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Gîndul de bine �i gîndul lui Cristos. Despre slujire, 

Ioan 13:1-3 

 
 

Tuturor studen�ilor mei  
care vor profesa  

în domeniul Asisten�ei sociale 
 

Ioan 13:1 Înainte de praznicul Pa�telor,  
Isus, ca Cel care �tia  
c� I-a sosit ceasul s� plece din lumea aceasta la Tat�l  
�i fiindc� îi iubea pe ai S�i, care erau în lume,  
i-a iubit pîn� la cap�t.  
În timpul cinei,  
dup� ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, 
fiul lui Simon, gîndul s�-L vînd�,  
S-a sculat de la mas�,  
S-a dezbr�cat de hainele Lui,  
a luat un �tergar, �i S-a încins cu el.  
Apoi a turnat ap� într-un lighean  
�i a început s� spele picioarele ucenicilor,  
�i s� le �tearg� cu �tergarul cu care era încins. 

 

Alte evanghelii �i evanghelia cre�tin� 

 
Textul de fa�� se vrea a fi un semnal de alarm� o dat� cu 

apari�ia unei noi forme de deformare a Evangheliei lui Cristos, 
�i anume transformarea Evangheliei mîntuirii, restaur�rii 
persoanei, a transform�rii radicale, a na�terii din nou, a înnoirii 
în caracter �i a sfin�irii, într-o evanghelie social� a repara�iilor 
minore, într-o evanghelie care se înr�d�cineaz� tot mai mult în 
cetatea terestr� �i prea pu�in în escathon, în lumea viitoare a 
veacului care va s� vie �i pe care îl a�tept�m cu to�ii.  

Exist� ast�zi o evanghelie ecologic�, a restaur�rii 
mediului, a restaur�rii celor ce sunt trec�toare �i care vor arde 
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cu troznet, care le neglijeaz� pe cele importante �i perene. 
Asist�m la ajutorarea copiilor str�zii, a b�trînilor din aziluri, a 
pu�c�ria�ilor, a nebunilor din ospicii f�r� predicarea 
evangheliei ferme a poc�in�ei. Prefer�m s� le împ�r�im p�turi �i 
biscui�i, lucruri perfect inofensive, de team� s� nu-i 
“manipul�m” cumva. Îi l�s�m cu lucruri, cu mici propriet��i, 
dar f�r� Cuvîntul salvator. Am ajuns, trist lucru, s� avem 
re�ineri în a pleca în misiuni de evanghelizare dac� nu avem �i 
lucruri de împ�r�it. Voi r�mîne un entuziast al ajutor�rii 
orfanilor �i v�duvelor, ca unul crescut ca orfan în cas� de 
v�duv�, dar nu a unei ajutor�ri pe post de surogat al 
evangheliei harului �i poc�in�ei.  

Cristosul Evangheliei noastre îns�, nu ne va chema s�-i 
citim rapoarte �i statistici despre împ�r�irea ajutoarelor. El va 
privi în�untrul nostru, ne va judeca motiva�iile, va p�trunde cu 
Duhul s�u adîncimile r�runchilor �i va deslu�i dac� am mers s� 
vestim Evanghelia jertfei de sine �i a sacrificiilor sau o 
evanghelie a autogratific�rii �i a bif�rii unor ac�iuni îndeplinite. 
În numele unui ecumenism prost în�eles particip�m la ac�iuni 
umanitare ale unor biserici cu tot felul de credincio�i din toate 
col�urile dedic�rii religioase, uneori chiar în afara sferei 
cre�tinismului nominal.  

Cristos ne chem� la slujire, dar nu oricum. Ne cheam� pe 
nume, pe noi, cei pe care îi cunoa�te. Se bucur� de binele pe 
care îl fac robii Lui, nu ai altuia. Aceasta presupune cî�tigarea 
identit��ii înaintea meritului prin fapte.  

 

Po�i s� începi slujirea cu ligheanul �i �tergarul… 

 
Po�i, f�r� îndoial�, s� ai rezultate notabile. �tergarul î�i va 

fi ud; picioarele vor fi curate; b�trînii din azil vor fi ferici�i; 
copiii orfani te vor îmbr��i�a �i vor striga dup� tine emo�ionant 
“mami...!”, „tati…!”; î�i vor curge lacrimi de bucurie �i cele 
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mai sensibile corzi ale sufletului î�i vor fi atinse. Po�i s� lup�i 
împotriva minelor antipersoan�[NM1]. Po�i primi premiul Nobel 
pentru pace �i s� vezi în urma ta r�s�rind institu�ii de 
binefacere. Po�i s� vizitezi pu�c�ria�ii din închisoare, s� le faci 
scenete, s� le cîn�i cînt�ri. Po�i s� faci asisten�� social� cu 
înseta�ii din de�erturi �i s� dai mese pentru înfometa�ii din 
Africa. �i totu�i, la Marea Judecat� s� auzi: “Pleca�i de la Mine 
c�ci nu v� cunosc!” Oare nu acesta este spiritul Evangheliei, în 
care Cristos, în mod surprinz�tor, îi respinge pe campionii 
facerilor de bine? 

Po�i începe cu ligheanul. Nu e un lucru r�u. Po�i începe 
cu diverse slujiri. Este împlinitor, iar rezultatele î�i dau 
satisfac�ie. �i Doamna Clinton face vizite la orfelinate �i d� 
bani pentru v�duve. �i Bill Gates d� bani pentru cercet�ri în 
domeniul cancerului. Totu�i, avem o b�nuial� c� exist� o mare 
diferen�� între banii lor �i cei doi b�nu�i ai t�i care pot avea o 
alt� greutate în ochii Domnului. Credem c� este o diferen�� 
între activismul hindu�ilor �i misiunea cre�tin�, între 
moralitatea budi�tilor, cinstea unui japonez p�gîn �i bun�tatea 
unuia care este Fiu de Dumnezeu. Po�i începe cu ligheanul �i 
�tergarul, dar conteaz� CINE spal� pe cine. Scopul slujirii cu 
ligheanul �i �tergarul nu a fost cur��irea picioarelor, ci definirea 
unui nou tip de rela�ie. Motiva�ia lui Cristos în slujire a fost 
g�sirea r�spunsurilor la întreb�rile determinate de rela�ia EU-
VOI.  

 

Nu conteaz� slujirea mea? Slujirea cre�tin� înseamn� 

mai mult decît asisten�� social� 

 
Ce tragic! Cîte energii consumate în zadar! Cîte fonduri 

risipite aiurea! Cîte zile de slujire f�r� rost! Cît� binefacere care 
nu conteaz�! Cît� bun�tate dus� pe apa sîmbetei, f�r� nici o 
greutate la Marea Judecat�! 
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Se poate întîmpla a�a ceva în Împ�r��ia lui Dumnezeu? 
Da, se poate. Avem un Dumnezeu radical �i foarte preten�ios 
cînd vrem s� ne identific�m ca �i slujitorii în Împ�r��ia Sa. 
Avem un Dumnezeu care ne controleaz� bine dosarul �i care nu 
prime�te orice fel de slujire, motivat� de orice fel de gînd. 
Nimeni nu contest� c� slujba ta este eficient� acum, dar slujirea 
cre�tin� înseamn� mai mult decît o gur� s�turat� �i chiar mai 
mult decît o via�� salvat� de la moartea prin însetare.  

 
Care este diferen�a dintre slujirea unui cre�tin �i primirea 

de oaspe�i a unui musulman? Care este diferen�a dintre paharul 
de ap� pe care îl d� un cre�tin în numele Domnului �i paharul 
de ap� pe care un hindus îl d� unui însetat în de�ert? 

Ce crede însetatul? Ce crede oaspetele? Cine cerceteaz� 
oare gîndurile lor? Ei sunt împlini�i. Din afar� nu se vede decît 
�tergarul �i ligheanul, faptul c� slujirea este eficient�, iar 
picioarele sunt curate. Pentru cel slujit, pentru cei care privesc 
doar la ceea ce izbe�te ochiul, pentru camera video, pentru 
reporteri �i televiziune, pentru reportajele împ�nate cu 
fotografii, nu conteaz� decît ceea ce este realizat, ceea ce se 
vede, ce se poate num�ra �i include în statistici.  

Ceea ce iese la cîntar, ceea ce se vede sunt rapoartele 
televiziunilor, �i astfel, slujirea este m�surat� în termenii 
manageriali ca eficien��, profitabilitate etc. Ceea ce se vede 
este foarte mult activism în nici într-un nume, f�r� nici un 
st�pîn. Dar e un activism, care love�te în plin sau, mai bine zis, 
exact în gol, în golul acela care trebuie umplut –  acum, ast�zi, 
urgent!  

Ce tensiune teribil� între ispita de a evalua binele �i a uita 
de binef�c�tor, între a privi la fapta de bine �i nu la 
consecin�ele ei ve�nice, din perspectiva ve�niciei f�ptuitorului! 
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Pîn� la urm�, frumuse�ea textului din Luca 7: 2226 st� în faptul 
c�, la prima vedere, tuturor li se d� ceea ce î�i doresc, dar textul 
este construit în a�a fel încît, momentul de culme este de fapt 
un anticlimax, c�ci  s�racilor nu li se dau ajutoare, a�a cum ar 
p�rea firesc, ci li se veste�te Evanghelia. Scopul venirii lui 
Cristos în lume nu a fost s� pun� bazele unui mega-dispensar în 
care orbii, �chiopii, lepro�ii �i surzii s� fie vindeca�i, iar mor�ii 
s� învie, ci tuturor lipsi�ilor de orice fel s� li se vesteasc� 
Evanghelia.  

Binele lui Cristos nu este un bine senza�ional, vizibil, 
cuantificabil, ci unul greu de observat, care are de-a face cu 
restaurarea rela�iei între primitorul de bine �i Binef�c�tor, nu cu 
restaurarea trupului muritor.  

 

 Slujirea �i slujitorul 

 
Scripturile cre�tine ne înva�� c� exist� o rela�ie complex� 

�i care trebuie înv��at� între bine �i binef�c�tor, între slujire �i 
slujitor. Prin modelul s�u, Domnul, ne arat� c� este important 
cine �i cum mînuie�te ligheanul.  

Ce frumos sun� textul din Ioan 13, mai ales dac� este citit 
�inînd seama de sintaxa pe care Ioan a creat-o! Tensiunea este 
mult mai vizibil�. Plute�te în aer penibilul situa�iei, t�cerea 
ap�s�toare, jena ucenicilor, demnitatea celui care face gestul 
nea�teptat, nel�murirea tuturor fa�� de �ocantul actului pe care 
Domnul îl face. Tulburarea este n�scut� nu de gestul în sine, ci 
de CINE face gestul. Actul era obi�nuit, tradi�ional, personajele 
�i motiva�iile lor sunt subliniate de apostol.  

 

                                                 
26 �i, drept r�spuns, le-a zis: „Duce�i-vã de spune�i lui Ioan ce a�i vãzut �i 

auzit: orbii vãd, �chiopii umblã, lepro�ii sunt cur��i�i, surzii aud, mor�ii 
înviazã, �i sãracilor li se propovãduie�te Evanghelia. 
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Cum ar suna textul dac� am citi doar propozi�ia 
principal�, f�r� nota�iile de regie pe care le face Ioan? 

 
Înainte de praznicul Pa�telor, Isus, 
S-a sculat de la mas�, S-a dezbr�cat de hainele Lui,  
a luat un �tergar, �i S-a încins cu el.  
Apoi a turnat ap� într-un lighean  
�i a început s� spele picioarele ucenicilor,  
�i s� le �tearg� cu �tergarul cu care era încins. 

 
Simplu. Clar. Fapte. Acte. Totul este eficient; cu 

rezultate. �i ce dac� gestul este �ocant? Da… este un model 
extraordinar de slujire, este Înv���torul care spal� picioarele 
ucenicilor care nu s-au dumirit c� este vremea s� înve�e �i ei 
slujirea.  

P�i un gest ca acesta l-ar fi putut face �i Buda. Ba chiar 
mul�i c�lug�ri hindu�i au f�cut gesturi mai nobile decît acesta. 
Ce este a�a de extraordinar în aceast� fapt�? Ce este 
extraordinar în a te umili pu�in? 

 
Ar fi bine s� urm�rim ceea ce a fost scos din text. Abia 

acum textul cap�t� dramatismul �i frumuse�ea-i specific�. Abia 
acum devine unic. Abia acum în�elegem de ce numai Cristos 
putea s� fac� aceasta, iar actul lui este unic pentru c� 
IMPORTANT ESTE CINE FACE CEEA CE FACE.  

 
Isus, 
ca Cel care �tia c� I-a sosit ceasul s� plece din lumea 
aceasta la Tat�l  
�i fiindc� îi iubea pe ai S�i, care erau în lume, i-a iubit 
pîn� la cap�t.  
Isus,  
fiindc� �tia c� Tat�l Îi d�duse toate lucrurile în mîini,  
c� de la Dumnezeu a venit �i la Dumnezeu Se duce,  
S-a sculat de la mas�…. 
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Noi vedem doar c� s-a sculat de la mas�, dar ceea ce 
noteaz� Ioan este partea nev�zut� a slujirii: conflictul în 
l�untrul slujitorului, drama sufleteasc� a celui care �tia ceasul, 
cuno�tea vremea slujirii �i în�elegea mai bine ca cei sluji�i 
semnifica�ia slujirii lui. �tia DE CE sluje�te, pentru c� îi 
IUBEA pe ai s�i. Slujea din Dragoste, nu pentru a asculta 
aplauzele, nu pentru a ap�rea pe primele pagini ale ziarelor sau 
în reportajele de televiziune, nu pentru a fi ales (sau aleas�) 
senator, ci pentru c� �tia Cine este, c� are toate lucrurile în 

mîni, �tia de unde vine �i unde se duce, pentru c� �tia ceasul, 
pentru c� iubea. Iubirea în cuno�tin�� duce la adev�rata slujire. 
Cine este, ce are, de unde vine, unde se duce, care este vremea 
potrivit� �i rela�ia definitorie? Întreb�ri fundamentale la care 
Cristos are �i este r�spunsul.  

Nu spune apostolul Pavel c� martirajul nu conteaz� în 
absen�a dragostei? c� po�i s� faci toat� via�a asisten�� social� �i 
s� te d�ruie�ti chiar într-un gest de jertf� suprem� r�mînînd 
totu�i un chimval z�ng�nitor �i disonant? Cristos nu ne chem� 
la binefacere din reflex. Nici în acest domeniu formarea 
automatismelor nu este de dorit. Suntem chema�i la a face bine 
din IUBIRE, ca unii care ne �tim CEASUL, adic� �tim c� 
vremurile sunt rele �i c� trebuiesc r�scump�rate; ca unii care 
�tim cine suntem �i unde unde ne ducem; ca unii care 
cunoa�tem dragostea adecvat�, timpul prielnic �i identitatea 
nimerit�. 

 

Slujirea unic� a lui Cristos Unicul 

 
De ce este minunat ceea ce se relateaz� în pasjul din 

Ioan? Nu pentru c� un maestru spal� picioarele unor ucenici 
destul de înce�i la slujire, ci pentru c� Cel care are toate 
lucrurile în mîini, St�pînul, Domnul, Cel prin care toate 
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lucrurile s-au f�cut, Cel dinainte de veacuri, Acela, Fiul, Mielul 
cel îmbr�cat cu slav� �i cinste a luat El Însu�i ligheanul.  

Ce este �i mai minunat aici? Faptul c� nu se apleac� s� 
slujeasc� în mod natural – nu îi vine u�or –, nici din reflex – nu 
îi este la îndemîn� –, �i nici din resemnare – nu are ce face –.. 
Nu o face ca s� acopere nevoia, ci ia ligheanul pentru c� �tie 

Cine este. �tie, de asemenea, de unde vine �i încotro se 
îndreapt�. Î�i cunoa�te destinul ve�nic. Nu are complexe �i 
probleme de identitate. Nu face actul slujirii pentru c� nu este 
altcineva care s�-l fac�. Nu îl face pentru ca a ap�rut nevoia �i  
pentru c� ceilal�i nu se simt s� îl fac�, ci Sluje�te tocmai pentru 
c� �tie cine este �i de ce o face. Ce minunat exemplu de slujire! 

S� sluje�ti nu doar ca s� se duc� mirosul de transpira�ie, 
nu doar ca s� bifezi în agend� activitatea sau ca s� dai rapoarte 
misionare; s� sluje�ti nu pentru ziare �i televiziuni, nu pentru 
l�ud�ro�enia vie�ii, ci pentru c� �tii Cine e�ti, de unde vii �i 

unde te duci; pentru c� �tii c� po�i s� sari peste umilin�a slujirii 
tocmai din aceast� pricin�, dar pe care o alegi numaidecît în 
cea mai înalt� form� de libertate. Aceasta este slujirea cristic�!  

 

Nu exist� slujire cre�tin� dac� nu este f�cut� de 

cre�tini, nici martiraj în afara celui provocat de 

m�rturisirea cre�tin�.  

 
Care este diferen�a dintre un pahar de ap� dat în de�ert de 

un beduin p�gîn �i cel dat în Numele lui Cristos? �i unul �i 
altul potolesc setea însetatului, dar Domnul nostru nu a venit s� 
potoleasc� setea tuturor înseta�ilor; nu le-a redat vederea 
tuturor orbilor; nu a venit doar ca s� fac� congrese de pace �i s� 
le �tearg� orfanilor lacrimile; nu a venit doar ca s� î�i treac� în 
palmares o mul�ime de faceri de bine. Pe Domnul nostru îl 
intereseaz� inima cu care arunci cei doi b�nu�i în cutia cu bani 
mai mult decît suma propriu-zis�. Nu zeciuiala din izm� �i 
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m�rar, din plicule�e de ceai de ment� sau din lîna de la fiecare 
oaie îl intereseaz� pe El, ci înspre cine este îndreptat� 
dragostea care te îndeamn� la a da zeciuial�. În Împ�r��ie, 
slujirile sunt ale celor care dau apa însetatului ÎN NUMELE 
DOMNULUI, adic� întocmai cum ar fi f�cut-o El. Nu exist� 
slujire cre�tin� decît cea f�cut� de cre�tini dedica�i. Nici o alt� 
lucrare nu va fi recunoscut� de c�tre Împ�ratul nostru în afar� 
de lucr�rile f�cute de robii Lui. Slujirea cre�tin� este întemeiat� 
pe o rela�ie, o rela�ie care redefine�te activit��ile, faptele 
misionare, �i chiar martirajul.  

Aceasta este diferen�a dintre Socrate sacrificatul �i 
apostolii Petru sau Pavel martirii. Socrate a murit în numele lui. 
Pavel �i Petru au murit în Numele Lui. Oricît ne-ar impresiona 
sacrificiul victimelor din perioada comunist�, ele nu au nimic 
de-a face cu martirajul în numele lui Cristos. Observa�i c� am 
evitat cuvîntul martiraj �i l-am folosit doar în contextul 
sacrificiului cre�tin, pentru c� doar atunci cînd vorbim de un 
“m�rturisitor”, unul care moare pentru c� m�rturise�te 
Evanghelia �i predic� Numele lui Cristos în fa�a c�ruia se 
pleac� orice genunchi, avem de-a face cu un sacrificiu cre�tin 
autentic. 

 

Gînduri de bine �i gîndul care era în Cristos 

 
Ce po�i face tu? Ori de cîte ori sluje�ti, ori de cîte ori 

mergi la azilul de b�trîni �i îl întorci pe cealalt� partea pe 
b�trînul care nu se mai poate mi�ca �i care miroase greu, ori de 
cîte ori trebuie s� te apleci ca s� speli ceea ce este infect, 
puturos, f� lucrurile acestea ca un Fiu de Împ�rat, ca un 
aristocrat, ca unul care �tii c� apar�ii unei Împ�r��ii de preo�i. 
P�teaz�-te ca unul care �tii c� e�ti de nep�tat. Ori de cîte ori 
mergi la orfanii din Moldova, du-te nu pentru împlinire 
personal�, ci pentru c� �tii care este ceasul slujirii, �tiind cine 
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e�ti �i unde te duci, �tiind c� iube�ti cu o dragoste mai presus 
de cea p�rinteasc� care le lipse�te orfanilor. Nu face nimic din 
datorie, din obi�nuin��, pentru simplu fapt c� s-a ivit ocazia �i 
pentru c� biserica ta e oricum implicat�, pentru c� merg al�ii 
dintre prietenii t�i, pentru c� va fi atmosfer� frumoas�, pentru 
c� ai senza�ia c� po�i isp��i în felul acesta niscai p�cate. Dac� 
mori, mori pentru m�rturisirea clar� a Evangheliei, nu pentru 
idealuri trec�toare �i m�rturisiri îndoielnice.  

Tu �i cu mine avem alte motiva�ii decît doamna Clinton 
�i prin�esa Diana. Eu �i tu suntem fiii Lui. De aceea ne plec�m 
spre slujire, nu pentru c� nu avem ce face, nu pentru c� este 
nevoie – nevoi vor fi tot timpul, iar pe s�raci îi vom avea 
întotdeauna cu noi –, nu pentru c� nu exist� un altul care s-o 
fac�, ci pentru c� este ceasul potrivit pentru lucrare, pentru c� 
�tim cine suntem, �tim de cine suntem f�cu�i �i încotro 
mergem. „S� ave�i în voi acela�i gînd care era �i în Cristos 
Isus...” 

 
Activitatea de binefacere, de asisten�� social� �i de 

misiune cre�tin� au, în aparen��, acelea�i caracteristici �i cam 
aceea�i eficien�� ca oricare alte lucr�ri �i ini�iative de 
binefacere. Dac� punem lucrurile în Oglind�, pentru a le vedea 
a�a cum sunt, ajungem s� în�elegem c� nu rezultatele 
înregistrate de statistici conteaz�, ci identitatea celui care face 
ceea ce face. Religia cre�tin� este cu totul diferit� de celelalte  
religii pentru c� interiorizeaz� via�a spiritual�, atac� nivelul 
motiva�iilor �i nu d� socoteal� întotdeauna de cele ce se v�d – 
de fapte �i merite –, ci de spiritul în care sunt f�cute faptele 
mici. Proiectate �i reflectate în Cristos, acestea sunt fapte mari, 
iar cele mari se vor vedea mici. Textul din Ioan capitolul 13 ne 
înva�� s� ne uit�m acolo unde nimeni nu se uit�, spre acele 
lucruri pe care nimeni nu le vede. Pentru noi, cel pu�in, vom 
crea o alt� cheie hermeneutic� de interpretare a gestului de 
slujire. Spunem doar „pentru noi” din pricina faptului c� 
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nimeni altcineva nu �tie ce este în inima omului în afar� de 
Domnul inimii. Binele trebuie f�cut cu gîndul care era în 
Cristos, �i nimeni nu va �ti dac� acel gînd este acolo decît 
Cristos însu�i. Chiar �i unii dintre noi vom avea surprize la 
Marea Judecat�, atunci cînd vom afla ce a fost în mintea 
noastr� pe cînd înf�ptuiam binele doar cu „gîndul de bine”. 

 


