Pretinşii deţinători ai unei vieţi mai înalte
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Un predicator metodist cu o îndelungată experienţă (totodată, e şi
profesor de teologie) a făcut remarca într-un ziar din sud: „Am cunoscut sute de
bărbaţi şi de femei care nu se lăudau cu o viaţă de sfinţenie, care nu au
experimentat vreo „a doua binecuvântare”, care nu au aflat vreo „lumină nouă”,
care nu au căutat o „viaţă mai înaltă”, şi care, de fapt, erau la fel de puri, de
reali şi de sfinţi în viaţă şi vorbire ca cei mai buni aşa-numiţi „oameni ai
sfinţeniei” pe care i-am întâlnit vreodată, dar nu făceau nici pe jumătate atâta
tulburare în biserică ca aceştia”. Nu e în stare nimeni să provoace atâta
tulburare în vieţile atâtor oameni din biserică şi care să întreţină un timp atât de
lung acest tumult ca fratele sau sora voastră care au primit „a doua
binecuvântare” şi trăieşte „viaţa mai înaltă”. (New York Examiner)
Privind înapoi la vreo treizeci de ani de viaţă bisericească suntem
obligaţi să ajungem la concluzia că cei mai nesatisfăcători membri pe care i-am
avut vreodată au fost cei care au fost cei mai satisfăcuţi cu ei înşişi. Un frate a
ajuns atât de complet sfinţit, încât nu a mai putut trăi cu soţia lui; iar altul a
scăpat atât de desăvârşit de orice fel de păcat, încât ne-a părăsit dezgustat.
Descoperim că, la şcoala duminicală, în asociaţia predicatorilor laici, în
întâlnirile tinerilor creştini, şi în oricare alte forme de slujire, că, imediat ce
vreun frate sau vreo soră începe să se laude cu privire la sfinţenia lor, ajung
absolut nefolositori şi nu peste mult timp nu îi mai găseşti în locul unde
obişnuiau să fie. Aceşti „mari în gură, mici în fapte” nu sunt foarte numeroşi
printre noi, dar avem din când în când un mic număr printre noi, aşa, de dragul
diversităţii.
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