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Laodicea este predestinată unei glorii veşnice. Măreţia rezervată acestui popor al vremii 
sfârşitului depăşeşte orice a văzut ochiul muritor până acum. Poporul judecăţii va cunoaşte o 
stare „după voia lui Dumnezeu” nevisată de oamenii serioşi şi consacraţi care au căutat, în 
decursul vremii, să pătrundă „taina lui Dumnezeu,” aceea numită „Hristos în voi.”

Lui Daniel i s-a spus că, la sfârşitul istoriei acestui pământ, va exista un grup de 
credincioşi capabili să înveţe pe mulţi să „umble în neprihănire.” Desigur, Daniel a înţeles 
corect, este vorba despre neprihnirea lui Hristos. Ei nu se vor mulţumi să liniştească pe oameni 
cu leacul superficial că este suficient doar să „fie acoperiţi” de acea neprihănire. Nici nu vor 
consola poporul flămând cu perspectiva unei neprihăniri ipotetice, la a doua venire, când vor 
pleca spre cer. Ei, privind la Fratele lor mai mare, aducătorul neprihănirii veşnice printre 
muritori, vor percepe gândul lui Hristos despre măreţia legii pusă în inimi de carne. Vor îndrăzni 
să prindă făgăduinţa Duhului că scopul lui Dumnezeu din vecuri veşnice a fost să locuiască în ei. 
Vor accepta provocarea veacurilor, minunea creaţiunii, aceea de a deveni părtaşi de natură 
divină.

Despre ei cerul spune că „vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.” Vedem noi în 
această făgăduinţă destinul glorios al bisericii din care facem parte? Apreciem noi corect 
aşteptarea inimii lui Hristos de a pregăti un popor, fraţi asemenea Lui, care vor duce lumii ultima 
solie de har, o glorioasă şi finală descoperire a caracterului divin în confruntarea cu taina 
nelegiuirii? Slava aceea pierdută în Eden, care a fost fericita nădejde a generaţiilor, vă aşteaptă 
pe voi, cei îndrăgostiţi de neprihănirea lui Hristos, oriunde vă aflaţi în scumpa noastră Laodicea 
globală. Există toate condiţiile pentru realizarea concretă a planului divin. Lumina acumulată de 
secole este în mâinile acestui popor, binecuvântat cu darul Spiritului Profeţiei. Un singur 
ingredient lipseşte: Viziunea credinţei pentru un asemenea proiect grandios, însoţită de 
recunoaşterea că părinţii noştri s-au împotrivit scopului divin de a produce o asemenea generaţie 
specială acum un secol.

Astăzi mai mult ca niciodată poporul nostru are nevoie să fie învăţat să „umble” în 
neprihănire. El este sătul şi exasperat de sfaturi bune venind de la experţi şi consilieri 
profesionişti educaţi să îndrume poporul spre o „viaţă abundentă.” Poporul judecăţii are nevoie 
de o perspectivă clară a noului legământ, cu legea scrisă în inimă, nu de sfaturi practice despre 
cum se evită legea şi neprihănirea prin artificii de corectitudine politică. Copiii acestui popor au 
nevoie de noţiuni corecte despre ploaia târzie şi marea strigare, nu de facilităţi şi programe de 
integrare mai uşoară în societatea postmodernistă de mâine. Slava legii pusă în inimi omeneşti 
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este sortită să depăşească în grandoare toate sclipirile viţelului de aur împroşcat cu sofisticate şi 
multicolore orgi de lumini. Nu lipsa de cultură contemporană este problema acestui popor al 
tuturor oportunităţilor, ci o gravă necunoaştere a scopului lui Dumnezeu din veacuri veşnice, a 
tainei evlaviei.

Sperăm ca uriaşul acesta adormit în lanţuri să vadă, ca Samson, ruşinea eşecului 
evangheliei sociale pentru care a militat, să scuture lanţurile şi să onoreze puterea insondabilă a 
dragostei care convinge. Atunci nimic nu va mai putea opri slava lui Dumnezeu să inunde 
planeta aceasta însingurată cu o imagine „mai proeminentă” a lui Hristos, care va fascina 
universul spectator. Te regăseşti în această imagine? Domnul să fie cu tine, viteazule!
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