
„Fiindcă eschaton-ului nu i s-a dat adevărata poziție istorică de la Cruce la întoarcerea lui 

Christos în cadrul scurtei perioade a unei generații, nenumărate probleme legate de timp și 

interpretări escatologice contradictorii au caracterizat credința creștină multe secole de-a 

rândul. Zbaterile pentru coerență escatologică continuă și astăzi, cu o mai mare intensitate ca 

niciodată, pe fondul conștientizării că ceva nu este corect în teologia escatologică. Unde ar 

trebui să fie armonie și pace, există disensiuni și confuzie crescândă. Nu există „probleme 

temporale” în adevărata escatologie biblică, dacă ne întoarcem la Biblie și rămânem în cadrul 

ei istoric unic pentru a înțelege când, unde și cum  au avut loc „lucrurile din urmă.” Toate 

problemele temporale referitoare la „lucrurile din urmă” sunt plăsmuiri omenești și sunt 

invariabil înrădăcinate întro exegeză greșită a unicului și indivizibilului eschaton biblic.”  

 

Max R. King.   

 

Lucrarea Mântuit deja, dar nu încă? își propune să demonstreze cu argumente biblice că 

mântuirea care „vine de la Iudei” este singura mântuire oferită de Dumnezeu tuturor 

oamenilor, deci și Neamurilor. Autorul arată convingător că promisiunea Mântuirii a fost 

Nădejdea lui Israel și a fost adusă la îndeplinire prin Crucea și Parousia lui Christos la 

împlinirea vremii. Astfel Mântuirea este un act unilateral al Dumnezeu care a fost încheiat la 

venirea Răscumpărătorului din Sion.  

Pentru a face acest lucru, autorul compară și asociază texte cheie din cartea Daniel cu 

scrierile Noului Testament, în special epistola către Evrei. În tot acest demers autorul aduce 

în discuție relația dintre Mântuire și Legămintele lui Dumnezeu făcute cu Avraam și sămânța 

lui, relația dintre Mântuire și Nunta Mielului, dintre Mântuire și Împărăția lui Dumnezeu, etc. 

Nu numai că Neamurile au fost făcute părtașe la mântuirea lui Israel dar această mântuire 

adusă de Isus Christos nu se poate pierde fiindcă „Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri 

şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.” Ioan 10: 28.   

Capitolul Implicațiile logice ale Cesaționismului discută problematica încetării darurilor 

spirituale și o face din perspectiva Planului de Răscumpărare al lui Dumnezeu.    

Prin perspectiva ei, cartea de față aruncă o lumină suplimentară asupra actului 

răscumpărător al lui Dumnezeu.  
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