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Koinonia în Biserica
Primarã (3)
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ãrtãºia nu are doar
ingrediente ºi duºmani.
Textul din Fapte 6.1-7
ne dezvãluie noi faþete ale koinoniei
creºtine. Pasajul are o valoare pastoralã ºi ecleziologicã evidentã, iar
cercetãtorii gãsesc aici fundamente
pentru slujirea diaconalã. Dar, dincolo de aceste elemente, secþiunea cred
cã precizeazã, implicit, ºi RIGORILE
pãrtãºiei. Poþi constata lucrul acesta
la o simplã lecturã. Numãrul convertiþilor crescuse, responsabilitãþile
se înmulþiserã, presiunea eclezialã
era din ce în ce mai puternicã. O
situaþie anume – nemulþumirea
vãduvelor iudeilor elenizaþi – a
condus comunitatea din Ierusalim
la redefinire. Era nevoie de aceastã
redefinire, de aceastã repoziþionare
pastoralã.
Cornilescu traduce prin verbul
a cârti atitudinea acelor vãduve, dar
la fel de bine ar merge ºi verbul a
se plânge. Ocurenþe paralele avem
în Gen. 21.25 unde Avraam a bãgat
de vinã lui Abimelec pentru o fântânã;
Num. 11.1, unde poporul cârteºte în
gura mare ºi Luca 5.30, unde fariseii cârteau împotriva ucenicilor
pentru cã stau la masã cu vameºii.
Interesant este cã Biserica Primarã are o scãpare chiar în domeniul
unde stãtea cel mai bine: cel social.
În Fapte 2 citim cã fiecare primea
dupã nevoi, în Fapte 6 citim cã unii
au fost trecuþi cu vederea. În consecinþã, apostolii se întrunesc ºi
convoacã adunarea credincioºilor,
apoi stabilesc prioritãþile. Atunci îºi
dau seama cã mai au nevoie de o
categorie de slujitori – diaconii – ºi
procedeazã în consecinþã. Ei continuã sã predice Cuvântul lui Dumnezeu, iar diaconii slujesc la mese.
Lucrarea înainteazã ºi chiar unii
preoþi se întorc la credinþã. Putem,
aºadar, stabili câteva rigori ale pãrtãºiei plecând de la acest pasaj.
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Cuvântul Adevãrului

Prima rigoare: propovãduirea
Cuvântului este o prioritate.
Apostolii deja suferiserã pentru
aceastã slujire, cum ar fi abandonato chiar acum?! Aveau o însãrcinare
specialã fãcutã de Hristos cel Înviat,
cum ar fi putut-o neglija?! De altfel,
aversiunea mai marilor iudei era
îndreptatã cu precãdere împotriva
proclamãrii. Chiar ºi în faþa noilor
provocãri, apostolii rãmân consecvenþi slujirii lor. Efervescenþa convertirilor avea o temelie solidã:
predicarea riguroasã a Veºtii Bune.
Cred cã ºi azi, o bisericã proclamatoare va rãmâne în picioare,
indiferent de bãtaia vânturilor ºi a
valurilor.
A doua rigoare: aplanarea tensiunilor este urgentã. Maniera
operativã în care acþioneazã cei
doisprezece este salutarã. Orice
tensiune neamortizatã la timp
degenereazã. A amâna intervenþia
este egal cu a lãsa lucrurile în cãdere
liberã. Desigur, multe lucruri erau
importante atunci, cum sunt ºi
acum, dar aplanarea tensiunii existente era o urgenþã. Diavolul este
un maestru al intrigilor ºi discordiei, tocmai de aceea trebuie
acþionat repede ºi eficient. Conflictul
din sânul bisericii este aplanat, iar
lucrurile pot sã reintre în normal.
Experienþa oricãrei comunitãþi
confirmã cã tensiunile aduc stagnarea lucrãrii lui Dumnezeu ºi o
atitudine nepotrivitã din toate
punctele de vedere.
A treia rigoare: detaliile sunt
de mare importanþã. Ca întotdeauna, miºcarea creºtinã avea
obiective clare. Erau câteva lucruri
fundamentale ce guvernau viaþa
bisericii. ªi totuºi, detaliile puteau
sã stagneze totul. Cineva spunea cã
Dumnezeu stã în detaliu, iar umblarea noastrã cu El certificã acest
lucru. Lucruri aparent neimpor-
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tante, oameni aparent neînsemnaþi,
proporþii nesemnificative, toate
acestea tratate cu uºurinþã pot bloca
întreg angrenajul. Cred cã o bisericã
maturã este mereu atentã la orice
noutate ºi la detalii care pot trece
neobservabile. O slujire pastoralã
completã înseamnã ºi o grijã specialã faþã de sentimentele, dilemele
ºi atitudinile celorlalþi.
A patra rigoare: caracterul este
de neînlocuit. Apostolii, dar ºi diaconii aleºi, erau oameni de caracter.
Competenþa caracterului era o
cerinþã eliminatorie pentru slujitorii
Bisericii Primare. Îndemânarea,
talentul, instruirea, toate acestea
sunt minunate ºi necesare… doar cã
nu sunt îndeajuns. Moralitatea ºi
spiritualitatea trebuie sã primeze.
De-a lungul secolelor multe au fost
exemplele de slujitori populari, dar
lipsiþi de caracter. Este ca ºi cum
construim un edificiu impunãtor pe
nisipuri miºcãtoare. Marii oameni
ai lui Dumnezeu au fost înainte de
toate oameni de caracter. Credincioºia în lucurile mici ne calificã
pentru cele mari.
Aºadar, sã rãmânem fideli
Cuvântului lui Dumezeu ºi sã întreþinem relaþii vindecãtoare unii cu
alþii. Biserica lui Hristos este locul
ideal pentru cea mai sublimã pãrtãºie. Totul trebuie sã fie o pregustare pentru ce ne aºteaptã în Împãrãþia lui Dumnezeu. Sã dãm dovadã
de maturitate ºi de discernãmânt.
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

