt Evrei și Apocalipsa este impresionant de clar. Întregul mesaj al 

Noului Testament a fost înfipt în această unică istorie specială. Christos a 

fost Alfa și Omega exclusiv în cadrul acelei istorii. Niciodată nu a fost 

prezentat ca fiind sensul și împlinirea altor istorii, cum ar fi a Babilonului, 

Asiriei, Persiei sau Romei.  

Crucea și Parousia lui Christos au avut consecințe istorice încheietoare 

(terminatoare) de veac doar pentru Israel și istoria Legământului. 

Întoarcerea Lui, în sensul ei spiritual a fost sfârșitul veacului lui Israel 

(Matei 24: 3). Prin urmare, în acest cadru al vremii și istoriei, sfârșitul 

lumii nu a eșuat să aibă loc! „Fiul omului” într-adevăr a venit pe norii 

cerului în sensul sau înțelesul apocaliptic al parousiei Sale. Istoria (biblică, 

istoria răscumpărării) nu a mai continuat! Căderea Ierusalimului, 

distrugerea templului și abolirea preoției a închis cartea istoriei mântuirii 

lui Israel. Singura istorie mântuitoare pe care o au credincioșii astăzi este 

istoria pe care Christos a împlinit-o sau a încheiat-o prin intermediul 

morții și învierii Sale și a domniei Lui escatologice. Nădejdea noastră este 

în El, Căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. 

        Max R. King 
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