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Pentru

toþi prietenii noºtri români

care ne-au primit cu braþele deschise,

ne-au lãrgit perspectivele ºi

ne-au arãtat dragoste ºi înþelegere.
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Cuvânt înainte
La începutul slujirii mele la Comunitatea Regionalã
Penticostalã Oradea, unul dintre pastorii foarte influ-
enþi ºi apreciaþi în þarã ºi peste hotare m-a întrebat: „Ce
faci?, Cum eºti?”. I-am rãspuns: „Sunt bine ºi tot ascult
în fiecare zi pe cei ce se confruntã cu probleme...”
Replica acelui slujitor al lui Dumnezeu a fost: „Asta-i o
lucrare deosebitã!” ªi acum, dupã aproape trei ani de la
acea întâlnire, îmi stãruie în minte ºi inimã spusele
acelui pastor ºi înþeleg tot mai mult cã a-i asculta ºi a-i
ajuta pe oameni este o lucrare cu totul deosebitã.
Empatia - Consilierea creºtinã în bisericã este cartea

care merge mai departe ºi ne învaþã cum, când ºi unde
sã ascultãm, cât ºi modalitãþile în care putem sã-i
ajutãm pe oamenii care trec prin probleme ºi prin
perioade de crizã în vieþile lor.

Într-o societate în care individul este orientat tot
mai mult spre sine ºi mereu mai egoist existã o nevoie
din ce in ce mai acutã ca fiecare om „sã fie vãzut ºi sã
vadã, sã fie auzit ºi sã audã, sã fie recunoscut ºi sã
recunoascã, sã fie respectat ºi sã respecte, sã fie impli-
cat ºi sã implice.”

Cartea de faþã este scrisã de Lena ºi Otto Rimås, o
familie de profesori suedezi pe care i-am întâlnit în
urmã cu ani de zile la mai multe conferinþe. Apoi am
putut sã-i cunosc mai îndeaproape lucrând împreunã la
Colegiul Biblic Est European din Oradea. De asemenea
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i-am vãzut slujind în bisericile din Suedia ºi mai ales la
Colegiul Biblic din Mariannelund. Atât în þarã la ei cât
ºi la noi, oriunde i-am întâlnit, m-am simþit minunat, ca
în prezenþa unor oameni gata sã asculte ºi sã-þi ofere
sfatul cel bun.

Anul trecut s-a tradus prima lor carte în limba
românã, Chemarea ºi... viaþa eliberatã ºi nu de mult a
apãrut ce-a de-a doua, Creºtinism practic. Iatã cã acum
ne este disponibilã cea de-a treia carte a lor, care ne
duce pe un tãrâm încã nou pentru bisericile evanghelice
din România, ºi anume, acela al consilierii spirituale.

Cunoscându-i pe aceºti oameni minunaþi, cu o inimã
mare pentru România ºi lucrarea de aici, ºtiu cã cele
scrise în Empatia - Consilierea creºtinã în bisericã îºi au
originea în inimã ºi în multa lor experienþã acumulatã în
lucrarea de consiliere. Materialul din aceastã carte este
o provocare pentru fiecare creºtin de a fi un consilier
pentru cei de lângã el. Detaliile unei consilieri reuºite,
exemplele, etapele consilierii, toate sunt de mare ajutor
pentru cel interesat de aceastã laturã a lucrãrii lui Dum-
nezeu.

Vrei sã fii un sfetnic bun? Fii gata sã asculþi! Empa-
tia - Consilierea creºtinã în bisericã te învaþã cum sã
asculþi ºi apoi cum sã sfãtuieºti. Citeºte-o cu atenþie!

Pastor Nelu Moldovan
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Aceastã carte...

Aceastã carte se referã la grija faþã de om, ca individ.
Biserica lui Isus Cristos are o responsabilitate specialã,
aceea de-a împlini nevoile oamenilor ºi de a-L prezenta
pe Cristos în viaþa de zi cu zi. Consilierea este una din-
tre modalitãþile prin care putem veni în ajutorul oame-
nilor din vremea noastrã. Chiar ºi în bisericã existã o
mare nevoie de sfãtuire, sprijin ºi ajutor. Lucrarea de
îngrijire ºi consiliere este una dintre marile sarcini ale
bisericii ºi, prin urmare, o mare provocare.
Empatia - Consilierea creºtinã în bisericã este un

îndrumãtor atotcuprinzãtor în consiliere, bazat pe prin-
cipiile Cuvântului lui Dumnezeu. Se adreseazã tuturor
membrilor bisericii interesaþi de consiliere ºi care au o
dorinþã de a-i sluji pe alþii.

Cartea trateazã bazele consilierii, avându-L pe Isus
drept marele exemplu. Ea explicã sarcina ºi rolul con-
silierii ºi prezintã perspective extrem de importante cu
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privire la ce este consilierea. Descrie conversaþiile care
au loc în timpul consilierii ºi diferite aspecte ale relaþiei
în consiliere. De asemenea, aceastã carte încurajeazã
biserica sã-ºi dezvolte propria lucrare de consiliere.

Scopul acestei cãrþi este sã-l ajute pe cititor sã cu-
noascã mai bine omul, sã-ºi îmbogãþeascã cunoºtinþele
despre consiliere ºi, de asemenea, sã încurajeze intensi-
ficarea eforturilor bisericii pentru aceastã lucrare.
Speranþa noastrã este cã Empatia – Consilierea creºtinã
în bisericã va fi de folos celor ce vor sã lucreze ca ºi con-
silieri în bisericã. De asemenea, va fi de ajutor bisericii,
în eforturile ei de a-ºi dezvolta o lucrare de consiliere
mai bogatã.

Pentru a face cartea cât mai practicã ºi aplicabilã, la
sfârºitul fiecãrei secþiuni vã propunem o modalitate
care sã vã ajute sã aprofundaþi ºi mai mult conþinutul ei
prin întrebãri pentru discuþii aflate sub titlul „Mergeþi
mai departe”.

Consilierea creºtinã îºi are originea în însãºi lucrarea
lui Isus ºi în pãrtãºia Bisericii primare, caracterizatã de
purtarea de grijã.

Fãrã îndoialã, consilierea creºtinã va avea o mare
însemnãtate în definirea rolului ºi a sarcinii bisericii în
societatea de mâine; cu toate acestea, consilierea
creºtinã este înainte de toate, o sarcinã centralã a
bisericii de azi.

Lena ºi Otto Rimås
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Capitolul 1

Bazele consilierii

Consilierea – o nevoie
„slujirea aproapelui nostru”

E minunat sã fii om. De asemenea, este greu ºi dureros.
Este limpede pentru noi toþi cã avem nevoie de ajutor
când trecem prin necazuri. De aceea, ne dãm seama cã
uneori trebuie sã fim în preajma altora ºi sã-i ajutãm.
Prin îngrijiri atente ºi întâlniri regulate putem fi alãturi
de persoana în nevoie, ajutând la eliberarea ºi dezvol-
tarea ei ºi binecuvântându-ne unii pe alþii.

„Scapã-ne cã pierim”, au strigat ucenicii cãtre Isus
atunci când viaþa le era într-un mare pericol ºi n-au
vãzut nici o posibilitate de-a se descurca singuri (Matei
8:25). Acelaºi strigãt dupã ajutor vine astãzi din partea
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multor oameni din întreaga lume. În societatea noastrã
modernã, presiunea asupra vieþii tinde, mai degrabã, sã
creascã decât sã se micºoreze. Singurãtatea, diferite
lupte ºi îngrijorãrile vieþii duc la creºterea nevoii de aju-
tor ºi sprijin.

Astãzi, mulþi oameni simt o mare nevoie de-a gãsi pe
cineva, care sã-i asculte. Nu-i nimic nou. Pe vremea lui,
Iov a strigat la fel: „Oh, de aº gãsi pe cineva sã mã
asculte!” (Iov 31:35a). A întâlni ºi a înþelege omul ca
individ, a discuta cu el ºi a-l asculta este una dintre cele
mai mari provocãri ºi sarcini ale bisericii de azi.

„Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a
dat pe singurul Sãu Fiu”, i-a explicat odatã Isus lui
Nicodim, într-o conversaþie de consiliere redatã de
Evanghelia dupã Ioan (Ioan 3:16). Nicodim a avut mari
greutãþi în a înþelege relaþia dintre viaþa umanã, în toatã
obscuritatea sa, ºi Împãrãþia veºnicã a lui Dumnezeu, în
toatã splendoarea ei.

Cheia este dragostea lui Dumnezeu, grija ºi harul
iertãtor exprimate în Isus Cristos: „Dumnezeu, în ade-
vãr, n-a trimis pe Fiul Sãu în lume ca sã judece lumea,
ci ca lumea sã fie mântuitã prin El” (Ioan 3:17). Aceste
cuvinte spuse lui Nicodim sunt la fel de actuale ºi
pentru cei care cautã adevãrul în zilele noastre.

Dupã ce ªi-a împlinit misiunea ºi a fost gata sã Se
reîntoarcã în slava de unde a venit (Ioan 17:5), Isus a
fãcut o rugãciune extraordinarã de mijlocire pentru
ucenicii Sãi ºi I-a cerut Tatãlui ca ucenicii Sãi sã ducã
mai departe lucrarea începutã de El: „Cum M-ai trimis
Tu pe Mine în lume, aºa i-am trimis ºi Eu pe ei în lume.
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ªi Eu Însumi Mã sfinþesc pentru ei, ca ºi ei sã fie sfinþiþi
prin adevãr” (Ioan 17:18-19).

„Cum v-am iubit Eu, aºa sã vã iubiþi ºi voi unii pe
alþii”, le-a spus Isus ucenicilor într-o altã împrejurare
(Ioan 13:34). Marea noastrã însãrcinare, ca ucenici ai
lui Isus, este sã iubim lumea ºi oamenii aºa cum i-a iubit
El. Pentru a fi vrednicã de crezare aceastã dragoste
trebuie exprimatã în fapte.

Pentru a împlini nevoile individuale din societatea de
azi trebuie sã ne echipãm în diferite moduri. Un mod
este dezvoltarea consilierii. Noi suntem chemaþi pur ºi
simplu sã-i slujim pe semenii noºtri aºa cum i-a slujit
Isus pe cei din vremea Sa, ca sã putem spune împreunã
cu El: „Iubesc România”.



• Care sunt nevoile concrete din România, când ne
referim la consiliere? Faceþi un inventar al nevoilor.

Consilierea – ce este ea?
„îndrumã cu toatã înþelepciunea”

Consilierea nu este ceva uºor de definit ºi delimitat,
ceva care sã aibã loc întotdeauna în interiorul unui
cadru strict. Uneori consilierea are loc fãrã ca cel ce
consiliazã sã fie conºtient de ea. O conversaþie atentã
poate aduce vindecare celeilalte persoane, fãrã ca eu sã
fiu conºtient de acest lucru. Câteodatã poate afli mai
târziu de ajutorul dat cuiva ºi asta te încurajeazã.

Fiecare creºtin este un potenþial consilier. Fiecare
întâlnire cu un om poate deveni un moment de con-
siliere. Bineînþeles, de cele mai multe ori, consilierea
este clarã ºi bine structuratã. De acest tip de consiliere
se ocupã cartea de faþã. Poate fi o consiliere individualã,
care ajutã pe cineva, sau o consiliere în echipã, în bisericã,
cu scopul de a sluji altora.

18 K empatia – consilierea creºtinã în bisericã
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Consilierea este, în primul rând ºi în principal, o
expresie a grijii faþã de om. Consilierea implicã îngrijire
spiritualã ºi sufleteascã, învãþãturã ºi îndrumare.
Scopul consilierii creºtine nu este acela de a da toate
rãspunsurile, ci de a restabili speranþa ºi credinþa în
Dumnezeu a celui ce cautã ajutor, precum ºi restabili-
rea sa ºi a capacitãþii sale de viaþã. Sarcina principalã a
consilierii este de a-l ajuta pe individ sã-ºi identifice
propriile resurse ºi sã vadã el însuºi soluþiile la proble-
mele cu care se confruntã.

Scopul consilierii este vindecarea omului ca întreg.
Este vorba de a-l ajuta pe om sã se refacã ºi sã ajungã la
o relaþie corectã cu Dumnezeu, cu sine însuºi ºi cu
ceilalþi. Dumnezeu Îºi asumã aceastã responsabilitate
uriaºã, dar noi am primit sarcina de a fi lucrãtori împre-
unã cu El. Pavel descrie aceastã echipã interesantã în
1 Corinteni 3:6, 9: „Eu am sãdit, Apolo a udat, dar
Dumnezeu a fãcut sã creascã... Cãci noi suntem împre-
unã lucrãtori cu Dumnezeu. Voi sunteþi ogorul lui
Dumnezeu, clãdirea lui Dumnezeu.”

În relaþia de consiliere, un om permite altcuiva, pen-
tru o vreme, sã intre în viaþa sa într-un mod aparte.
Consilierul devine astfel un însoþitor. Persoana consili-
atã intrã într-o relaþie de ajutorare, în care ea are posi-
bilitatea de a-L întâlni pe Dumnezeu, de-a se înþelege
pe sine ºi de-a se raporta mai bine la ceilalþi oameni.

Unul dintre scopurile centrale ale consilierii este clar
descris în Coloseni 1:28: „Pe El Îl propovãduim noi ºi
învãþãm pe orice om în toatã înþelepciunea, ca sã
înfãþiºãm pe orice om desãvârºit în Cristos.” Aceasta
trebuie sã fie întotdeauna þinta consilierului.



În diferite situaþii de consiliere pot sã existe diverse
scopuri parþiale. De exemplu, acestea ar putea fi sã
ajute persoana consiliatã:

• sã înþeleagã ºi sã cunoascã cauzele care se aflã în
spatele problemei cu care se confruntã;

• sã sprijine ºi sã încurajeze propriile resurse;
• sã-ºi schimbe criteriile de evaluare, atitudinile,

normele ºi comportamentul;
• sã-ºi identifice sentimentele ºi sã acorde spaþiul

corespunzãtor pentru exprimarea lor;
• sã cântãreascã diferite alternative ºi sã ia decizii;
• sã-ºi dea seama de pãcat, sã-l mãrturiseascã ºi sã

experimenteze iertarea;
• sã primeascã ajutor pentru a face faþã diferitelor

situaþii în viaþã;
• sã creascã ºi sã se maturizeze ca ucenic;
• sã facã faþã crizelor ºi conflictelor.
Este important sã amintim aici patru dimensiuni

diferite ale consilierii creºtine. În diferite situaþii de con-
siliere ne concentrãm diferit asupra acestor dimensiuni
în funcþie de tipul problemei pe care o întâmpinãm, dar
toate patru trebuie sã existe.

Prima dimensiune este îngrijirea. Se referã la a
vedea nevoile persoanei, atât cele fizice cât ºi cele spiri-
tuale ºi la a le împlini.

A doua dimensiune este reflectarea. Se referã la
ajutorarea consiliatului sã rãmânã în picioare, sã-ºi
examineze în mod conºtient viaþa ºi sã mediteze la ea
pentru a putea sã-i schimbe direcþia.
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A treia dimensiune este interpretarea. Se referã la
vederea legãturilor dintre diferitele pãrþi componente,
înþelegerea întregului, crearea condiþiilor pentru noi
înþelegeri ºi apoi construirea unei vieþi mai bune.

A patra dimensiune este aprofundarea. Se referã la
cãlãuzirea spiritualã, unde rugãciunea ºi Cuvântul lui
Dumnezeu ocupã locul central.

Consilierea individualã a omului este încredinþatã
bisericii. Ea face parte propovãduirea Evangheliei ºi
este o parte importantã a adevãratei purtãri de grijã faþã
de semenii noºtri.

• Discutaþi despre cele patru dimensiuni ale consilierii
creºtine: îngrijirea, reflecþia, interpretarea ºi apro-
fundarea. Daþi câteva exemple de situaþii concrete
în care sunt necesare aceste eforturi.

Mergeþi mai departe



Imaginea de sine
ºi valoarea omului
„încoronat cu slavã ºi cu cinste”

Consilierul trebuie sã aibã o imagine de sine corectã;
aceasta este o cerinþã fundamentalã în consiliere. În
aprecierea valorii omului un rol hotãrâtor îl are con-
cepþia noastrã despre propria viaþã. Toate aprecierile
noastre atârnã direct de normele ºi evaluãrile noastre.
Concepþia noastrã despre om ºi valoarea lui este deci-
sivã pentru modul în care îl tratãm mai târziu.

Astãzi existã în societate o tendinþã clarã de a subor-
dona valoarea omului intereselor economice ºi eficienþei.
Omul este evaluat dupã utilitatea ºi funcþionalitatea lui
în societate, în loc sã fie tratat dupã valoarea lui proprie.
Fiecare om are propria-i valoare ºi este unic, tocmai
pentru cã este creat de Dumnezeu dupã chipul Sãu.
Cine ofenseazã un om, Îl ofenseazã în acelaºi timp pe
Creatorul sãu (Proverbe 14:31). De aceea, nu ne este
permis sã jignim pe nimeni.

Concepþia lui Dumnezeu despre om este temelia
stabilã ºi de neclintit pentru consilierea creºtinã. Biblia
afirmã cã omul a fost creat dupã chipul lui Dumnezeu
(Geneza 1:27) ºi este preþios în ochii lui Dumnezeu,
onorat ºi iubit de El (Isaia 43:4). David exclamã: „...Ce
este omul ca sã Te gândeºti la el?... L-ai fãcut cu puþin
mai prejos decât Dumnezeu ºi l-ai încununat cu slavã ºi
cu cinste” (Psalmul 8:4-5). Mãrimea dragostei lui Dum-
nezeu faþã de om este imposibil de înþeles. Domnul are
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pentru om gânduri de pace ºi vrea sã-i dea un viitor ºi o
nãdejde (Ieremia 29:11). El îl înconjoarã pe om din
toate pãrþile (Psalmul 139:5).

În Romani 2:11, citim cã Dumnezeu nu face deose-
bire între oameni. Înaintea Lui toþi sunt la fel de
preþioºi. În scrisoarea sa, Iacov ne încurajeazã „...sã nu
cãutãm la faþa oamenilor” (Iacov 2:1b). Cu privire la
acest aspect al relaþiilor noastre el este destul de cate-
goric, deoarece continuã în versetul 9: „Dacã aveþi în
vedere faþa omului, faceþi un pãcat ºi sunteþi osândiþi
de Lege, ca niºte cãlcãtori de lege.”

Potrivit concepþiei biblice, fiecare om este unic ºi are
o valoare proprie de la începutul vieþii sale pânã la
sfârºitul ei. Aceastã concepþie despre om trebuie sã
pãtrundã adânc ºi total în noi: în gândurile, în atitu-
dinile, în cuvintele ºi faptele noastre. Una dintre cele
mai mari sarcini ale consilierului este aceea de a fi
purtãtorul acestei imagini despre om.

Valoarea unicã a omului ºi originea divinã a acestuia
ne fac sã privim omul cu stimã, dragoste ºi apreciere.
Relaþia fundamentalã dintre oameni trebuie sã fie o
relaþie de tipul „eu-tu”, ºi nu „eu-ãsta”. Cel ce cautã
ajutor din partea noastrã este unic ºi nu putem sã-l
reducem la un „caz” sau la o „problemã”. Persoana este
în centru, nu problema. Temelia consilierii trebuie sã fie
o imagine completã, holisticã a omului, potrivit cãreia
omul în totalitatea sa este important ºi i se acordã
spaþiul corespunzãtor.

De asemenea, trebuie sã putem diferenþia faptele de
persoana care le face. Este necesar sã facem deosebire



între ceea ce este omul ºi ceea ce face el. Persoana
trebuie acceptatã întotdeauna, chiar dacã uneori res-
pingem faptele ei. Dumnezeu Însuºi Se identificã cu
fiecare om, Se face una cu el: „...Ori de câte ori aþi
fãcut unul dintre aceste lucruri unuia dintre aceºtia
foarte neînsemnaþi fraþi ai Mei, Mie Mi le-aþi fãcut”,
spune Isus (Matei 25:40). ªi Pavel scrie despre ati-
tudinea pe care trebuie s-o avem în relaþiile noastre unii
cu alþii: „Orice faceþi, sã faceþi din toatã inima ca pentru
Domnul, nu ca pentru oameni” (Coloseni 3:23). Cum
îl tratãm pe semenul nostru, tot aºa Îl tratãm ºi pe
Dumnezeu.

Sunt acceptat

S-ar putea sã nu fiu bogat,
Sã nu mã îmbrac la modã,
Sã nu locuiesc într-o vilã,
Sã nu am nimic care sã impresioneze,
ªi sã nu fi câºtigat niciodatã
vreun concurs de popularitate. . .
S-ar putea sã nu am multe de oferit,
Dar Isus totuºi mã iubeºte.

Mã iubeºte pentru cã sunt acceptat,
Sunt acceptat
De Cel ce conteazã cel mai mult.
Aminteºte-þi doar cã existã un Salvator
ªi tu eºti atât de valoros,
încât El ªi-a dat viaþa pentru tine.

24 K empatia – consilierea creºtinã în bisericã



bazele consilierii K 25

Eºti acceptat
De Cel ce conteazã cel mai mult.

Când se pare cã nu-þi gãseºti locul nicãieri
Tu eºti acceptat
De Cel ce conteazã cel mai mult.

Din cântecul „Sunt acceptat”
de Eddie De Garmo ºi Dana Key

Prin consiliere, lumina ºi speranþa revin în omul care
zace în întuneric ºi probleme. Experienþele triste ale
vieþii se cuibãresc adânc în noi. Întunericul suferinþei
de pe cãrarea vieþii, poate pânã la urmã, sã se dea la o
parte în faþa luminii ce pãtrunde – ºi care, în felul ei
neobiºnuit, oferã contrast ºi semnificaþie vieþii.



Nici cea mai firavã fiinþã nu trebuie sã renunþe.
Acolo unde acceptarea este pecetluitã de iubirea ºi
bunãvoinþa Creatorului existã putere pentru a continua
o viaþã frumoasã.

• Cum este apreciat omul în societatea româneascã de
azi? Care sunt oamenii cei mai preþuiþi ºi care sunt
cei mai desconsideraþi?

• Ce poate face biserica pentru a reda celor subapre-
ciaþi locul care li se cuvine?

Consilierea ºi
purtarea de grijã în Biblie
„slujiþi-vã unii altora în dragoste”

Biblia este plinã de exemple de consiliere ºi purtare de
grijã a unora faþã de ceilalþi. Elihu l-a sfãtuit ºi sprijinit
pe Iov în încercarea grea prin care acesta a trecut în
viaþã (Iov 32–33). Daniel l-a sfãtuit pe Nebucadneþar
(Daniel 4). Un înger a venit ºi i-a slujit lui Ilie când era
deprimat ºi singur în pustie (1 Împãraþi 19). David ºi-a
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folosit darul sãu muzical ºi a cântat la harfã ca sã-l
calmeze pe Saul când acesta era tulburat (1 Samuel
16). O mulþime de psalmi sunt centraþi pe consiliere
(Psalmii 7–32).

Un alt exemplu interesant îl gãsim în Exod 18. Ietro,
socrul lui Moise, l-a vizitat pe acesta la muntele Horeb.
Pentru Moise devenise o obiºnuinþã sã fie împreunã cu
poporul zile întregi, de dimineaþa devreme pânã seara
târziu. El îi asculta pe oameni ºi îi ajuta sã rezolve în
mod corect toate problemele cu care se confruntau.

Ietro a vãzut cã aceasta este o muncã mult prea grea
pentru Moise: „Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce
stai singur ºi tot poporul stã înaintea ta, de dimineaþa
pânã seara?... Ce faci tu nu este bine. Te istoveºti singur
ºi vei istovi ºi poporul acesta care este cu tine, cãci
lucrul este mai presus de puterile tale ºi nu-l vei putea
face singur” (Exod 18:14-18).

Apoi Ietro i-a fãcut niºte propuneri practice, ºi
Moise, fiind înþelept, le-a urmat cu atenþie. A numit
numaidecât colaboratori competenþi ºi destoinici,
oameni de încredere ºi cinstiþi, cãrora le-a încredinþat
responsabilitãþi legate în principal de aspectele juridice
ale vieþii ºi de aplicarea dreptãþii. Totuºi, probabil,
poporul venea la aceºti oameni ºi cu propriile necazuri
deoarece aveau încredere în ei. Aºa s-au sprijinit ei unii
pe alþii ºi lui Moise i-au rãmas de rezolvat numai situ-
aþiile mai complicate.

Consilierea este ceva foarte biblic. Ca ºi popor al lui
Dumnezeu suntem chemaþi sã ne slujim unii altora, cu
scopul de a promova o viaþã mai bunã. Întreg Noul



Testament este plin cu exemple de oameni care au
slujit altora, ajutându-i ºi sprijinindu-i. Acest gând al
purtãrii de grijã reprezintã un element central al cre-
dinþei creºtine. Consilierea creºtinã îºi are rãdãcinile
adânci în Biserica primarã care, în mod conºtient, s-a
strãduit sã realizeze idealul pe care Isus Însuºi l-a avut.

Un exemplu în aceastã privinþã este cuvântul grecesc
din Noul Testament tradus „unii pe alþii” (allelori). Este
un cuvânt foarte obiºnuit ºi revine deseori, în majoritatea
cazurilor sub formã de apel. Iatã doar câteva utilizãri:
Noi trebuie sã ne iubim unii pe alþii (1 Petru 4:8), sã ne
sfãtuim unii pe alþii (Coloseni 3:16), sã ne mângâiem ºi
sã ne întãrim unii pe alþii (1 Tesaloniceni 5:11), sã ne
slujim unii altora în dragoste (Galateni 5:13), sã ne
acceptãm unii pe alþii (Romani 15:7), sã ne purtãm
sarcinile unii altora (Galateni 6:2), sã ne încurajãm unii
pe alþii (Evrei 3:13), sã ne iertãm unii pe alþii (Efeseni
4:32) ºi sã ne îngrijim unii pe alþii (1 Corinteni 12:25).

A purta de grijã cuiva înseamnã cã nouã, în calitate
de consilieri, ne pasã sincer ºi profund, indiferent de
circumstanþe, de omul respectiv, vedem nevoile lui ºi
dorim sã le împlinim. Purtarea de grijã duce la fapte
pline de dragoste ºi compasiune. Lucrarea consilierului
creºtin este cea mai eficientã atunci când acesta îºi
exprimã simpatia într-un mediu marcat de îngrijire.

În Romani 12:8, Pavel numeºte unul dintre multele
daruri care trebuie sã existe în poporul lui Dumnezeu,
ºi anume, darul mângâierii. Cuvântul grecesc parakaleo
înseamnã „a ajuta pe cineva sã se ridice” ºi descrie
acþiuni cum sunt mângâierea, încurajarea, edificarea ºi
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sprijinirea. În Noul Testament acest cuvânt ocupã un
loc central, fiind folosit de 109 ori.

Iacov merge mai departe accentuând însemnãtatea
îngrijirii practice în credinþa creºtinã (Iacov 1:22, 27).
El merge atât de departe încât spune cã, dacã nu este
exprimatã vizibil în îngrijirea practicã a celorlalþi
oameni, credinþa noastrã este moartã (Iacov 2:17).

În 1 Tesaloniceni 5:11,14, Pavel îi încurajeazã pe pri-
etenii sãi creºtini sã-ºi poarte de grijã unii altora: „De
aceea, mângâiaþi-vã ºi întãriþi-vã unii pe alþii... Vã rugãm
de asemenea fraþilor sã mustraþi pe cei ce trãiesc în
neorânduialã, sã îmbãrbãtaþi pe cei deznãdãjduiþi, sã
sprijiniþi pe cei slabi, sã fiþi rãbdãtori cu toþi.”

Prietenului sãu, Tit, Pavel îi scrie: ,Vreau sã spui
apãsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în
Dumnezeu, sã caute sã fie cei dintâi în fapte bune...
Trebuie ca ºi ai noºtri sã se deprindã sã fie cei dintâi în
fapte bune pentru nevoile grabnice ºi sã nu stea
neroditori” (Tit 3:8,14).

În scrisoarea adresatã creºtinilor din Colose, Pavel
vorbeºte despre trãsãturi importante ale poporului lui
Dumnezeu: îndurare, bunãtate, smerenie, blândeþe,
rãbdare, dragoste ºi iertare (Coloseni 3:12-14).

Tihic a fost un încurajator (Efeseni 6:22). Fivi a fost
un sprijin pentru mulþi (Romani 16:2). Mama lui Ruf a
manifestat o mare grijã faþã de Pavel (Romani 16:13).
De asemenea, Aristarh, Marcu ºi Iust l-au sprijinit ºi
încurajat pe Pavel (Coloseni 4:10-11). Exemplele din
Biserica primarã sunt multe. Este limpede cã noi, ca ºi
creºtini, avem responsabilitatea de a trãi în dragoste ºi



de a purta de grijã semenilor noºtri. Consilierea este un
mod de a face acest lucru.

• Cãutaþi în Noul Testament ºi alte exemple de
consiliere ºi purtare de grijã între primii creºtini.
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Isus, modelul nostru
„Pãstorul ºi Episcopul sufletelor voastre”

Isus este marele nostru model când este vorba despre
consiliere ºi purtare de grijã. El a fãcut bine, a predicat,
a vindecat ºi i-a ajutat pe cei în nevoi (Matei 9:35-38).
Întreaga Lui viaþã a fost marcatã de sarcina pe care a
avut-o de îndeplinit: „Eu am venit ca oile sã aibã viaþã,
ºi s-o aibã din belºug” (Ioan 10:10b).

Isus a întâlnit mulþi oameni. Deseori, în faþa lui Isus
erau adunate mari mulþimi, dar El a vãzut întotdeauna
omul individual ºi nevoile lui. El a fost, cu adevãrat,
purtãtorul unei imagini corecte despre om. Pentru El,
toþi au avut o valoare proprie, unicã. Pentru El, toþi au
fost la fel de valoroºi. Pentru El, viaþa a fost sacrã.

Studiind în evanghelii modul în care Isus a întâlnit
diferiþi oameni, vedem în El un model clar. Avem un
exemplu chiar în Matei 9:35-38. Aici, Matei descrie
modul în care Isus a slujit în mijlocul oamenilor ºi cu
toate cã întotdeauna era înconjurat de o mulþime de
oameni, El a vãzut individul. El S-a oprit ºi ªi-a fãcut
timp pentru a împlini nevoile oamenilor.

Ceea ce vedea Isus avea consecinþe în viaþa Sa
emoþionalã. Inima Îi era miºcatã, umplutã de compa-
siune. Dragostea Sa pentru om a fost puterea ce L-a
condus în viaþã.

Asta L-a condus la acþiuni practice. Isus a ajutat, a
vindecat, a mângâiat ºi a încurajat. El a împlinit nevoile.

Întâlnindu-l pe orbul Bartimeu în afara Ierihonului,
Isus l-a întrebat: „Ce vrei sã-þi fac?” (Marcu 10:51).



Dorinþa lui Bartimeu a fost importantã ºi iniþiativa a
venit din partea celui ce cãuta ajutor. Isus n-a constrâns
niciodatã pe nimeni ºi nici n-a dat buzna în viaþa
nimãnui. Niciodatã nu ªi-a croit drum prin zidurile de
apãrare ºi de fricã ale omului.

Ca ºi consilier este important sã fii atent. Uºa spre
sufletul consiliatului trebuie deschisã de el însuºi cu o
cheie din interior. Nu ne este permis sã deschidem uºa
spre interiorul oamenilor folosind un ºperaclu din afarã,
nici chiar atunci când suntem motivaþi de râvna de a-i
ajuta. Trebuie sã-l respectãm pe consiliat ºi sã nu-l
forþãm sã ne accepte ajutorul; ciocãnitul atent la uºã se
poate face din afarã, dar întotdeauna iniþiativa trebuie
sã aparþinã consiliatului.

Cuvântul „consiliat”, care se foloseºte deseori în
consiliere, înseamnã „cel care se încrede în cineva”. Ca
ºi consilieri trebuie sã avem tot timpul în minte acest
lucru.

Având experienþã, consilierul poate crede uneori cã
a înþeles nevoile persoanei ºi vrea sã ia mãsuri. Dar
fiecare om este unic ºi poate exista o altã nevoie, mai
mare decât cea sesizatã de consilier ºi pe care aceasta
n-a perceput-o. „Ce vrei sã-þi fac?” este o întrebare care
ar trebui sã ne cãlãuzeascã tot timpul în munca de
consiliere. Isus este ºi aici, un bun model.

Pe deasupra, un exemplu interesant este felul în care
Isus l-a întâlnit pe Petru, dupã lepãdarea acestuia din
timpul sãrbãtorii Paºtelor. Omeneºte vorbind, Isus ar fi
avut toate motivele sã-l judece ºi sã-l respingã pe Petru
dupã aceastã ipocrizie. În schimb, Isus a vãzut în cele
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douã întâlniri de dupã învierea Sa, retrase ºi personale,
un prilej de a-l reabilita pe Petru ºi a-l întãri înainte ca
acesta sã-ºi înceapã slujirea (Ioan 21:15-19). Întâlnirea
de consiliere l-a eliberat pe Petru ºi l-a ajutat sã-ºi con-
tinue cu curaj ºi succes lucrarea pentru Domnul sãu.
Acest eveniment se aflã cu siguranþã în spatele minu-
natelor titluri pe care Petru I le dã lui Isus, câþiva ani
mai târziu: „...Pãstorul ºi Episcopul sufletelor voastre”
(1 Petru 2:25).

• Citiþi Matei 8:1-4, Matei 8:14-15, Matei 9:18-25,
Marcu 10:46-52 ºi Ioan 5:1-16. În aceste relatãri
Isus a întâlnit în mod personal diferiþi oameni.

• Faceþi o listã cu învãþãturi despre modul în care Isus
i-a întâlnit pe aceºti oameni.

• Cãutaþi ºi alte exemple în care Îl vedem pe Isus ca
un bun consilier.

• Cum putem sã practicãm astãzi metodele lui Isus în
consiliere?

Mergeþi mai departe



Cele patru atitudini de bazã
„pentru continuarea creºterii, maturizãrii
ºi dezvoltãrii”

Oamenii trãiesc având relaþii unii cu alþii. Noi influenþãm
ºi suntem influenþaþi de ceilalþi, nu doar la suprafaþã, ci
chiar la cel mai adânc nivel al vieþii. Pânã ºi imaginea de
sine este atinsã. Psihanalista ºi scriitoarea elveþianã
Alice Miller, vorbeºte despre patrii atitudini de bazã ale
omului, ca ºi chei pentru o stare de sãnãtate bunã. La
fiecare întâlnire dintre oameni, ar trebui sã existe cele
patru atitudini de bazã, pentru ca mediul de încredere
creat de acestea sã-l facã pe individ sã se simtã bine.

Fiecare om trebuie sã fie vãzut ºi auzit. Nu este de
ajuns doar sã priveºti un om. Pentru ca el sã se simtã
bine este nevoie ca cineva sã-l vadã ºi sã asculte cu ade-
vãrat ce are de spus. Trebuie sã aibã ocazia sã-ºi exprime
nevoile, sentimentele ºi gândurile.

Fiecare om trebuie sã fie recunoscut. Un dialog
trebuie sã ducã la o adevãratã comunicare, în care
persoana se simte acceptatã prin afirmaþii de felul:
„Eºti suficient de bun ºi eu te accept aºa cum eºti”.
Pentru a se simþi bine, fiecare are nevoie sã audã astfel
de expresii de recunoaºtere a propriei persoane.

Fiecare om trebuie sã fie respectat. Chiar dacã nu
împãrtãºeºti aceleaºi opinii sau stil de viaþã cu o per-
soanã, ea trebuie respectatã ºi trebuie sã i se acorde
spaþiul necesar pentru existenþã. Nu putem ignora
nevoile, sentimentele sau trãirile, nici mãcar gândurile,
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concepþiile sau visurile ei. A respecta nu înseamnã a fi
întotdeauna de acord, ci a fi gata sã asculþi ºi sã acorzi
spaþiul corespunzãtor.

Fiecare om trebuie sã fie implicat. Implicarea este o
condiþie pentru dezvoltarea ºi bunãstarea fiecãrui indi-
vid. Când cineva este lãsat pe dinafarã, acest fapt îl
duce spre singurãtate. Dãruirea unei pãrþi din timpul
tãu altcuiva, împãrtãºirea experienþelor ºi promovarea
dialogului toate contribuie la dezvoltarea unitãþii ºi
pãrtãºiei. Cei care participã la ceva, cresc.

În relaþiile în care sunt prezente cele patru atitudini
de bazã, omul se simte bine. El se dezvoltã ºi se matu-
rizeazã. La fel se întâmplã ºi în relaþia de consiliere.
Rana se vindecã, încrederea în sine creºte ºi persoana
respectivã primeºte din ce în ce mai mult curaj pentru
a îndrãzni sã trãiascã cu ceea ce este ºi are. Aici este
vorba despre imaginea de sine, care determinã atitu-
dinile ºi faptele noastre, precum ºi comportamentul
nostru faþã de ceilalþi.

ªi în aceastã privinþã Isus este modelul nostru. Când
a întâlnit diferiþi oameni, El a demonstrat clar aceste
patru atitudini. Un astfel de exemplu existã în Matei
20:29-34, unde Isus a întâlnit doi bãrbaþi orbi în afara
Ierihonului. Isus S-a oprit ºi a auzit strigãtul lor. El i-a
vãzut ºi i-a auzit în mijlocul acelei mari mulþimi, i-a
recunoscut ºi i-a chemat la Sine. El le-a arãtat respect
când i-a întrebat: „Ce vreþi sã vã fac?”. Dupã ce a
cunoscut nevoia lor, i-a ajutat ºi ei L-au urmat când S-a
dus mai departe. Imediat ei au devenit participanþi ºi au
fost implicaþi.



A avea o atitudine corectã faþã de consiliat, este
cheia unei bune consilieri. Când consiliatul este privit
în acest mod, imaginea de sine ºi încrederea în sine sunt
influenþate. Astfel se aºazã o temelie bunã pentru
continuarea creºterii, maturizãrii ºi dezvoltãrii în viaþa
consiliatului.

• Discutaþi despre fiecare dintre aceste patru atitudini
de bazã. De ce sunt ele atât de importante?

• Cum poate consilierul sã dezvolte aceste atitudini
importante faþã de consiliat?

• Cum poate biserica sã dezvolte aceste atitudini
importante faþã de fiecare membru în parte?
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Mergeþi mai departe

 văzut(ă) şi auzit(ă) 
 recunoscut(ă) 
 respectat(ă) 
 implicat(ă) 


