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Aceste trupuri muritoare sunt doar ni?te cochilii, iar via?a nu este în cochilie. Este o limit? temporar? care
consolideaz? o putere de via?? în continu? cre?tere, în maturizare continu? ?i ac?ioneaz? asemenea unui p?zitor
temporar al vie?ii interioare. Cochilia este sintetic? în compara?ie cu via?a ve?nic? pe care o îmbrac?.
Fiecare cre?tin adev?rat a fost cuprins cu via?a ve?nic?. Este sem?nat? ca o s?mân?? în corpurile noastre
muritoare, care se maturizeaz? în mod constant ?i trebuie s? se elibereze în cele din urm? din coaj? pentru a
deveni o nou? form? de via??. Aceast? via?? glorioas? a lui Dumnezeu exercit? în noi presiune asupra cochiliei ?i,
în momentul învierii, coaja se rupe. Limitele artificiale sunt rupte, iar ca un pui nou-n?scut, sufletul este eliberat din
închisoare. Slav? Domnului!
Ca un copil al lui Dumnezeu, în momentul în care Domnul nostru consider? c? aceast? cochilie a noastr? ?i-a
îndeplinit func?ia, va trebui s? ne abandon?m vechiul nostru corp. Pavel a spus: "A muri este câ?tig!" (Filipeni
1:21). Acest fel de vorbire este absolut str?in de vocabularul nostru modern, spiritual. Am devenit închin?tori ai
vie?ii, astfel încât avem foarte pu?in? dorin?? de a pleca pentru a fi împreun? cu Domnul. A fost Pavel morbid? A
avut un fix nes?n?tos cu privire la moarte sau a ar?tat o lips? de respect fa?? de via?a cu care Dumnezeu l-a
binecuvântat? Absolut nu! Pavel a tr?it via?a la maxim, dar a învins frica de "zbuciumul mor?ii" ?i a putut spune:
"Este mai bine s? mori ?i s? fii cu Domnul decât s? r?mâi în trup".
Cei care mor în Domnul sunt câ?tig?torii, iar noi, care r?mânem, suntem cei care avem de pierdut. V? încurajez s?
v? îndrepta?i aten?ia spre ora?ul glorios pe care Dumnezeu l-a preg?tit pentru cei care mor în credin?? (vezi Evrei
11:16). Ruga?i-L s? v? despart? de leg?turile acestei lumi, astfel încât s? pute?i a?tepta cu o anticipare pre?ioas?
s? fi?i în prezen?a Sa – oricând ar fi!
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