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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

cuvânt înainte K 11



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.
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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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Empatia
„îmbrãcaþi-vã cu o inimã plinã de îndurare”

Un concept important în consiliere este „empatia”.
Cuvântul empatie vine din grecescul empatheia, în care
em înseamnã „în” ºi pathos înseamnã „sentiment”. Deci
acest cuvânt înseamnã „simþire din interior”, capacitate
de trãire ºi implicare, de înþelegere a trãirilor ºi senti-
mentelor pe care un om le are în interiorul sãu.

Empatia înseamnã înþelegerea lumii interioare a altei
persoane ºi identificarea cu sentimentele acesteia. Pentru
consilier empatia reprezintã modalitatea de-a împãrtãºi
viaþa interioarã a celeilalte persoane. Din „exterior”
consilierul poate înþelege diferite pãrþi ale „interiorului”
consiliatului.

Un consilier care are o capacitate empaticã dezvol-
tatã poate pricepe sau înþelege ce se aflã în spatele
reacþiilor, provocãrilor ºi sentimentelor unei persoane.
Un astfel de consilier are o mai mare abilitate de-a face
faþã acestor reacþii într-un mod potrivit ºi înþelept ºi nu
se lasã condus prea uºor de propriile sentimente.

Capacitatea empaticã are un loc central în consiliere
ºi se întemeiazã atât pe personalitatea consilierului, cât
ºi pe experienþele lui, din întâlnirile cu alþi oameni.

Empatia este capacitatea de a trece de la trãirea sen-
timentelor la evaluarea intelectualã a situaþiei. De aceea,
consilierul trebuie sã-ºi dezvolte capacitatea de a face
faþã propriilor sentimente, precum ºi abilitatea de a-ºi
comunica sentimentele cu alþii. Empatia nu înseamnã
a prelua problemele consiliatului ºi a te îngrijora



împreunã cu el, ci a umbla împreunã cu acesta o
perioadã de timp ºi a-i împãrtãºi viaþa.

Multe dintre abilitãþile noastre personale se dezvoltã
devreme, încã din perioada copilãriei. Ca ºi consilier
este important sã-þi pãstrezi ºi sã-þi dezvolþi permanent
capacitatea empaticã.

Într-o relaþie de consiliere, empatia se dezvoltã în
trei paºi. Când consilierul ascultã ºi percepe un senti-
ment, apare înþelegerea empaticã. Prin urmare, cel care
consiliazã emite semnalele unui comportament empatie,
de exemplu, prin gesturi, cuvinte, voce sau atingere,
arãtând astfel cã existã aceastã înþelegere. Apoi
urmeazã confirmarea empaticã din partea celui ce
primeºte ajutor, arãtând astfel cã a perceput înþelegerea
empaticã a consilierului. ªi aceastã confirmare se poate
realiza prin cuvinte, gesturi ºi rãspunsuri pozitive. Cu
alte cuvinte, empatia este o relaþie între consilier ºi
consiliat.

Isus a demonstrat în mod constant o mare capacitate
empaticã. Un exemplu este întâlnirea Sa cu femeia cu
scurgere de sânge (Luca 8:43-48), unde relaþia are car-
acteristici puternice, reciproce. Un alt exemplu este
pãrtãºia Lui cu Marta, Maria ºi Lazãr, care poartã
amprenta puternicã a înþelegerii empatice ºi a compor-
tamentului empatie (Ioan 11:1-44).

Isus ªi-a arãtat mereu ºi mereu capacitatea Sa uimi-
toare, dumnezeiascã, de-a înþelege interiorul din exte-
rior. Ioan relateazã cã Isus a cunoscut numaidecât ºi a
înþeles sentimentele ucenicilor Sãi (Ioan 6:61). El afirmã
despre Isus cã „...n-avea trebuinþã sã-I facã cineva
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mãrturisiri despre nici un om, fiindcã El Însuºi ºtia ce
este în om” (Ioan 2:24-25).

Modul în care Pavel îi încurajeazã pe creºtinii din
Colose ºi, de asemenea, pe noi toþi, este puternic anco-
rat în viaþa ºi învãþãtura lui Isus: „Ca niºte aleºi ai lui
Dumnezeu, sfinþi ºi preaiubiþi, îmbrãcaþi-vã cu o inimã
plinã de îndurare...” (Coloseni 3:12).

Braþele Tale au fost deschise

N-am putut sã-mi exprim
nevoia de cãldurã
ºi setea de dragoste.

N-am putut spune
cã doream
sã-Þi pese de mine.

Dar braþele Tale au fost deschise:
Tu m-ai primit
ºi mi-ai vãzut lacrimile.

M-ai þinut strâns lângã Tine,
nu m-ai lãsat nici o clipã,
înainte de-a fi sigur

cã pot sã merg mai departe.

Versuri ale unui autor necunoscut



• Rezumaþi ºi dezvoltaþi conþinutul empatiei.

• Ce vrea sã spunã Pavel prin îndemnul: „îmbrãcaþi-vã
cu o inimã plinã de îndurare”?

Empatia contextualã
„înþelege omul în contextul lui”

De asemenea, empatia trebuie înþeleasã într-un context
mai mare. Un concept care a apãrut pe la începutul
anilor 2000 în legãturã cu protecþia muncii ºi îngrijirea
omului este „empatia contextualã”.

Termenul provine din cuvântul context, care înseamnã
împrejurare, stare de lucruri într-un anumit moment.
Acesta include capacitatea de a judeca corect mediul în
care trãieºte ºi se miºcã clientul. Este important sã
putem descifra corect situaþia actualã, ca astfel sã
putem înþelege mai bine persoana.

De fapt, încã de prin anii 1990 a apãrut expresia
„competenþã socialã”, care se foloseºte pentru a descrie
capacitatea unei persoane de a se raporta cu succes la
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alþi oameni. Johny Alm, un consultant pentru organi-
zaþii, a formulat o definiþie practicã a conceptului
„competenþei sociale”, ce conþine ºase componente.

În primul rând, competenþa socialã înseamnã capa-
citatea de a stabili rapid o legãturã cu alþii, de a iniþia
cu succes un contact. Aceasta implicã crearea unui
interes faþã de cealaltã persoanã, comunicarea fãrã
conflicte ºi dezvoltarea încrederii. În acest mod se
creeazã condiþiile necesare continuãrii colaborãrii.

În consiliere, acest lucru înseamnã cã este important
sã putem stabili rapid un prim contact care sã
funcþioneze, chiar dacã este de suprafaþã.

În al doilea rând, competenþa socialã înseamnã
capacitatea de a putea folosi contactul stabilit într-un
schimb productiv reciproc. Productivitatea este cea
care genereazã un rezultat pozitiv pentru ambele pãrþi.

În consiliere, acest lucru înseamnã cã este importantã
o colaborare onestã în care consilierul este, într-adevãr,
prezent.

În al treilea rând, competenþa socialã înseamnã
capacitatea de a întreþine comunicarea cu oricine, indife-
rent de valorile, interesele sau orice alt aspect specific
celeilalte persoane.

În consiliere, acest lucru înseamnã capacitatea de a
avea relaþii ºi de a colabora, chiar dacã distanþa realã
dintre viaþa consilierului ºi consiliatului este foarte mare.

Competenþa socialã înseamnã, în al patrulea rând,
capacitatea de a transforma legãtura aceea simplã de la
început într-un canal, de a o transforma într-o comuni-
care profundã. Aici se permite ca dimensiunile diferite



ale vieþii sã iasã la ivealã ºi complexitatea relaþiei sã
creascã.

În consiliere, acest lucru înseamnã capacitatea de a
admite atât lungimea cât ºi adâncimea domeniilor vieþii
în procesul de colaborare.

Competenþa socialã înseamnã, în al cincilea rând,
capacitatea unui schimb constructiv ºi progresiv în relaþie.
Nu mai suntem strãini unul pentru altul. Oferim ºi
primim informaþii, sentimente ºi înþelegere.

În consiliere, acest lucru înseamnã capacitatea de a
înainta spre schimbãri ºi soluþii constructive.

Competenþa socialã înseamnã, în al ºaselea rând,
capacitatea de a putea face faþã întrebãrilor dificile ale
vieþii în aceastã colaborare, de a fi tolerant ºi suficient
de matur ca sã reziºti chiar ºi în cazul în care comuni-
carea este apãsãtoare, dificilã.

În consiliere, acest lucru înseamnã capacitatea de a
îndura ceea ce este esenþial ºi semnificativ în viaþã,
chiar dacã este incomod ºi traumatizant.

Conceptul de „empatie contextualã” ne aratã cã este
important sã avem capacitatea de a cunoaºte atât indi-
vidul în contextul lui, cât ºi contextul în sine. Înþelegerea
ºi interpretarea corectã a mediului în care individul îºi
trãieºte viaþa are o mare semnificatie. De aceea, este
important pentru un consilier sã fie conºtient de comu-
nitate ºi sã-ºi îmbogãþeascã tot timpul cunoºtinþele
referitoare la epoca contemporanã cu tendinþele ei ºi
condiþiile de viaþã schimbãtoare.

Pur ºi simplu, în societatea noastrã dinamicã ºi
complexã nevoia de-a înþelege cu adevãrat omul în
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contextul sãu devine tot mai acutã. Nimeni nu trãieºte
pentru sine, nimeni nu trãieºte într-un mediu izolat.

Dimpotrivã, individul ºi mulþimea sunt incluºi din ce
în ce mai mult în aceastã colaborare complexã. Contac-
tele individuale cu mediul înconjurãtor devin tot mai
multe. Noi toþi suntem influenþaþi de ºuvoiul neîncetat
de impresii pe care trebuie sã le pãstrãm pentru noi
înºine.

Astfel, consilierea trebuie realizatã în acest context
cuprinzãtor. Atât consiliatul ca persoanã, cât ºi proble-
mele lui trebuie vãzute din perspectiva întregii lui vieþi.

Empatia înseamnã sã ai cunoºtinþã de întreaga viaþã.

• Discutã conceptul „empatiei contextuale” ºi „com-
petenþa socialã” în relaþia cu consilierea.

• Dã exemple concrete de situaþii în care contextul ºi
mediul de viaþã sunt componente importante în con-
siliere.

• Cum poate sã fie orientatã consilierea, în acelaºi
timp, atât pe individ cât ºi pe context?

Mergeþi mai departe



Adâncimile vieþii omului
„toate depind unele de altele”

Viaþa omului are multe dimensiuni centrale ºi diferite,
care depind unele de altele. ªi aceastea se contopesc atât
de bine încât este greu, ca sã nu spunem imposibil, sã le
pãstrãm separat chiar pentru o dezbatere teoreticã cu
intenþia de a elucida complexitatea vieþii.

Deseori, Pavel alege sã vorbeascã despre douã
dimensiuni ale vieþii omului, omul din afarã ºi omul
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dinãuntru: „Chiar dacã omul nostru de afarã se trece,
totuºi omul nostru dinãuntru se înnoieºte din zi în zi”
(2 Corinteni 4:16). Într-o altã ocazie, el face o descriere
tridimensionalã a omului: „... ºi duhul vostru, ºi sufletul
vostru, ºi trupul vostru sã fie pãzite întregi, fãrã pri-
hanã...” (1 Tesaloniceni 5:23). Aºa suntem noi obiºnuiþi
sã ne gândim la om.

Trebuie remarcat felul în care Pavel îºi expune în
acest text dorinþa sa pentru bunãstarea fiinþei umane.
El face acest lucru printr-o formulare generalã, care
este cãlãuzitoare: „Fie ca Dumnezeul pãcii sã vã
sfinþeascã El Însuºi pe deplin” (1 Tesaloniceni 5:23).
Holoteleis, cuvântul grecesc pe care îl foloseºte Pavel

aici este neobiºnuit, ºi apare doar aici în tot Noul
Testament. El înseamnã „întreg ºi pe deplin” ºi este o
combinaþie a celor doi termeni. Pavel învaþã adesea în
scrisorile sale cã Dumnezeu este interesat de restau-
rarea deplinã a omului. Se referã la întreaga lui fiinþã, la
toate adâncimile de nepãtruns care îl alcãtuiesc.

Toate dimensiunile diferite ale vieþii omului, consti-
tuie în realitate un întreg unde toate „pãrþile” sunt inte-
grate unele în altele, depind unele de altele ºi sunt
distincte unele de altele. Este important ca toþi cei ce
lucreazã în domeniul îngrijirii omului, sã vadã cã viaþa
este aºa de complexã ºi de profundã încât niciodatã nu
o vom putea înþelege pe deplin. De aceea, trebuie sã ne
apropiem de omul în nevoi cu atenþie, smerenie ºi
respect.

Din aceastã perspectivã holisticã asupra vieþii, cu res-
pect pentru complexitate, putem totuºi distinge câteva



„adâncimi” în viaþa omului. În diferite domenii ale vieþii
existã nevoi legitime care, uneori, pur ºi simplu nu sunt
bine satisfãcute. Sarcina îngrijitorului este sã ajute la
împlinirea acestor nevoi din diferitele domenii.

Aspectul vieþii exterioare este adesea cel mai evident
ºi vizibil. La acest nivel se aflã obiºnuita viaþã de zi cu
zi, nevoile practice ºi propriul mod de a exista.

Nu este neobiºnuit ca viaþa exterioarã a omului
nevoiaº sã fie un haos ºi sã aibã nevoie de un ajutor con-
cret în ce priveºte lucrurile elementare cum sunt: igiena,
cumpãrãturile ºi rutina zilnicã. Încurajarea ºi sprijinul
practic sunt pãrþi importante ale ajutorãrii în acest
domeniu.

Nivelul direcþiei se aflã undeva mai în adâncime.
Direcþia se referã la ambiþiile ºi visurile vieþii, la
nãzuinþã ºi scop. Ia timp ºi costã ca sã defineºti ºi sã
redefineºti propria poziþie în viaþã ºi, deciziile pe care le
luãm deseori au consecinþe semnificative.
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Dacã omul cu probleme se aflã la acest nivel, nevoia
lui de cãpãtâi este sã primeascã sfat ºi îndrumare. Este
nevoie de o claritate ºi de o capacitate mãrite pentru a
alege calea ºi direcþia, care pentru unii poate fi un
munte de netrecut.

Nivelul relaþiilor se referã la felul în care trãim ºi ne
împrietenim cu cei din jurul nostru. Acesta se referã la
comunicare ºi înþelegere, la colaborare ºi la abordarea
conflictelor.

Deseori acest domeniu este problematic pentru
viaþa zbuciumatã, de zi cu zi a omului. Dacã relaþiile
sunt slãbite de conflicte, este greu sã trãieºti împreunã
cu alþii. Atunci este nevoie de ajutor pentru mãrirea
capacitãþii de a colabora ºi de a rezolva conflictele.

Domeniul identitãþii reprezintã temelia ºi semnifi-
caþia individului. Aici se aflã imaginea de sine ºi valoarea
de sine. Aici se aflã propria înþelegere despre cine este
omul ºi ce resurse are, aici este esenþa personalitãþii.

În unele perioade din viaþã este enorm de dificil sã
facem faþã acestui domeniu. Concepþia de sine poate fi
greºitã, ºi deseori rãnitã ºi zdrobitã. Ajutorul oferit în
acest domeniu se referã la zidirea unei valori de sine, la
întãrirea conþinutului identitãþii ºi la sprijinirea maturi-
zãrii individului.

În domeniul existenþei ajungem la întrebãrile cele
mai profunde ºi poate cele mai grele: Ce semnificaþie
are viaþa? Existã Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu cu
viaþa mea? Ce se întâmplã când mor? Aici ne regãsim
noi în realitate, în cel mai adânc ºi mai interiorizat
domeniu al vieþii.



Când omul trece prin greutãþi, întrebãrile referi-
toare la propria existenþã sunt întotdeauna binevenite.
Este important sã primeºti un ajutor plin de dragoste ca
sã poþi face faþã acestor întrebãri sensibile, care deseori
sunt însoþite de luptã ºi agonie.

Noi trebuie sã realizãm cã anumite nevoi se gãsesc în
diferite adâncimi ale vieþii. Altfel foarte uºor am eºua ºi
am acorda ajutor la niveluri greºite, am prelucra
greutãþile într-o dimensiune diferitã, nu în cea realã.
Atunci schimbãrile pozitive nu ar avea loc.

Deseori poate fi de mare ajutor ca împreunã cu con-
siliatul sã încercãm sã identificãm problema actualã în
domeniul corect al vieþii. Cu cât învãþãm sã distingem
diferitele domenii ºi sã le asociem cu problemele, cu
atât vor fi mai evidente ºi mai bine direcþionate efor-
turile de a ajuta. Astfel creºte ºi posibilitatea de a avea
succes ºi de a se produce schimbãri pozitive.

Nu este deloc practic sã ne ocupãm de greutãþile
zilnice dacã în realitate, problema are de-a face cu iden-
titatea. Nu este suficient sã facem o rugãciune dacã
cineva are probleme la nivelul relaþiilor. Nu este indicat
sã descriem visurile ºi scopurile dacã problema în sine
este lipsa de semnificaþie a vieþii.

În mod tradiþional nu se foloseºte conceptul de con-
siliere pentru a cuprinde toate aceste cinci niveluri ale
vieþii. Însã poate cã este totuºi important sã arãtãm cã
în acest mod, conceptul se lãrgeºte. Viaþa omului este
un întreg ºi toate dimensiunile ei se întrepãtrund.

Îngrijirea creºtinã a omului are într-adevãr trãsãturi
unice, acordã ajutor persoanei, în complexitatea ei.
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Exact ca ºi Pavel, ºi în conformitate cu propria atitudine
a lui Dumnezeu faþã de om, ar trebui sã dorim ºi sã
luptãm pentru bunãstarea întregii fiinþe.

De aceea, în munca de consiliere este înþelept sã
gândim în termenii întregului.

• Discutaþi despre dimensiunile vieþii omului.

• Discutaþi cum sunt corelate cele cinci domenii ale
vieþii cu munca de consiliere ºi la ce ar trebui sã
meditãm în lucrarea de ajutorare.

• În Epistola lui Pavel cãtre Tit se aflã toate cele cinci
adâncimi în diferite ipostaze. Citiþi epistola ºi cãutaþi
expresiile pe care le foloseºte Pavel pentru aceste
domenii ale vieþii.

Mergeþi mai departe



Capitolul 2

Consilierul – un slujitor

Consilierea creºtinã –
patru caracteristici
„care o fac unicã”

A-i ajuta pe oamenii care trec prin greutãþi, nu este
ceva unic. Mulþi o fac ºi, deseori, cu foarte bune rezul-
tate. Cunoºtinþele despre om ºi condiþiile lui de viaþã
cresc tot timpul, dupã cum se mãresc ºi eforturile de a-l
ajuta ºi sprijini.

Consilierea creºtinã beneficiazã de cunoºtinþele gen-
erale despre îngrijire ºi purtarea de grijã din domenii
cum sunt psihologia, psihiatria etc. Este înþelept sã fii
interesat de toate aceste cunoºtinþe ºi experienþe din
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domeniul sfãtuirii ºi consilierii, adunate din toatã lumea.
Este înþelept sã aplici aceste cunoºtinþe în procesul de
consiliere.

Pe deasupra, consilierea creºtinã are patru caracte-
ristici specifice, care o fac unicã.

Premise unice
În primul rând, consilierea creºtinã are premise unice.
Tot ce se întâmplã în consiliere are ca punct de plecare
pe Dumnezeu ºi Cuvântul Sãu. Credinþa în Dumnezeul
Bibliei, care constituie însãºi temelia ºi standardul lui
Dumnezeu pentru viaþã, ne conduce în toatã lucrarea
de consiliere. Un consilier creºtin considerã cã Domnul
Dumnezeul nostru, Creatorul cerului ºi al pãmântului,
este activ în creaþia Sa.
Dumnezeu face bine omului; El vrea sã-i împlineascã

nevoile ºi sã-i dea har îmbelºugat: „Binecuvânteazã
suflete pe Domnul ºi tot ce este în mine sã binecuvân-
teze Numele Lui cel sfânt! Binecuvânteazã suflete pe
Domnul ºi nu uita nici una din binefacerile Lui! El îþi
iartã toate fãrãdelegile tale, El îþi vindecã toate bolile
tale; El îþi izbãveºte viaþa din groapã, El te încununeazã
cu bunãtate ºi îndurare; El îþi saturã de bunãtãþi
bãtrâneþea ºi te face sã întinereºti iarãºi ca vulturul”
(Psalmul 103:1-5).
Isus Cristos este în centrul consilierii creºtine; în

jurul Lui se învârte totul: „Dupã ce a vorbit în vechime
pãrinþilor noºtri prin proroci, în multe rânduri ºi în
multe chipuri, Dumnezeu la sfârºitul acestor zile, ne-a
vorbit prin Fiul...” (Evrei 1:1-2). Pavel rezumã în



cuvinte fantastice: „El este Chipul Dumnezeului Celui
nevãzut, Cel întâi nãscut din toatã zidirea. Pentru cã,
prin El au fost fãcute toate lucrurile care sunt în ceruri
ºi pe pãmânt, cele vãzute ºi cele nevãzute, fie scaune de
domnii, fie dregãtorii, fie domnii, fie stãpâniri. Toate au
fost fãcute prin El ºi pentru El. El este mai înainte de
toate lucrurile ºi toate se þin prin El” (Coloseni
1:15-17).

Scopuri unice
În al doilea rând, consilierea creºtinã are scopuri unice.
Pentru oamenii în nevoie consilierea creºtinã are sco-
puri valoroase, ca de exemplu: schimbarea atitudinii, a
imaginii de sine ºi a comportamentului, promovarea
unei vieþi mai bune, susþinerea lor în general ºi multe
altele. Toate acestea sunt bune ºi lãudabile.

Dar consilierea creºtinã merge mai departe. Ea are
drept þintã iertarea pãcatelor ºi împãcarea deplinã a
omului cu Dumnezeu: „El ne-a izbãvit de sub puterea
întunericului ºi ne-a strãmutat în împãrãþia Fiului
dragostei Lui în care avem rãscumpãrarea, prin sângele
Lui iertarea pãcatelor” (Coloseni 1:13-14).

Are ca þintã restaurarea unui mod de viaþã în
conformitate cu idealul lui Dumnezeu: „...Daþi-vã pe voi
înºivã lui Dumnezeu, ca vii din morþi cum eraþi ºi daþi
lui Dumnezeu mãdularele voastre ca pe niºte unelte ale
neprihãnirii” (Romani 6:13).

Are ca þintã creºterea spiritualã: „ªi-L rog ca potrivit
cu bogãþia slavei Sale, sã vã facã sã vã întãriþi în putere,
prin Duhul Lui, în omul dinãuntru, aºa încât Cristos sã

52 K empatia – consilierea creºtinã în bisericã



consilierul – un slujitor K 53

locuiascã în inimile voastre prin credinþã, pentru ca
având rãdãcina ºi temelia pusã în dragoste, sã puteþi
pricepe împreunã cu toþi sfinþii, care este lãrgimea,
lungimea, adâncimea ºi înãlþimea ºi sã cunoaºteþi
dragostea lui Cristos care întrece orice cunoºtinþã, ca
sã ajungeþi plini de toatã plinãtatea lui Dumnezeu”
(Efeseni 3:16-19).

Are ca þintã vindecarea totalã: „ªi am auzit un glas
tare care ieºea din scaunul de domnie ºi zicea: «Iatã cor-
tul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei ºi ei vor
fi poporul Lui, ºi Dumnezeul Însuºi va fi cu ei. El va fi
Dumnezeul lor. El va ºterge orice lacrimã din ochii lor.
ªi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici
þipãt, nici durere pentru cã lucrurile dintâi au trecut».
Cel ce ºedea pe scaunul de domnie a zis: «Iatã, Eu fac
toate lucrurile noi»” (Apocalipsa 21:3-5).

Resurse unice
În al treilea rând, consilierea creºtinã are resurse unice.
În cadrul acesteia se are în vedere rugãciunea: „Cereþi
ºi vi se va da; cãutaþi ºi veþi gãsi; bateþi ºi vi se va
deschide. Cãci ori ºi cine cere, capãtã; cine cautã,
gãseºte; ºi celui ce bate, i se deschide” (Matei 7:7-8).

Se þine seama de cãlãuzirea Duhului Sfânt: „Când va
veni Mângâietorul, Duhul adevãrului, are sã vã
cãlãuzeascã în tot adevãrul; cãci El nu va vorbi de la El,
ci va vorbi tot ce va fi auzit ºi vã va descoperi lucrurile
viitoare” (Ioan 16:13).

Se ia în considerare biserica, mediul de vindecare cel
mai potrivit: „Astfel dar, ca niºte aleºi ai lui Dumnezeu,



sfinþi ºi preaiubiþi, îmbrãcaþi-vã cu o inimã plinã de
îndurare, cu bunãtate, cu smerenie, cu blândeþe, cu
îndelungã rãbdare. Îngãduiþi-vã unii pe alþii, ºi dacã
unul are pricinã sã se plângã de altul, iertaþi-vã unul pe
altul. Cum v-a iertat Cristos aºa iertaþi-vã ºi voi. Dar
mai presus de toate acestea, îmbrãcaþi-vã cu dragostea,
care este legãtura desãvârºirii” (Coloseni 3:12-14).

Se ia în considerare directa intervenþie a lui
Dumnezeu: „Nu vã îngrijoraþi de nimic, ci în orice lucru
aduceþi cererile voastre la cunoºtinþa lui Dumnezeu,
prin rugãciuni ºi cereri cu mulþumiri. ªi pacea lui
Dumnezeu care întrece orice pricepere, vã va pãzi
inimile ºi gândurile în Cristos Isus” (Filipeni 4:6-7).

Forþe motrice unice
În al patrulea rând, consilierea creºtinã are forþe motrice
unice. Îºi are originea în chemarea lui Dumnezeu: „Cãci
noi suntem lucrarea Lui ºi am fost zidiþi în Cristos Isus
pentru faptele bune, pe care le-a pregãtit Dumnezeu
mai dinainte, ca sã umblãm în ele” (Efeseni 2:10).

Este o exprimare a voii lui Dumnezeu: „Stãpânirea
Ta rãmâne în picioare în toate veacurile. Domnul spri-
jinã pe toþi cei ce cad ºi îndreaptã pe cei încovoiaþi.
Domnul este lângã toþi cei ce-L cheamã, lângã cei ce-L
cheamã cu toatã inima” (Psalmul 145:13b-14, 18).

Îºi are originea în dragostea lui Dumnezeu: „Dum-
nezeu este dragoste… cum este El, aºa suntem ºi noi în
lumea aceasta… Noi Îl iubim pentru cã El ne-a iubit
întâi” (1 Ioan 4:16-17, 19).
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Este determinatã de temelia ei, de ceea ce a fãcut
Isus Cristos pe cruce: „Noi am cunoscut dragostea Lui
prin aceea cã El ªi-a dat viaþa pentru noi; ºi noi deci tre-
buie sã ne dãm viaþa pentru fraþi. Dar cine are bogãþiile
lumii acesteia ºi vede pe fratele sãu în nevoie, ºi îºi
închide inima faþã de el, cum rãmâne în el dragostea
lui Dumnezeu?” (1 Ioan 3:16-17).

Este determinatã de sursa puterii ei, de ajutorul
Duhului Sfânt: „ªi Eu voi ruga pe Tatãl ºi El vã va da un
alt Mângâietor, care sã rãmânã cu voi în veac; ºi anume,
Duhul adevãrului…” (Ioan 14:16-17a).

Este determinatã de speranþa sa pentru viitor, de
mãreþia veºnicã a lui Dumnezeu: „…ªi Dumnezeu
Însuºi va fi cu ei. El va ºterge orice lacrimã din ochii lor.
ªi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici
þipãt, nici durere, pentru cã lucrurile dintâi au trecut”
(Apocalipsa 21:3-4).

• Citiþi încã o datã caracteristicile consilierii creºtine.
Daþi exemple ºi cãutaþi mai multe referinþe biblice
care sã arate unicitatea îngrijirii creºtine.

• Discutaþi despre caracteristicile care fac din consi-
lierea creºtinã o consiliere unicã.

Mergeþi mai departe



Consilierul – un instrument
al lui Dumnezeu
„vas folositor pentru o lucrare bunã”

Într-una din cãlãtoriile pe care le-am fãcut în România,
am cumpãrat, dintr-un sat situat în apropierea oraºului
ªtei, un ulcior de lut pentru apã. Acest ulcior a devenit
pentru noi o puternicã mãrturie a modului în care
Dumnezeu vrea sã Se foloseascã de consilier ca de un
instrument în lucrarea Sa, pentru a-l restaura pe om ºi
a-i reda acestuia viaþa ºi valoarea.
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extraordinarã. De aceea avem motive întemeiate sã
spunem împreunã cu apostolul Pavel: „Mulþumesc lui
Cristos Isus, Domnul nostru, care m-a întãrit, cã m-a
socotit vrednic de încredere ºi m-a pus în slujba Lui...”
(1 Timotei 1:12).
Ulciorul are un mâner. Ca ºi consilier am ales sã-L las

pe Dumnezeu sã mã foloseascã. Mi-am aºezat viaþa la
adãpostul Lui ºi I-am permis sã se foloseascã de viaþa
mea. Eu sunt în slujba Domnului ºi-I ofer acces deplin
în viaþa mea. Chemarea mea este sã-I permit Creato-
rului meu sã mã foloseascã, exact aºa cum olarul
foloseºte ulciorul apucându-l de mâner.

„Deci, pãcatul sã nu mai domneascã în trupul vostru
muritor ºi sã nu mai ascultaþi de poftele lui. Sã nu mai
daþi în stãpânirea pãcatului mãdularele voastre, ca niºte
unelte ale nelegiuirii; ci daþi-vã pe voi înºivã lui Dum-
nezeu, ca vii, din morþi cum eraþi; ºi daþi lui Dumnezeu
mãdularele voastre, ca pe niºte unelte ale neprihãnirii”
(Romani 6:12-13).
Ulciorul existã pentru a fi umplut cu apã. Ca ºi con-

silier este nevoie ca eu sã fiu umplut în mod constant
de darurile lui Dumnezeu. Binecuvântãrile ºi bogãþiile
pe care le are El pentru mine îmi inundã viaþa, la fel
cum apa inundã ulciorul þãranului. Este bine ca un con-
silier sã ºtie asta. Fãrã ca eu însumi sã fiu umplut, nu voi
putea niciodatã sã slujesc altora. Dar avem o veste
bunã: cerul este deschis deasupra vieþii consilierului.

„ªi Dumnezeul meu sã îngrijeascã de toate trebuin-
þele voastre, dupã bogãþia Sa, în slavã, în Isus Cristos”,
scrie Pavel (Filipeni 4:19).



Ulciorul are un orificiu de scurgere sau chiar douã.
Întreaga raþiune de a fi a ulciorului este ca acest conþi-
nut al lui sã treacã prin orificiul de scurgere, ca sã ducã
apa mai departe spre cei însetaþi. Ca ºi consilier, am ales
sã las ca binecuvântãrile pe care le-am primit sã fie diri-
jate spre alþii. Viaþa mea are canale de scurgere prin
care pot sã dau mai departe, la alþii, ceea ce mi-a dat
Dumnezeu, sã stâmpãr setea altora, la fel cum setea
mea a fost stâmpãratã de cãtre Domnul meu. Aceasta
este marea binecuvântare ºi marele har al consilierului.

„...Fãrã platã aþi primit, fãrã platã sã daþi”, i-a încu-
rajat Isus pe ucenicii Sãi (Matei 10:8b).
Ulciorul are o gurã. Olarul a lãsat ulciorului o gurã

micã, prin care poate fi umplut cu apã. Astfel, ºerpii ºi
broaºtele sunt împiedicaþi sã intre în ulcior ºi sã tulbu-
re apa în timpul zilei, când acesta se aflã afarã pe câmp
la îndemâna lucrãtorilor. Ca ºi consilier, eu am nevoie
sã fiu protejat de cel rãu. Existã foarte multe lucruri
care pot sã mã rãneascã ºi sã-mi facã viaþa grea. Uneori,
în viaþa de creºtin am de purtat lupte spirituale grele.
Deseori sunt în pericol ºi nu pot rãmâne în picioare fãrã
protecþia lui Dumnezeu. Dar nu trebuie sã-mi fie teamã;
prin harul mare al lui Dumnezeu eu am o protecþie
nemaipomenitã.

„Voi sunteþi pãziþi de puterea lui Dumnezeu, prin
credinþã, pentru mântuirea gata sã fie descoperitã în
vremurile de apoi!” (1 Petru 1:5).
Ulciorul are în el o pietricicã, pusã acolo de olar, încã

de când l-a fãcut. Aceastã pietricicã nu poate ieºi nicio-
datã afarã pentru cã este mai mare decât gura sau orifi-
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ciul de scurgere al ulciorului. Ea se aflã într-o continuã
miºcare ºi a fost pusã acolo pentru a pãstra ulciorul tot
timpul curat, îndepãrtând algele ºi alte impuritãþi care
ar încerca sã se depunã pe peretele interior al acestuia.
(Fiind un vas închis, ulciorul nu poate fi spãlat niciodatã
în mod obiºnuit, ca alte vase). Ca ºi consilier, eu depind
tot timpul de curãþarea fãcutã de Dumnezeu, de tot ce
este necurat, care vrea sã se strecoare înãuntru ca sã-mi
polueze viaþa. Sunt dependent de continua curãþare a
lui Dumnezeu fãcutã prin Duhul Sfânt. Prin har, eu
primesc aceastã curãþare la fel de natural ca ºi curãþarea
ulciorului de cãtre pietricica din interiorul lui.

„Dacã ne mãrturisim pãcatele, El este credincios ºi
drept, ca sã ne ierte pãcatele ºi sã ne cureþe de orice
nelegiuire” (1 Ioan 1:9).

Imaginea ulciorului este sugestivã pentru descrierea
vieþilor noastre aflate în slujba lui Dumnezeu. Pavel
chiar foloseºte o astfel de ilustraþie, când îi scrie lui
Timotei, prietenul ºi colaboratorul sãu: „Într-o casã
mare nu sunt numai vase de aur ºi de argint, ci ºi de
lemn ºi de pãmânt. Unele sunt pentru o întrebuinþare
de cinste, iar altele pentru întrebuinþare de ocarã. Deci
dacã cineva se curãþã de acestea, va fi un vas de cinste,
sfinþit, folositor stãpânului sãu, destoinic pentru orice
lucrare bunã” (2 Timotei 2:20-21).

Ca ºi consilieri, noi suntem asemenea ulciorului
pentru apã, chemaþi sã fim vase folositoare, destoinice
pentru orice lucrare bunã, curate ºi pregãtite pentru a
fi folosite de Dumnezeu. Este mare har sã primeºti
aceastã chemare ºi sã îndeplineºti aceastã însãrcinare.



• Discutaþi despre ulciorul pentru apã ca ºi imagine a
consilierului.

Mãgarul – un model
„modelul unui bun consilier”

Avem acasã o micã colecþie de mãgari confecþionaþi din
diferite materiale. Am cumpãrat deseori imagini cu
mãgari ºi avem de-acum multe vederi frumoase. Pe
catedra din clasa în care predãm la Colegiul Biblic din
Mariannelund se aflã de asemenea un mãgãruº din
lemn. Mãgarul ne aminteºte de multe caracteristici ale
unui bun consilier. Prietenii noºtri români ne-au
povestit ºi ei despre acest animal isteþ. Cu cât înveþi
mai multe despre mãgar, cu atât acesta devine mai
interesant ca model al unui bun consilier.
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Mãgarul are douã urechi mari. Consilierul trebuie sã
asculte activ ºi cu atenþie.
Mãgarul are doi ochi calzi, plãcuþi. Consilierul tre-

buie sã-i vadã pe ceilalþi ºi sã transmitã cãldurã.
Mãgarul are o gurã mare, dar este un animal destul

de tãcut. Consilierul trebuie, de asemenea, sã fie tãcut.
Mãgarul poartã poverile altora. Consilierul se impli-

cã în vieþile altora ºi pune umãrul la purtarea sarcinilor
lor.
Mãgarul poate face ceea ce alþii nu pot. Consilierul

trebuie sã fie puternic ºi perseverent.
Mãgarul este încãpãþânat. Consilierul trebuie sã aibã

rãbdare, sã fie perseverent ºi sã nu dea înapoi.
Mãgarul îºi croieºte drum prin þinuturi greu accesi-

bile. Consilierul îndurã greul ºi este prezent când viaþa
este complicatã.
Mãgarul simte când se apropie vremea rea. Consi-

lierul poate preveni pericolele care ameninþã.
Mãgarul rage într-un mod aparte, înainte ca ploaia

sã vinã, dupã o secetã îndelungatã. Consilierul poate
insufla speranþã în vieþile altora.
Mãgarul stã acolo unde îl laºi. Consilierul nu dã

înapoi, ci rãmâne acolo unde este nevoie.
Mãgarul se retrage singur deoparte când simte cã i se

apropie sfârºitul. Consilierul ºtie când este momentul
sã încheie o relaþie de consiliere.
Mãgarul nu face primul pas. Consilierul lasã întot-

deauna ca iniþiativa sã aparþinã celui ce este ajutat.
Mãgarul are nevoie de îndrumare. Consilierul are

nevoie de Domnul Isus, ca Pãstor ºi îndrumãtor.



• Discutaþi despre mãgar ca model al consilierului.
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Consilierul –
un „semen profesionist”
„competent pentru sarcina sa”

Deseori persoanele angajate în lucrarea de consiliere a
bisericii nu au nici o pregãtire profesionalã specificã.
Totuºi, în munca lor de fiecare zi sunt implicaþi în
diferite tipuri de îngrijire. Aceste persoane sunt niºte
resurse nemaipomenite pentru bisericã ºi pot fi mari
binecuvântãri în lucrarea de îngrijire ºi consiliere.

Majoritatea celor care se angajeazã în lucrare sunt
neprofesioniºti, bãrbaþi ºi femei care doresc sã-i ajute
pe oamenii care au greutãþi.

A fi „un semen profesionist” se referã mai mult la o
relaþie, decât la metode ºi tehnici. Întotdeauna este
important sã te strãduieºti sã fii condus de ceea ce i-ar
putea fi de folos consiliatului pe o duratã lungã de timp
ºi nu de propriile sentimente ºi nevoi.

Bineînþeles, creºtinii care vor sã lucreze în consiliere
trebuie sã fie competenþi în mai multe domenii.

Consilierul trebuie sã-L cunoascã pe Dumnezeu ºi
Cuvântul Sãu; nu doar pe plan intelectual, ci ºi în
domeniul trãirii practice.

Apoi trebuie sã-l cunoascã pe om. ªi în acest dome-
niu este important sã aibã cunoºtinþe cât mai cuprinzã-
toare. Este vorba de cunoaºterea omului ºi a reacþiilor
lui, precum ºi de capacitatea de-a vedea ºi înþelege
contextul cultural ºi social al acestuia.

Pentru consilier este importantã ºi cunoaºterea de
sine. Aceasta se referã la cunoaºterea ºi acceptarea atât



a punctelor tari cât ºi a cele slabe; a posibilitãþilor, pre-
cum ºi a limitãrilor. Ca oameni, niciodatã nu ajungem
sã ne înþelegem pe deplin. Cunoaºterea de sine trebuie
aprofundatã permanent, astfel încât înþelegerea pro-
priilor condiþii de viaþã ºi reacþii sã creascã mereu.
Numai dacã propriile experienþe ºi sentimente sunt
conºtientizate ºi prelucrate, le putem face faþã, astfel
încât sã nu ne stãpâneascã ele pe noi ºi sã nu preia ele
conducerea în relaþia cu consiliatul.
Înþelegerea empaticã a consilierului este importantã,

ºi înseamnã mai mult decât dorinþa de a înþelege. Ea
înseamnã capacitatea consilierului de-a se pune în locul
consiliatului ºi de a-i înþelege sentimentele ºi situaþia.
Integritatea personalã a consilierului este plinã de

însemnãtate. Chiar ºi când îi ajutãm pe oameni, trebuie
sã existe ºi sã se pãstreze o sferã privatã. Profesionali-
tate înseamnã a putea fi cald ºi personal fãrã a fi prea
implicat. Se referã la a putea crea un mediu primitor,
unde consiliatul sã se simtã bine ºi sã aibã spaþiu.

Consilierul trebuie sã aibã respect faþã de consiliat ºi
sã-l trateze potrivit cu concepþia biblicã despre om. Ati-
tudinea acestuia trebuie sã fie aceea a unui slujitor. Nu
se poate sã-l privim de sus pe cel ce cautã ajutor. În
relaþia de consiliere, douã persoane se întâlnesc pe ace-
laºi plan ºi merg împreunã o bucatã de drum pe calea
vieþii. Amândouã se dezvoltã ºi sunt influenþate de ceea
ce se întâmplã. Consilierul nu vine cu soluþii de-a gata,
ci are mai mult un rol de îndrumãtor ºi sfãtuitor.

Consilierul trebuie sã-ºi clarifice ºi sã-ºi analizeze
motivele care îl determinã sã se implice în lucrarea de
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consiliere. Trebuie sã ºtie care este puterea ce-l condu-
ce. Existã situaþii când munca de consilier este grea.
Uneori poate avea sentimentul cã munca sa este zadar-
nicã. Alteori poate ajunge sã se îndoiascã pânã ºi de
propria sa capacitate. Este important sã-ºi clarifice
motivaþiile ºi sã se alimenteze cu noi puteri ºi cu
înþelepciune de la Dumnezeu, care se aflã, de fapt, în
spatele lucrãrii de îngrijire.

Înþelegerea celorlalþi oameni ºi a condiþiilor lor de
viaþã se capãtã, printre altele, din propriile experienþe.
Cu alte cuvinte, faptul cã însuºi consilierul a întâmpinat
greutãþi în viaþã nu trebuie considerat ca o piedicã.
Dimpotrivã, poate fi o resursã ºi poate creºte capaci-
tatea de înþelegere. Dar, o condiþie pentru asta, este sã
fi prelucrat propriile trãiri ºi sã se fi distanþat de ele.

Însã, consilierul trebuie sã fie restrictiv ºi atent la
exemplele pe care le dã din viaþa lui. Acestea pot uºor
sã ajungã la o persoanã nepotrivitã, ºi nu e prea sigur cã
cel consiliat este suficient de matur ca sã accepte expe-
rienþele unui alt om. A povesti despre sine înseamnã
a te expune altora ºi acest lucru nu ar trebui sã se
întâmple decât în cazul în care consilierul este convins
cã îl va ajuta pe consiliat ºi-i va lãrgi perspectiva.

Consilierul, ca unul care ajutã, trebuie sã fie conºti-
ent cã nu este obligaþia lui sã vinã cu soluþii atunci când
întâlneºte un om cu probleme. Sarcina lui este sã asculte
ºi sã-l însoþeascã pe consiliat o bucatã de drum pe calea
vieþii. Consiliatul are întotdeauna rãspunsul pentru pro-
pria lui viaþã. Consilierul nu este obligat sã elucideze
totul, dar poate sã ajute pe cale ºi sã semene speranþã.



„Semenul profesionist” este competent pentru
sarcinile sale. În acelaºi timp, în calitate de consilier
creºtin, el este în permanenþã dependent de ajutorul ºi
puterea lui Dumnezeu. Pãrtãºia caldã ºi apropiatã cu
Dumnezeu trebuie sã constituie o prioritate perma-
nentã pentru consilier. Rugãciunea ºi Cuvântul lui
Dumnezeu ocupã un loc central în viaþa acestuia.

Combinarea termenilor „profesionist” ºi „semen”
poate pãrea un paradox. Potrivit expresiei „semen pro-
fesionist”, consilierul – un amator care îi slujeºte pe alþii
doar ca semen – poate fi, totuºi, foarte competent ºi
experimentat în slujirea sa.

Rugãciunea lui Francisc d’Assisi

„Doamne, fã-mã un instrument al pãcii Tale.
Acolo unde existã urã sã semãn dragoste.
Sã semãn iertare, acolo unde este ranã,
Credinþã, acolo unde este îndoialã,
Speranþã, acolo unde este disperare,
Luminã, acolo unde este întuneric,
ªi bucurie, acolo unde este tristeþe.

O, Stãpâne divin, ajutã-mã
Sã caut sã mângâi, nu sã fiu mângâiat,
Sã înþeleg, nu sã fiu înþeles,
Sã iubesc, nu sã fiu iubit.
Pentru cã dãruind, primim;
Iertând, suntem iertaþi,
ªi murind, ne naºtem pentru viaþa veºnicã.”

66 K empatia – consilierea creºtinã în bisericã



consilierul – un slujitor K 67

• Dezvoltaþi caracteristicile unui „semen profesio-
nist”.

• Discutaþi de ce, ca ºi consilier, ar trebui sã fii atent
în folosirea experienþelor din propria viaþã.

• Discutaþi ce anume poate folosi consilierul din viaþa
lui ºi, în ce mod.

Principiul slujirii
„a sluji oamenii din exterior”
a sluji fãrã a le crea dependenþã de tine

Ideea de bazã a dragostei este aceea de a sluji, nu de a
fi slujit. Isus a fost foarte clar în privinþa aceasta atât
prin învãþãtura cât ºi prin viaþa Sa. O discuþie aprinsã
între ucenici despre putere ºi autoritate se sfârºeºte cu
învãþãtura concentratã a lui Isus despre principiul
fundamental al slujirii. Ucenicul Matei redã aceastã
discuþie:

Mergeþi mai departe



„ªtiþi cã domnitorii neamurilor domnesc peste ele ºi
mai marii lor le poruncesc cu stãpânire. Între voi sã nu
fie aºa. Ci oricare va vrea sã fie mare între voi, sã fie slu-
jitorul vostru; ºi oricare va vrea sã fie cel dintâi între voi,
sã vã fie rob. Pentru cã nici Fiul omului n-a venit sã I se
slujeascã, ci El sã slujeascã ºi sã-ªi dea viaþa ca rãs-
cumpãrare pentru mulþi” (Matei 20:25-28).

Principiul slujirii se aplicã ºi în lucrarea de consiliere,
deoarece existã un pericol în natura situaþiei de aju-
torare, o tentaþie ca cel ce ajutã sã-ºi asume un rol greºit
în relaþia cu consiliatul. Rolul consilierului este sã
întãreascã iniþiativa consiliatului, ºi nu sã caute sã aibã
autoritate asupra lui.

Sarcina consilierului este de a elibera, nu de a crea
dependenþã. Scopul lui este sã fie de ajutor pentru o
perioadã de timp, nu sã fie indispensabil.

Aceasta înseamnã cã cel ce ajutã trebuie sã fie
interesat de binele consiliatului ºi nu de propria-i
tendinþã de a-ºi exercita autoritatea asupra lui ºi de
nevoia de a fi recunoscut.

Pe scurt, aceasta înseamnã sã slujeºti oamenilor din
exterior, nu din interior.

Ne gândim cu bucurie la faptul cã adevãrata dragoste
uneºte oamenii ºi þese vieþi laolaltã. Dar într-o situaþie
de ajutorare este valabil opusul, sã iubeºti viaþa oame-
nilor din afarã.

Îngrijitorul medical se strãduieºte sã faciliteze însã-
nãtoºirea pacientului pentru ca rapid sã se întoarcã la o
viaþã în care sã nu aibã nevoie de îngrijire. Lucrãtorul
social ajutã clientul sã trãiascã o viaþã independentã,
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fãrã sã mai aibã nevoie de ajutor social. Când elevii
pãrãsesc ºcoala, profesorii vor sã-i vadã puternici atât în
cunoºtinþã ºi voinþã, cât ºi în ceea ce priveºte abilitãþile.
Scopul consilierului nu este acela de a lucra cu consili-
aþii o perioadã îndelungatã, ci de a-i ajuta sã se reîn-
toarcã la o viaþã independentã.

Existã o expresie a dragostei, aceea de-a se face de
prisos. Cel mai greu lucru este sã uneºti adevãrata
empatie ºi prezenþã cu nevoia de a lucra din afarã în
viaþa persoanei consiliate ºi nu dinãuntru. Acest lucru
cere atât reflecþie cât ºi instruire, presupune atât conº-
tienþã cât ºi o claritate a rolului. Existã o legãturã para-
doxalã în toate acestea: cu cât iubeºti mai mult, cu atât
suferi mai mult, deci trebuie sã lucrãm din afarã în viaþa
cuiva, ca sã nu creãm dependenþã de noi.

Existã chiar ºi pãrinþi – cei care îºi vãd propriii copii
crescând de mici, trecând prin tinereþe ºi ajungând la
maturitate – care nu ºtiu cã dacã încearcã sã posede
viaþa cuiva, oricât de puþin, nu fac altceva decât sã lege
ºi sã închidã.

Sarcina noastrã este sã ne eliberãm unii pe alþii spre
o creºtere proprie ºi spre o extindere a vieþii în multe
dimensiuni.

Exact acest lucru l-a fãcut Isus cu ucenicii Sãi.
Dragostea Lui mare pentru ei nu L-a împiedicat sã
lucreze treptat în vieþile lor. La urmã, El i-a putut lãsa
sã îndeplineascã sarcina plinã de responsabilitate, aceea
de a proclama Împãrãþia lui Dumnezeu, fãrã ca El per-
sonal sã fie prezent. Cu toate cã a ºtiut cã plecarea Sa îi



va lãsa triºti, El a spus: „Totuºi, vã spun adevãrul: Vã
este de folos sã Mã duc” (Ioan 16:7).

Prin acest proces de împãrtãºire a dragostei, noi
îi eliberãm pe oameni în timp ce prezenþa noastrã
directã în viaþa lor se reduce, dar asta nu înseamnã cã
dragostea noastrã pentru ei se micºoreazã. Dimpotrivã,
adevãrata dragoste este atât liberã cât ºi eliberatoare, ºi
niciodatã nu este confirmatã de dependenþã sau
supunere. De aceea, consilierul este un mijlocitor, un
sprijinitor, un ajutor în nevoie, dar fãrã sã lege. Isus a
ºtiut aceste lucruri ºi a fãcut ucenicilor o promisiune
înãlþãtoare. El a continuat sã le ofere sprijin prin Duhul
Sfânt, Mângâietorul.

Pentru consilier, acest mod de a lucra în viaþa oame-
nilor, de a nu crea dependenþã este o problemã de
supravieþuire. Nu este de dorit sã se implice exagerat de

70 K empatia – consilierea creºtinã în bisericã



consilierul – un slujitor K 71

mult în viaþa consiliatului, afectându-ºi astfel integrita-
tea. Nu este deloc corect sã lase sã se întâmple aceasta.

Trebuie fãcute douã alegeri de bazã.
În primul rând, sã slujeascã fãrã sã abuzeze. Nicio-

datã consiliatul nu trebuie sã fie sau sã se comporte
într-un anumit mod pentru consilier, de dragul lui. Cel
ce ajutã nu trebuie sã se foloseascã niciodatã de o
persoanã sau de situaþia ei pentru a-ºi rezolva propriile
dezamãgiri sau pentru a-ºi întãri imaginea de sine.

Pavel este foarte clar cu privire la aceste lucruri în
scrisoarea sa adresatã creºtinilor din Galatia: „Purtaþi-vã
sarcinile unii altora, ºi veþi împlini astfel legea lui
Cristos,” scrie el. Dar apoi avertizeazã: „Fiecare sã-ºi
cerceteze fapta lui ºi atunci va avea cu ce sã se laude
numai în ce-l priveºte pe el, ºi nu cu privire la alþii”
(Galateni 6:2-4). Slãbiciunile altora, nu trebuie sã fie
niciodatã temelie pentru propriile puncte tari.

În al doilea rând, consilierul, la fel ca toþi ceilalþi, tre-
buie sã aleagã sã slujeascã fãrã a se lãsa sã fie abuzat.
„Fiecare îºi va purta sarcina lui însuºi,” continuã Pavel
în textul din Galateni 6:5 printr-o formulare care
contrasteazã cu ceea ce afirmase înainte despre
purtarea sarcinilor. Cu alte cuvinte, asumarea rãspun-
derii pentru viaþa ºi faptele altora, nu este nici potrivitã
ºi nici posibilã. Un consilier trebuie sã poatã spune „nu”
ºi sã-l lase pe consiliat sã suporte consecinþele vieþii ºi a
faptelor lui.

Viaþa privatã a consilierului trebuie pãstratã la distanþã
de lucrarea de ajutorare a celorlalþi. Concediul ºi recre-
area departe de nevoile oamenilor, este o necesitate, nu



un moft. Stabilirea graniþelor ºi faptul cã spui „nu”,
sunt mijloace pozitive de lucru, nu faliment.

Pavel pare a fi foarte conºtient de frustrãrile ce
însoþesc lucrarea de îngrijire a oamenilor, încât scrie:
„Sã nu obosim în facerea binelui”. Dar el ºtie, de
asemenea, unde se aflã secretul încurajãrii, ºi anume, în
principiul semãnatului ºi seceratului: „Cãci la vremea
potrivitã vom secera dacã nu vom cãdea de obosealã”
(Galateni 6:9). Principiul slujirii ºi al cultivãrii plantelor
merg mânã în mânã.

• Ce facem practic ca sã lucrãm în viaþa oamenilor din
afarã ca sã nu creãm dependenþã?

• Discutaþi despre ambele aspecte „purtaþi-vã sarcinile
unii altora” ºi „fiecare sã-ºi poarte sarcina lui însuºi”.
Daþi exemple care sã clarifice ce vrea Pavel sã spunã
prin aceste afirmaþii.
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Consilierea ºi rugãciunea
„are putere ºi face astfel o mare lucrare”

„Faceþi în toatã vremea, prin Duhul, tot felul de rugã-
ciuni”, i-a îndemnat Pavel pe prietenii sãi creºtini din
Efes (Efeseni 6:18). Acest îndemn este dat la sfârºitul
pasajului referitor la nevoia noastrã de-a ne întãri în
Domnul, în nemãrginita Sa putere. Rugãciunea este
decisivã pentru ca creºtinul sã poatã avea relaþii bune cu
ceilalþi oameni ºi, în acelaºi timp, sã se poatã împotrivi
puterii celui rãu (Efeseni 5:21-6:20).

Modul lui Pavel de-a se exprima aratã cã rugãciunea,
prin caracterul ei, nu este o activitate, ci un mod de
viaþã, o stare. Prin rugãciune avem pãrtãºie cu Dum-
nezeu, ea fiind expresia permanentã a credinþei noastre
sincere în El ºi în puterea Lui. Ioan ne asigurã cã Dum-
nezeu ne ascultã când ne rugãm dupã voia Sa ºi cã El ne
dã lucrurile de care avem nevoie (1 Ioan 5:14-15).

Rugãciunea ocupã o poziþie cheie în consilierea
creºtinã. Mijlocirea este o unealtã esenþialã în munca de
ajutorare a oamenilor, o oportunitate pentru purtarea
de grijã creºtinã. Ea deschide multe posibilitãþi,
deoarece ne duce spre dimensiunea dumnezeiascã în
lucrare.

Rugãciunea înseamnã a þine seama de cercetarea lui
Dumnezeu ºi a preþui activitatea Duhului Sfânt în
lucrarea de ajutorare. Vorbind despre Duhul Sfânt, Isus
Îl numeºte „Mângâietorul”, în greacã parakletos. În
afarã de acest înþeles, parakletos mai înseamnã ºi purtã-
tor de cuvânt ºi mediator. În Noul Testament, acest



cuvânt este folosit dintr-o perspectivã chiar mai largã.
Sarcina Duhului este de „a dovedi lumea vinovatã în ce
priveºte pãcatul, neprihãnirea ºi judecata” (Ioan 16:8)
ºi de „a ne ajuta în slãbiciunea noastrã”, pentru cã nu
întotdeauna ºtim cum trebuie sã ne rugãm (Romani
8:26).

Învãþãtura lui Pavel din Epistola sa cãtre Romani
oferã consilierului multã speranþã. „Duhul mijloceºte
pentru noi cu suspine negrãite”, scrie el, ºi trage con-
cluzia cã, în cazul unei asemenea mijlociri, Dumnezeu
ºtie la ce se referã Duhul, deoarece „El mijloceºte pentru
sfinþi dupã voia lui Dumnezeu” (Romani 8:26-27).
Deci, cu ajutorul Duhului Sfânt, este posibil sã ne
rugãm dupã voia lui Dumnezeu.
Viaþa personalã de rugãciune a consilierului trebuie

pãstratã întotdeauna vie ºi proaspãtã. Ca ºi consilier
este important sã ai tot timpul o relaþie bunã cu
Dumnezeu ºi sã nu neglijezi niciodatã viaþa de rugãciu-
ne personalã. Din ea ne alimentãm cu puterea ºi tãria
atât de necesare în lucrarea pe care o facem.
Viaþa de rugãciune a consiliatului trebuie deseori

întãritã ºi încurajatã. Nu de puþine ori, chiar viaþa de
rugãciune este unul dintre domeniile care slãbeºte când
omul trece prin perioade de îngrijorãri ºi greutãþi. Una
dintre sarcinile consilierului este sã-l ajute pe consiliat
sã progreseze în viaþa sa de rugãciune.
Mijlocirea generalã pentru consiliat ºi situaþia lui

este nemaipomenit de importantã. Aceastã mijlocire
poate avea loc oricând ºi poate fi un fel de îngrijire con-
tinuã, independentã de timp ºi loc. În acest mod, atât
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consilierul, cât ºi celelalte persoane implicate în
lucrarea de ajutorare îl pot sprijini activ pe consiliat.
Mijlocirea concretã pentru consiliat în timpul întâl-

nirilor, este, de asemenea, o responsabilitate importan-
tã a consilierului, în cazul în care este doritã, nu impusã.
Mijlocirea poate compensa lipsa de rugãciune a consi-
liatului în cazul în care acesta nu se poate ruga, ºi poate
fi eliberatoare pentru el, când este încredinþat în mâna
lui Dumnezeu.
Rugãciunea proprie a consiliatului poate fi de mare

ajutor când, într-o situaþie de consiliere, el îºi exprimã
dorinþa dupã Dumnezeu ºi cercetarea Lui. De aseme-
nea, o astfel de rugãciune poate duce la iertare ºi împã-
care pe plan spiritual.

Mijlocirea înseamnã a-i duce pe oameni în prezenþa lui
Dumnezeu. Aceasta este funcþia înlocuitoare a rugãciunii.

Un exemplu interesant din viaþa Domnului Isus,
este ocazia în care câteva persoane au adus un slãbãnog
ºi l-au coborât prin acoperiº în faþa Lui (Luca 5:17-26).
Luca noteazã, în special, cã atunci când Isus a vãzut
credinþa prietenilor acestui bolnav, s-a întors spre el ºi
s-a atins de viaþa lui. Deci, mijlocirea însemnã a acþiona
prin credinþã, în numele altuia, a duce pe cineva în
prezenþa lui Dumnezeu, unde totul este posibil.
Mijlocirea înseamnã a deschide uºa ca Dumnezeu sã
lucreze, a considera în mod conºtient cã Dumnezeu ºi
poate, ºi vrea sã facã minuni.

Un alt exemplu interesant despre funcþia mijlocirii
este cererea de rugãciune a lui Pavel din Romani
15:30-31. El îi roagã pe creºtinii din Roma sã-l ajute în



lupta lui, cerându-I lui Dumnezeu douã lucruri: pe de
o parte ca forþele bune sã fie victorioase („...slujba pe
care o am pentru Ierusalim sã fie bine primitã de
sfinþi”), pe de altã parte ca forþele rele sã fie înfrânte
(„...ca sã fiu izbãvit de rãzvrãtiþii din Iudea”). În con-
siliere, aceste douã subiecte de rugãciune sunt
esenþiale.

„Mare putere are rugãciunea fierbinte a celui nepri-
hãnit”, scrie Iacov (Iacov 5:16). Consilierul creºtin are
de-a face cu Dumnezeul minunilor, de aceea rugãciu-
nea ocupã un loc central în consiliere.
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• Discutaþi despre însemnãtatea rugãciunii în con-
siliere.

• La ce este important sã vã gândiþi, când este vorba
despre mijlocirea pentru consiliat?

Mergeþi mai departe



Capitolul 3

Perspective importante
în consiliere

Sistemul – o teorie a colaborãrii
„mai mult decât suma pãrþilor”

Omul trãieºte în colaborare cu ceilalþi. Toþi oamenii se
raporteazã într-un fel sau altul unii la alþii ºi se formeazã
prin interacþiunea cu ceilalþi indivizi care fac parte din
mediul lor social. Omul influenþeazã ºi este influenþat
de lumea socialã înconjurãtoare. Identitatea lui se
formeazã prin colaborarea cu alþii.

Personalitatea noastrã nu este niciodatã formatã pe
deplin. Ea se dezvoltã pe parcursul întregii vieþi prin
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legãturile pe care le avem cu oamenii care alcãtuiesc
contextul nostru social. Colaborarea dintre oamenii
care aparþin diferitelor grupuri reprezintã un sistem
complex. Deci, pentru a înþelege un individ este impor-
tant sã înþelegi contextul sãu, sã înþelegi sistemul din
care face parte.

Un sistem este un grup de oameni care au diferite
legãturi unii cu alþii.

Exemple de sisteme ar putea fi familia, grupul de
rugãciune, colegii de serviciu sau clasa de la ºcoalã. Noi
aparþinem mai multor sisteme în acelaºi timp.
Înþelegerea câtorva elemente de bazã legate de „teoria
sistemului” îþi poate fi de mare ajutor în consiliere.

„Teoria sistemului” este un punct de vedere care
pune un accent deosebit pe influenþa reciprocã. Iniþial
aceasta s-a dezvoltat pe tãrâmul ºtiinþelor naturii. În
1940, biologul austriaco-canadian Ludwig von Berta-
lanffy, a aºezat bazele generale ale „teoriei sistemului”.
El a arãtat cã diferite pãrþi ale unui sistem fizic se influ-
enþeazã reciproc. Mai târziu, antropologul britano-
american Gregory Bateson a aplicat acest raþionament
al influenþei reciproce între o persoanã ºi situaþia ei,
între personalitate ºi culturã.

Conform „teoriei sistemului”, oamenii construiesc
sisteme de comunicare prin intermediul legãturilor
reciproce pe care le stabilesc între ei. Este important de
observat colaborarea dintre oamenii unui sistem pentru
a înþelege individul, problemele lui ºi întreaga sa situ-
aþie de viaþã. „Teoria sistemului” este deci o teorie a
colaborãrii.



Fiecare sistem tinde spre stabilitate ºi echilibru.
Dacã o persoanã din sistem, mai importantã decât cele-
lalte, se bucurã de mai multã atenþie ºi solicitã mai mult
timp, trebuie ca celelalte persoane din sistem sã devinã
mai mici. Un sistem care funcþioneazã bine se aflã
într-o continuã miºcare ºi schimbare. Sistemul trebuie
sã se adapteze tot timpul la diferite condiþii interne ºi
externe. Diferiþi membri ai familiei ocupã un spaþiu
diferit în cadrul sistemului, funcþie tocmai de circum-
stanþele momentului respectiv. Sistemul care funcþio-
neazã este flexibil.

Problema apare atunci când poziþiile în sistem se
consolideazã ºi devin piedici pentru buna funcþionare a
sistemului. Atunci, o persoanã este întotdeauna impor-
tantã, iar celelalte trebuie sã fie tot timpul mai puþin
importante. Aceste poziþii închise pot influenþa în mod
negativ imaginea de sine ºi dezvoltarea identitãþii indi-
vizilor sistemului. Întreaga personalitate este afectatã.

ªi în consiliere trebuie sã se þinã seama de aceastã
perspectivã a sistemului. Prin urmare, trebuie sã ne
punem câteva întrebãri importante: Ce loc ocupã con-
siliatul în sistem? Este locul sãu flexibil sau consolidat?
Cum a fost influenþatã în trecut persoana ºi cum este
ea influenþatã în prezent de locul ei din sistem? Acest
lucru este deosebit de important în conversaþia care
întãreºte persoana (vezi capitolul „Diferite tipuri de
conversaþie”).

Aici se pot gãsi soluþiile pentru consiliat, într-o
percepere de sine ºi o înþelegere crescândã a propriei
situaþii. O persoanã care, de mult timp, ocupã un loc
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neînsemnat în sistemul familiei, tinde sã ocupe un loc
la fel de neînsemnat într-un alt sistem, de exemplu la
ºcoalã sau între colegii de muncã.

În „teoria sistemului” accentul cade pe întreg,
întregul reprezintã mai mult decât suma pãrþilor. O
imagine explicativã este cvartetul de coarde: ceea ce
creeazã cvartetul muzical, este mai valoros decât suma
performanþelor instrumentale ale muzicienilor luate
separat. Prin urmare, atunci când aceºtia cântã împre-
unã, dau naºtere unei opere muzicale complexe.

O schimbare a unei pãrþi a sistemului duce la schim-
barea tuturor pãrþilor ºi astfel a întregului sistem. Când
ceva se întâmplã în familie, sunt influenþaþi toþi mem-
brii familiei, dar ºi familia ca întreg. De exemplu, când
un membru al familiei este ºomer sau bolnav, când se
naºte un copil în familie sau când cineva se mutã într-o
altã locuinþã.

„Teoria sistemului” se referã la conflictele care apar
între oameni, nu în oameni. Printre altele, asta înseam-
nã cã ceea ce experimenteazã omul în interiorul sãu,
sunt simptomele ºi consecinþele conflictelor, nu con-
flictele în sine. În schimb ele existã în legãturile dintre
persoane. Spaþiul dintre oamenii unui sistem, care pen-
tru ochi poate pãrea a fi un spaþiu gol, nu este deloc gol.
De aceea, în consiliere este important sã se abordeze
conflictele ºi, dacã este posibil, chiar sã se aducã împre-
unã celelalte pãrþi implicate în conflict. Altfel, proble-
ma nu poate fi rezolvatã pe deplin.

Asta nu înseamnã cã trãirea conflictului este suba-
preciatã. În rezolvarea conflictului trebuie sã ne



concentrãm atât asupra individului cu trãirile lui, cât ºi
asupra conflictului însuºi ca întreg. Consilierea are
nevoie de ambele perspective. În anumite tipuri de
probleme, nu este suficient sã-l ajuþi doar pe individ.
Pentru a ajunge la un rezultat bun trebuie ca întregul
sistem sã fie implicat în procesul de restabilire. Câteo-
datã este bine ca relaþia de consiliere sã se extindã,
incluzându-le ºi pe celelalte persoane implicate în
vreun fel în situaþia de care ne ocupãm. De exemplu,
acest lucru poate fi necesar când avem de-a face cu o
problemã legatã de relaþiile din familie, abuz sau
rezolvarea divergenþelor dintre colegii de serviciu.

Chiar dacã consilierul nu aplicã în totalitate teoria
sistemului în munca sa, aceastã teorie reprezintã o
perspectivã importantã chiar ºi în consilierea creºtinã.
De asemenea, având o perspectivã a sistemului în munca
cu oamenii, cunoºtinþele consilierului despre condiþiile
de viaþã ale persoanei consiliate cresc ºi astfel dobân-
deºte o înþelegere mai bunã a acesteia. De asemenea,
cresc ºi posibilitãþile de-a o ajuta.

• Discutaþi despre perspectiva sistemului în con-
siliere. Daþi exemple de situaþii vãzute de voi, care
aratã influenþa sistemului asupra individului.
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• Discutaþi despre teoria conform cãreia conflictele
existã între oameni.

• Discutaþi despre ce s-ar putea vedea în spaþiile
„goale” dintre oamenii unui sistem.

• Cum putem aplica „teoria sistem” în consiliere? Daþi
exemple concrete.

Punctele de echilibru
„dezvoltã o mai bunã capacitate
pentru echilibru”

Desigur, echilibru existã doar în teorie. Viaþa este o
permanentã luptã de a gãsi echilibrul între diferite forþe
contradictorii. Asta se întâmplã ºi în consiliere.

Existã mai multe domenii în care este deosebit de
important pentru consilier sã urmãreascã echilibrul în
relaþia sa cu consiliatul. Vorbind despre perechile de
atitudini prezentate mai jos, în procesul de consiliere
trebuie sã fie prezente ambele aspecte ale fiecãrei
perechi, nu doar unul sau celãlalt. Consilierul are
nevoie de toate, într-un raport corect, la momentul ºi în
modul potrivit. De aceea, nici una dintre cele douã ati-
tudini ale fiecãrei perechi nu este corectã sau greºitã,



pozitivã sau negativã în ea însãºi. De dorit este sã existe
echilibru între urmãtoarele atitudini pentru cã acesta
favorizeazã continuarea înþeleaptã a procesului de
ajutorare.
A fi permisiv – a stabili limite. Consiliatul trebuie sã

facã propriile alegeri ºi sã suporte consecinþele, dar, de
asemenea, existã momente în care consilierul trebuie sã
intervinã ºi sã impunã limite. Acest lucru se referã la
respectul faþã de individ, la echilibrul între a permite sã
se întâmple ceva ºi a împiedica evenimentul respectiv.
A acþiona tu însuþi – a stabili cerinþe. În anumite

situaþii, consiliatului îi pot lipsi resursele de-a acþiona ºi
este chiar indicat ca, în mod activ, consilierul sã facã
anumite lucruri în locul consiliatului. În alte situaþii,
consiliatul trebuie convins sã-ºi activeze propriile
resurse – pe care le are într-adevãr – ºi sã facã el însuºi
ceea ce trebuie fãcut.
A-þi pãsa – a nu supraproteja. Ca ºi consilier, este

nevoie sã acorzi o îngrijire echilibratã, astfel încât aju-
torul tãu sã nu devinã exagerare ºi supraprotecþie. Dacã
se întâmplã aºa ceva, vom obþine un efect opus ºi
consiliatul nu-ºi va asuma responsabilitãþile necesare.
A fi folositor – a nu se lãsa exploatat. Consilierea are

la bazã principiul: consilierul este un slujitor folositor,
dar, în acelaºi timp, acesta nu trebuie sã se lase exploa-
tat de cãtre consiliat. Întrebarea este cine are iniþiativa
ºi cine stabileºte limitele.
A fi curajos – a fi atent. În anumite cazuri, e nevoie,

ca ºi consilier, sã-l provoci pe consiliat sã îndrãzneascã
sã facã anumite lucruri, în ciuda dificultãþilor. Alteori,
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este nevoie sã fii restrictiv ºi rãbdãtor pentru ca proce-
sul de restabilire sã poatã continua.

Multe alte dificultãþi majore apar tot timpul atunci
când lucrezi cu oamenii. Aici este necesarã capacitatea
de-a identifica cel mai potrivit mod de-a acþiona ºi cel
mai potrivit moment de-a încuraja eforturile.

De asemenea, consilierul trebuie sã se antreneze ca
sã poatã menþine un echilibru potrivit în fiecare situaþie
de consiliere în care se gãseºte la un moment dat. Per-
sonalitãþi diferite întâmpinã dificultãþi diferite în anu-
mite aspecte ale muncii de ajutorare.

Procesul de cãutare a unui echilibru între diferitele
moduri de comportament este lung. Niciodatã nu vom
fi perfecþi, dar putem sã ne dezvoltãm continuu o
capacitate mai bunã pentru stabilitate ºi echilibru.

• Recapitulaþi aceste aspecte. Cum le-aþi experimen-
tat voi?

• Daþi exemple de situaþii în care, ca ºi consilieri, tre-
buie sã fiþi permisivi sau sã stabiliþi limite, sã-l încu-
rajaþi pe consiliat sã fie curajos sau atent.

• Descrieþi mai multe domenii în care este important
sã se pãstreze echilibrul.

Mergeþi mai departe



Legãturile ºi libertatea
„Consilierea inimii”

În consiliere apar diferite forme de legãturi care
restrâng libertatea în relaþia de consiliere ºi împiedicã
dezvoltarea ºi înaintarea lucrãrii. O condiþie pentru
succesul în consiliere este sã poþi lucra în libertate.

Existã diferite tipuri de legãturi ºi existã perspective
diferite asupra lor. Legãturile îl împiedicã atât pe
consilier, cât ºi pe consiliat. Ele restrâng întotdeauna
capacitatea de miºcare ºi pot duce pânã la paralizia
totalã a acþiunii. De aceea, în consiliere este important
sã se poatã analiza relaþia ºi identifica diferitele tipuri
de legãturi. Apoi urmeazã sarcina dificilã a abordãrii ºi
tratãrii acestora.

Un tip obiºnuit de legãturi sunt cele din viaþa
consiliatului, care împiedicã dezvoltarea, creºterea ºi
maturizarea propriei personalitãþi. Existã multe lucruri
care îl pot lega pe om.
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Lucruri care îl pot lega pe om:

 pretenţiile altora  interesele
 sentimentele de vinovăţie  aşteptările
 membrii familiei  îngrijorările
 serviciul  temerile
 gândurile distructive  singurătatea
 tradiţiile  amintirile
 eşecurile  păcatul
 alţi oameni  . . .
 dorinţele
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Deci, cauzele legãturilor se pot afla în mediul
extern, în afara persoanei ºi pot fi legãturi sociale sau
culturale. Ele pot exista, de asemenea, în mediul intern,
în interiorul persoanei, cum ar fi, de exemplu, senti-
mente sau legãturi la nivelul gândurilor. În acest caz,
sarcina consilierului este de-a fi alãturi de consiliat ºi de
a-l elibera. Acesta este un gând profund biblic. Isus
Însuºi spune, în Luca 4:18, cã El este trimis sã „propo-
vãduiascã robilor de rãzboi slobozirea... sã dea drumul
celor apãsaþi...”. De asemenea, dorinþa lui Dumnezeu,
conform cu Isaia 58:6, este ca poporul Lui „sã dezlege
lanþurile rãutãþii, sã deznoade legãturile robiei, sã dea
drumul celor asupriþi ºi sã rupã orice fel de jug”.

Pentru ca omul legat sã fie eliberat este necesar ca el
sã fie conºtient de existenþa legãturii ºi sã o recunoascã
personal. Apoi, trebuie sã aibã dorinþa de-a fi liber.
Sarcina consilierului este sã sprijine, sã insufle curaj ºi
speranþã, astfel încât consiliatul sã îndrãzneascã sã
înfrunte legãturile, sã primeascã curaj sã-ºi asume con-
secinþele ruperii ºi abandonãrii legãturilor respective,
precum ºi schimbarea comportamentului.

Domnul a promis cã va fi cu noi în procesul de elib-
erare: „Vei ºti astfel cã Eu sunt Domnul, Mântuitorul,
Rãscumpãrãtorul tãu, Puternicul lui Iacov” (Isaia
60:16b). Domnul vrea sã deschidã noi uºi ºi posibilitãþi
pentru cel legat: „...Eu voi merge înaintea ta, voi netezi
drumurile muntoase, voi sfãrâma uºile de aramã, ºi voi
rupe zãvoarele de fier. Îþi voi da vistierii ascunse, bogãþii
îngropate, ca sã ºtii cã Eu sunt Domnul care te chem pe
nume, Dumnezeul lui Israel...” (Isaia 45:2-3).



Un alt tip de legãturi sunt cele care apar în viaþa
consilierului. Pentru a-i putea sluji corect pe ceilalþi
oameni, consilierul trebuie sã lucreze într-o libertate
deplinã, fãrã sã aibã legãturi în vreo direcþie. Totuºi, nu
este chiar neobiºnuit faptul ca ºi consilierul sã trãiascã
legat, de exemplu, de pretenþiile ºi aºteptãrile consili-
atului sau ale celorlalþi oameni.

Pavel este un bun model. La începutul capitolului 9
din Prima sa Epistolã cãtre Corinteni, el pune între-
barea: „Nu sunt eu slobod?” (versetul 1). El continuã
apoi sã explice acest lucru. Pentru o muncã prestatã
avem dreptul la salar. Chiar ºi Pavel avea dreptul la o
platã, dar el nu ºi-a revendicat acest drept. Când vor-
beºte despre libertatea sa, el o numeºte lauda sa: „Cãci
aº vrea mai bine sã mor decât sã-mi ia cineva pricina
mea de laudã” (versetul 15). Pentru Pavel era necesar
sã fie liber în slujba sa de propovãduire a Evangheliei ºi
de slujire a celorlalþi oameni: „Cãci mãcar cã sunt
slobod faþã de toþi, m-am fãcut robul tuturor ca sã
câºtig pe cei mai mulþi” (versetul 19).

Aici Pavel aratã cã, atunci când vrem sã-i ajutãm pe
oameni, pot exista douã puncte de plecare diferite.
Primul este acela al robului legat. Consilierul a devenit
robul altora, s-a fãcut rob ºi este exploatat de oameni.
Forþa motivatoare este constrângerea, pretenþiile altora
ºi sentimentul cã „eu trebuie sã. . .”. Consilierul este
dependent de factori exteriori ºi dirijat din afarã.

Cel de-al doilea punct de plecare este cel al sluji-
torului slobod sau liber. Consilierul s-a fãcut de
bunãvoie slujitor ºi slujeºte celorlalþi oameni. Având
perspectiva libertãþii, consilierul vrea sã-i slujeascã pe
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ceilalþi ºi forþa sa motivatoare este dragostea lui Cristos.
Consilierul este independent ºi dirijat din interior.

Ca ºi consilier, nu poþi participa la procesul de elibe-
rare a celorlalþi oameni dacã tu însuþi eºti legat. În
munca de consiliere este nevoie ca, permanent, consi-
lierul sã-ºi analizeze situaþia ºi sã-ºi punã întrebarea:
„Ce punct de plecare am când îi slujesc pe ceilalþi: cel
de rob legat sau de slujitor liber?”

ªi Petru abordeazã problema libertãþii în prima sa
epistolã, provocându-i pe cititorii sãi: „Purtaþi-vã ca
niºte oameni slobozi, fãrã sã faceþi din slobozenia
aceasta o hainã a rãutãþii, ci ca niºte robi ai lui Dum-
nezeu” (1 Petru 2:16).

Al treilea tip de legãturã este legãtura reciprocã din-
tre consilier ºi consiliat. De obicei aceastã legãturã este
numitã „alianþa greºitã”. Ea se referã la relaþiile negative
dintre consilier ºi consiliat în care nici unul dintre ei nu
doreºte schimbarea fiindcã amândoi sunt mulþumiþi cu
situaþia existentã. ªi consilierul ºi consiliatul trãiesc
satisfacþia nevoii care dominã relaþia. Asta creeazã un
sistem închis în care nu se petrece nici o schimbare ºi
din care nu existã cale de ieºire. Legãtura conservã
problema consiliatului, dar, de asemenea, blocheazã
însuºi procesul de consiliere.

„Alianþa greºitã” poate apãrea în una dintre urmã-
toarele situaþii:

• consilierul simte nevoia de a domina, în timp ce
consiliatul simte nevoia de-a fi mic ºi supus;

• consilierul ajutã pentru a fi apreciat, în timp ce
consiliatul îi acordã atenþie;



• consilierului îi este teamã de conflicte ºi de aceea

nu stabileºte limite, în timp ce consiliatul doreºte

ordine în viaþa sa ºi sã-ºi depãºeascã limitele.

În situaþii ca acestea, ambele persoane se închid una

pe alta într-o dependenþã reciprocã. Amândouã obþin

ceva pozitiv din acea relaþie negativã. Ambele sunt

mulþumite ºi, în consecinþã, nu se strãduiesc sã se

schimbe. Propriile nevoi ºi probleme le orbesc. De aceea,

alianþa greºitã este deseori o legãturã foarte puternicã,

greu de rupt. De cele mai multe ori, pentru a ieºi din

acest tip de legãturã este nevoie ca relaþia de consiliere

sã fie întreruptã ºi procesul de consiliere sã fie preluat

de un alt consilier.

Ca ºi consilier trebuie sã-þi evaluezi permanent

diferitele relaþii de consiliere. Existã douã întrebãri

importante pe care trebuie sã þi le pui mereu: „Con-

tribui eu la menþinerea problemei consiliatului?” ºi

„Care sunt motivele mele de a continua relaþia?”.

„Alianþa greºitã” poate fi prevenitã cel mai eficient

printr-o bunã îndrumare (vezi capitolul „Îndrumare”).

Inima consilierului emanã libertate: libertate pentru

consiliat, pentru consilier ºi pentru relaþia de consiliere.

Aceasta este însãºi esenþa slujirii lui Isus pe pãmânt:

„Dacã Fiul vã face slobozi, veþi fi cu adevãrat slobozi”

(Ioan 8:36).
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• Ce îl poate lega pe un om? Daþi mai multe
exemple.

• Discutaþi despre diferitele tipuri de legãturi. Aþi
experimentat asemenea legãturi?

• Cum evitãm diferitele tipuri de legãturi în relaþia de
consiliere?

Mergeþi mai departe



Loc pentru sentimente
„funcþie importantã de curãþare”

Deseori, consiliatul este copleºit de multe sentimente
diferite; chiar ºi de sentimente, care sunt numite câteo-
datã, „negative”, cum ar fi: rãutatea, agresivitatea,
mânia, amãrãciunea, ura, invidia ºi gelozia. În procesul
de consiliere trebuie sã li se ofere spaþiu de manifestare
chiar ºi acestor sentimente. Ele existã ºi nu pot fi
negate sau oprimate. Una dintre marile responsabilitãþi
ale consilierului este de-a putea face faþã acestor senti-
mente, de-a le aborda ºi suporta.

Întotdeauna existã o sursã a acestor sentimente,
trãiri ºi experienþe. Cu toate cã nu întotdeauna putem
identifica aceste legãturi, sentimentele trebuie abor-
date ºi prelucrate. Scoaterea la ivealã a sentimentelor ºi
discutarea lor poate fi foarte ameninþãtoare ºi
dureroasã. Dumnezeu îngãduie sentimentele noastre ºi
nu existã nici un motiv sã ne fie ruºine de ele. Toþi avem
o viaþã sentimentalã. Când consiliatul este copleºit de
sentimentele sale, ele pot fi încredinþate Domnului,
care a promis cã ne va lua poverile ºi ne va da în schimb
odihna (Matei 11:28). Procesul de prelucrare a senti-
mentelor poate lua timp, dar duce în cele din urmã la
vindecare ºi eliberare.

De asemenea, în consiliere trebuie sã existe loc pen-
tru plâns. Plânsul are întotdeauna un mesaj. De aceea,
este important sã-l asculþi. Plânsul poate deschide calea
ºi astfel poþi ajunge acolo unde cuvintele nu au acces.
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Plânsul are o importantã funcþie de curãþare; el este
„maºina de spãlat a sufletului”.

Bineînþeles cã în cultura noastrã nu existã loc pentru
plâns. Existã legi culturale nescrise, care ne conduc
poate mai mult decât bãnuim noi. A nu plânge în
diferite împrejurãri ale vieþii înseamnã putere ºi
isteþime. În societatea noastrã plânsul este ceva privat
ºi deseori este ascuns cu multã grijã. Mulþi oameni afir-
mã cã nu pot plânge, cu toate cã vor s-o facã.

Este interesant sã aruncãm o privire înapoi în istorie
asupra plânsului, în partea noastrã de lume, în Europa.
Plânsul nu a fost perceput întotdeauna aºa cum îl per-
cepem noi astãzi. Oamenii evului mediu erau obiºnuiþi
cu sentimente puternice. Toþi plângeau, atât femeile,
cât ºi bãrbaþii, indiferent de poziþia lor socialã. Lacri-
mile erau ceva frumos ºi edificator. Imposibilitatea de a
plânge era consideratã drept tulburare psihicã. Chiar ºi
în anii 1500-1600 era normal sã-þi arãþi public senti-
mentele. În parlamentul suedez, deseori se auzea un
plâns zgomotos. Lacrimile erau permise tuturor,
indiferent de poziþie, vârstã sau sex. Aceastã deschidere
a continuat pânã prin anii 1700. O „frumoasã culturã”
a plânsului se dezvoltase. Plânsul era privit ca ceva
nobil.

La începutul anilor 1800 s-a produs o schimbare.
Plânsul a dispãrut; ceea ce era public s-a personalizat,
pe deasupra s-a feminizat. Acum era nepotrivit ca un
bãrbat sã plângã. În a doua jumãtate a anilor 1800 plân-
sul era considerat caraghios, ceva ce era întâlnit doar la
femei ºi copii. Nu era indicat sã-þi arãþi în public senti-



mentele puternice. Plânsul indica slãbiciune ºi senti-
mentalism. În anii 1900, mentalitatea a rãmas aproape
aceeaºi.

Plânsul este folositor pentru om. Dacã pierdem
plânsul, devenim mai sãraci. Plânsul face bine întregu-
lui trup. Când omul plânge se elibereazã hormonul
numit acetilcolinã. Acesta ajutã la relaxarea muºchilor
încordaþi. Dupã ce plângi te simþi minunat, experi-
mentezi o obosealã plãcutã ºi trupul se relaxeazã.

Consilierea trebuie sã fie un refugiu pentru senti-
mente cum este plânsul. Acesta poate fi o cale spre sen-
timentele consiliatului, care apoi pot fi prelucrate. A-þi
arãta în vreun fel sentimentele este cu totul firesc.
Plânsul aparþine vieþii însãºi.

• Cum sunt percepute ºi manifestate sentimentele în
societatea româneascã de azi?

• Ce loc are plânsul în societate ºi în viaþa bisericii?
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Cercul vicios al fricii
„care afecteazã negativ întreaga viaþã”

Toþi oamenii care suferã un dezechilibru psihic, experi-
menteazã neliniºtea ºi simt teama. Este posibil ca neli-
niºtea sã fie legatã cu problema actualã. De asemenea,
se poate dezvolta ºi o neliniºte mai mult generalã care
afecteazã negativ întreaga viaþã.

Mãrimea neliniºtii ºi a fricii este influenþatã de dife-
riþi factori, ca de exemplu:

• nivelul curent de pregãtire a persoanei respective
pentru a face faþã greutãþilor;

• felul problemei, natura greutãþilor cu care se con-
fruntã de obicei ºi cât de importante sunt acestea;

• sprijinul de care se bucurã din partea celor
apropiaþi, cum ar fi: familia, prietenii, colegii;

• circumstanþele sociale, cum ar fi: serviciul, relaþi-
ile sau situaþia economicã.

Problemele îl influenþeazã pe om în totalitatea sa
precum ºi contextul în care se aflã el. Omul este un
întreg, cu diferite dimensiuni interioare ºi exterioare.
Când viaþa sufleteascã nu este în echilibru, automat
este influenþat trupul. În încercarea de-a învinge
greutãþile, persoana se poate simþi rãu ºi bolnavã.

În trup existã multe sisteme biologice practice.
Când o persoanã este fricoasã ºi neliniºtitã, glanda supra-
renalã produce adrenalinã, care ajunge în sânge ºi are
efecte pozitive. Adrenalina elibereazã glucoza, zahãrul
din ficat ºi muºchi. Acest combustibil oferã persoanei
resurse suplimentare, când se gãseºte într-o situaþie



stresantã sau îngrozitoare. Când riscul sau pericolul a
trecut, glanda suprarenalã înceteazã producerea adrena-
linei ºi nivelul acesteia din sânge scade.

Dar când temerile ºi neliniºtile persistã o perioadã
mai lungã, glanda suprarenalã continuã sã producã
adrenalinã ºi aceasta are efecte negative. O cantitate
mare de adrenalinã în sânge, pe o perioadã îndelungatã,
are urmãri grave. Simptomele psihosomatice sunt
simptome fizice care apar atunci când avem o sãnãtate
spiritualã deficitarã. Acestea pot apãrea sub diferite
forme: dureri de cap, senzaþii de arsuri în piept ºi în gât,
dureri în regiunea inimii, tensiune arterialã ridicatã,
dureri de stomac, alergie sau insomnie.
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Când consiliatul are una sau mai multe din aceste
simptome, existã o mare probabilitate ca neliniºtea ºi
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temerile sale sã creascã. Acestea duc la rândul lor la
producerea unei cantitãþi ºi mai mari de adrenalinã.
Cercul vicios este o realitate. Simptomele din trup
devin mai intense ºi consiliatul se simte bolnav, fricos,
neliniºtit ºi agitat.Ca ºi consilier, este important sã fii
familiarizat cu „cercul vicios al fricii” ºi sã poþi explica
legãtura dintre fricã ºi simptomele fizice. Cunoscând
aceste lucruri, cercul poate fi întrerupt ºi persoana con-
siliatã sã-ºi redobândeascã sãnãtatea afectatã.

Desigur existã un risc în a identifica toate simp-
tomele drept psihosomatice. Uneori în spatele unei boli
fizice pot exista cauze bine determinate ºi de aceea tre-
buie sã fim precauþi. În astfel de situaþii o consultaþie
medicalã a consiliatului este binevenitã.

Cuvântul lui Dumnezeu are multe de spus ºi despre
fricã. O promisiune încurajatoare a lui Dumnezeu se
aflã în Evrei 13:5-6: „El Însuºi a zis: «Nicidecum n-am
sã te las, cu nici un chip nu te voi pãrãsi». Aºa cã putem
zice plini de încredere: «Domnul este ajutorul meu, nu
mã voi teme; ce mi-ar putea face omul?»”

• Discutaþi despre cercul vicios al fricii. Cum poate fi
împiedicat?

• Cum poate fi întrerupt?

Mergeþi mai departe



Mecanismele de apãrare
„îngreuneazã dezvoltarea ºi maturizarea”

Viaþa este plinã de greutãþi ºi încercãri. Câteodatã
experienþele sunt aºa de complicate încât este greu sã
le accepþi imediat în conºtient. Mecanismele de apãrare
presupun un anumit mod de a simþi, gândi sau acþiona,
care are ca scop exercitarea unui control asupra deza-
mãgirilor ºi greutãþilor.

Toþi oamenii posedã unele mecanisme psihologice de
apãrare. Ele reprezintã o protecþie naturalã ºi normalã
împotriva diferitelor încercãri ale vieþii ºi intrã în
funcþiune în mod automat. În anumite situaþii sunt
absolut indispensabile ºi cel mai adesea sunt declanºate
în mod inconºtient.

Mecanismele psihologice de apãrare sunt la fel de
importante atât pentru supravieþuirea psihicului care
apãrã imunitatea trupului, cât ºi pentru fizic. La un mo-
ment dat, omul este ajutat de mecanismele de apãrare.

Prin denaturarea realitãþii, mecanismele de apãrare
protejeazã persoana în timpul încercãrilor în aºa fel
încât aceasta sã-ºi poatã pãstra încrederea în sine ºi
echilibrul interior. Denaturarea realitãþii ajutã persoana
în cauzã sã se apere de experienþe neplãcute, de senti-
mente dificile ºi de zbucium.

Când mecanismele de apãrare sunt folosite într-o
mãsurã mai micã sau ocazional, în situaþii dificile, aces-
tea au un rol pozitiv pentru persoanã ºi o ajutã. Ele
oferã soluþii de moment, care trebuie urmate de alte
rezolvãri practice, soluþii durabile ºi verificabile.
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Este firesc ca mecanismele de apãrare sã fie folosite
pentru un timp scurt, pânã când dobândim puterea
necesarã ca sã înfruntãm realitatea. Dar, mecanismele
de apãrare nu înlãturã cauzele reale ale conflictului, ci
doar ne elibereazã temporar de frustrare. Deºi meca-
nismele de apãrare sunt necesare ºi, în multe situaþii
din viaþã au un rol important, ele pot crea ºi probleme.
Pot denatura împrejurãrile importante ale vieþii, adicã
pot duce la formarea unei concepþii false despre viaþã.

Când mecanismele de apãrare acþioneazã un timp
îndelungat, ele pot ascunde ceva, despre care ar fi bine
sã avem cunoºtinþã, deoarece acestea îngreuneazã dez-
voltarea ºi maturizarea personalã.

Apãrarea poate fi cauza unor complicaþii ºi tulburãri
serioase ale individului. În consiliere este important sã
cunoaºtem funcþiile ºi semnificaþia mecanismelor de
apãrare, cel puþin pentru a-i înþelege pe oamenii care
trec prin crize. În calitate de consilier este important sã
poþi identifica diferite tipuri de apãrare ºi sã ºtii cum sã
le abordezi.

De asemenea, este important sã-þi dezvolþi capaci-
tatea de-a identifica situaþiile în care mecanismele de
apãrare o funcþie pozitivã ºi când acestea au un efect
negativ ºi trebuie luate mãsuri. Apãrarea nu poate fi
niciodatã înlãturatã dacã consiliatul însuºi nu este
pregãtit pentru asta. Consilierul îl poate ajuta pe con-
siliat sã dobândeascã resursele necesare ºi sã fie gata sã
facã faþã realitãþii. Abia atunci a sosit timpul prielnic
pentru înlãturarea mecanismelor de apãrare. Pentru
asta este nevoie de prudenþã ºi experienþã.



Negarea
Unul dintre cele mai obiºnuite mecanisme de apãrare
este negarea. Aceastã apãrare înseamnã cã, în realitate,
persoana respinge sau trece cu vederea experienþele
neplãcute. Cu toate cã a primit informaþiile, ea nu le
înregistreazã în conºtiinþã. A auzit, ºi totuºi n-a auzit.
A vãzut, ºi totuºi n-a vãzut. Persoana n-a fost capabilã
sã-ºi asume adevãrul. Cunoaºterea a produs durere.

Negarea este o reacþie obiºnuitã când omul se aflã
într-o stare de ºoc. De exemplu, o persoanã cãreia
medicul i-a explicat cã suferã de o boalã care îi
ameninþã viaþa poate merge acasã ºi sã se comporte ca
ºi cum ar fi vorba doar de o febrã muscularã, nu de ceva
grav. Adevãrul a fost pus de o parte ºi negat.

Fireºte, este important ca, treptat, negarea sã fie
întreruptã ºi adevãrul sã ajungã în conºtient. În timpul
negãrii, persoana are timp sã-ºi adune puterile pentru a
fi gata sã facã faþã adevãrului. Atunci nu mai este nevoie
de apãrare. Persoana în cauzã dispune iarãºi de resursele
necesare pentru a înfrunta realitatea, chiar dacã aceasta
este în continuare dureroasã.

Înlãturarea
Înlãturarea presupune cã experienþele îngrozitoare
sunt complet îndepãrtate din conºtient ºi alungate
departe în subconºtient. Poate fi vorba despre amintiri
triste, sentimente negative sau ofense, experimentarea
unor catastrofe, accidente, abuzuri.

Amintirile sunt îndepãrtate, dar ele existã totuºi ºi
continuã sã influenþeze sentimentele ºi comportamentul
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persoanei respective. Uneori reacþiile întâlnite pot fi
greu de înþeles, atât pentru persoana în cauzã cât ºi
pentru cei apropriaþi. Doar efectele sunt vizibile, nu ºi
originea lor.

Transferarea
Transferarea este un mecanism de apãrare folosit une-
ori ca reacþie la diferite acþiuni agresive. Ea înseamnã cã
omul agresat dã frâu liber sentimentelor sale sau îºi
direcþioneazã reacþiile spre ceva mai puþin ameninþãtor
sau spre ceva neutru. Agresivitatea sa trece de la ceea
ce, de fapt, ar trebui sã fie obiectul ei, la ceva neperi-
culos ºi care nu se poate rãzbuna.

Un exemplu este copilul ce se enerveazã pe pãrinþii
sãi, dar îºi descarcã mânia asupra jucãriilor. Un alt
exemplu este pãrintele care lasã ca iritarea sa sã se rãs-
frângã asupra copiilor de acasã, în loc sã o direcþioneze
spre patronul care este cauza realã a iritãrii sale.

Transferarea pare a fi o soluþie, dar, de fapt, aceasta
asigurã doar o calmare temporarã a celui agresat.

Regresia
Regresia este o apãrare obiºnuitã. Regresia înseamnã
întoarcerea la un mod copilãresc de comportare. Se
poate regresa atât în fapte cât ºi în gândire. Prin regre-
sie se fuge de responsabilitate ºi de alte trãiri neplãcute
ºi în acest mod se evitã înfruntarea realitãþii.

Persoana devine neajutoratã ºi dependentã. Se face
mai micã decât este cu adevãrat ºi astfel se bucurã de
un tratament pozitiv din partea celorlalþi, primeºte mai



mult ajutor, este servitã ºi îngrijitã. Un exemplu clasic
este copilul care are un nou frate ºi care, emoþional ºi
comportamental regreseazã pentru a se bucura iarãºi de
o atenþie sporitã din partea pãrinþilor.

Chiar ºi adulþii pot regresa. Când întâlnesc greutãþi
cum ar fi supãrarea, boala sau pretenþiile prea mari din
partea altora, pot deveni total neajutoraþi. Aceasta este
o reacþie pozitivã, pentru o vreme, în timp ce îºi adunã
resursele pentru a putea privi realitatea în faþã. Proble-
ma apare atunci când regresia devine un obicei, o con-
stantã ºi o comodã modalitate de a fugi de realitate.

Raþionalizarea
Raþionalizarea este mai mult un mecanism de apãrare
pe care îl întâlnim în consiliere. Prin raþionalizare se
cautã motive sensibile ºi raþionale pentru diferite
acþiuni. Consiliatul încearcã sã îmbunãtãþeascã treptat
realitatea. Acest lucru se poate face prin descrierea ºi
explicarea întâmplãrilor într-o asemenea manierã încât
sã-i fie mai uºor sã le abordeze ºi sã le suporte.

Persoana încearcã sã gãseascã explicaþii logice pentru
eºecurile suferite, în loc sã-ºi asume responsabilitatea ºi
sã înþeleagã adevãrul. Cele mai clare raþionalizãri apar
când imaginea de sine este afectatã.

Un exemplu obiºnuit este cel în care, un sportiv sau
o echipã pierde un meci. În loc sã recunoascã cã au fost
învinºi de un adversar mai bun, cei în cauzã explicã
pierderea spunând, de exemplu, cã „arbitrul a fost
incorect” sau cã „cel mai bun jucãtor a fost rãnit”.

Raþionalizarea este un fenomen obiºnuit chiar ºi în
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domeniul relaþiilor, deoarece aceasta oferã o cale de a
scãpa de asumarea responsabilitãþii personale.

Proiecþia
Prin proiecþie o persoanã îºi transferã sau proiecteazã
propriile sentimente ºi motive asupra altor oameni.
Existã trãsãturi care nu ne plac sau pe care nu vrem sã
le vedem la noi înºine. Atribuim altor persoane opiniile
ºi însuºirile noastre negative în loc sã le luãm asupra
noastrã. Proiecþia este folositã ca mecanism de apãrare
împotriva sentimentelor ºi comportamentelor inac-
ceptabile.

De exemplu, oamenii îºi pot proiecta propria agresi-
vitate asupra altei persoane. Astfel, nu se mai gândesc
la ei înºiºi ºi nu este nevoie sã-ºi asume responsabilitatea
reacþiei respective. Altcineva este arãtat cu degetul
pentru cã este „zgârcit” sau „curios”, în loc sã vadã acele
trãsãturi în propria viaþã.

Bineînþeles, proiecþia este doar aparent o soluþie. Ea
trebuie înlocuitã cu curajul de-a accepta realitatea ºi cu
îndrãzneala de-a o înfrunta. Pe termen lung, proiecþia
reprezintã o piedicã în calea empatiei, toleranþei ºi a
autocriticii. Opusul se aflã întotdeauna altundeva, nu în
propria viaþã cu slãbiciunile ei.

Intelectualizarea
Intelectualizarea aratã lipsa legãturii dintre gând ºi sen-
timent, atunci când are loc o experienþã neplãcutã.
Câteodatã, oamenii care au trecut prin experienþe
groaznice, pot sã le relateze ºi sã le descrie cu lux de



amãnunte, fãrã sã se implice sentimental. În acest caz
este vorba despre un mecanism de apãrare care dis-
tanþeazã în mod eficient persoana de acele experienþe.
Astfel relatãrile experienþelor devin mecanice, doar o
reproducere neutrã a propriilor incidente. Apãrarea
împiedicã pur ºi simplu toate sentimentele adecvate,
deoarece ele sunt insuportabile. Intelectualizarea poate
apãrea, de exemplu, în legãturã cu experienþe din
timpul rãzboiului, cu abuzul sexual, cu catastrofele sau
cu accidentele.

Pentru un timp, ea poate fi o strategie de supra-
vieþuire, dar, treptat, persoana trebuie sã-ºi recunoascã
sentimentele pentru a putea privi în faþã necazurile care
au avut loc.

• Recapitulaþi mecanismele de apãrare. Daþi exemple
proprii.

• Cum îi puteþi ajuta pe oamenii care se folosesc de
aceste mecanisme de apãrare?
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Timpul-ceas ºi timpul-proces
„Dumnezeu a creat viaþa ºi ritmul”

Uneori se spune cã timpul este singurul bun pe care îl
avem. În societate, multe atârnã de modul în care omul
îºi foloseºte timpul ºi îºi stabileºte prioritãþile. Dar tim-
pul-ceas, care este împãrþit în ore, minute ºi secunde
este o invenþie omeneascã. Ceasul ne ajutã sã ne struc-
turãm existenþa ºi datoritã lui societatea poate
funcþiona. Bineînþeles, noi avem nevoie de o încadrare
exactã în timp.

Egiptenii, în urmã cu 4.000 de ani, au împãrþit ziua
în zece pãrþi, la care au mai adãugat una pentru zorii
zilei ºi alta pentru amurg, ajungând la un total de
douãsprezece pãrþi. Apoi, în urmã cu 3.000 de ani,
babilonienii au împãrþit orele în ºaizeci de minute ºi
minutele în ºaizeci de secunde.

În naturã, dimpotrivã, domneºte un alt timp, tim-
pul-proces, un ritm care nu se lasã condus, grãbit sau
stresat de minute ºi secunde. Anotimpurile vin ºi
pleacã. Frunzele copacilor colorate în portocaliu cad pe
pãmânt, o datã cu vântul de toamnã. Iarna, zãpada se
aºterne ca o pãturã peste pãmânt. Primãvara, mugurii
se desfac. Vara vine timpul seceratului. Creaþia
urmeazã o ordine stabilitã de procesele divine.

Nici procesele vieþii din trupul ºi sufletul omului, nu
sunt conduse de timpul-ceas, ci de timpul-proces. Noi
creºtem ºi ne dezvoltãm ritmic. Dumnezeu a creat viaþa
ºi ritmul. Multe dintre îndeletnicirile omului fac parte
dintr-un anumit proces. Astfel putem aminti îngrijirea



copiilor, bãtrânilor ºi bolnavilor. Alte exemple de
domenii în care timpul-proces trebuie sã domneascã
sunt activitãþile creatoare, ca arta ºi muzica, precum ºi
cele de pe tãrâmul credinþei, cum sunt rugãciunea ºi
mijlocirea. Prelucrarea experienþelor ºi a greutãþilor nu
poate fi niciodatã dirijatã de ceas. De exemplu, este
imposibil sã-i ceri unei persoane supãrate sã termine cu
supãrarea pânã marþi la ora 5:00.
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Deseori consilierul este condus de ceas, în timp ce
consiliatul se aflã în mijlocul procesului. Acest lucru
duce la conflicte. Astfel, existã riscul ca procesul de
prelucrare ºi vindecare sã fie stresant ºi, de aceea, con-
silierul trebuie sã fie foarte sensibil. Este important sã
cunoºti experienþele de proces ale vieþii ºi sã înþelegi
situaþia consiliatului. Consilierea nu este niciodatã un
domeniu în care sã faci afaceri în grabã ºi sã obþii rezul-
tate imediate. Este nevoie de multã rãbdare ºi perse-
verenþã, aºa încât sã se acorde timpul necesar transfor-
mãrii care trebuie sã aibã loc în realitate.

Noi plantãm ºi udãm, dar Dumnezeu a promis cã va
face sã creascã (1 Corinteni 3:6). Existã culturi de
plante care au nevoie de mulþi ani pânã fac flori. Unele
specii înfloresc dupã ºapte ani; un cactus înfloreºte
prima datã dupã treizeci ºi ºapte de ani. Este o aºtep-
tare îndelungatã, dar floarea apare. Sunt necesari între
douãzeci ºi treizeci de ani pentru ca mãslinul sã înceapã
sã rodeascã ºi 40-50 de ani pentru ca mãslinele sã fie
bune. Este o aºteptare îndelungatã, dar roada apare.

În consiliere nu poþi folosi cronometrul. Procesului
vieþii trebuie sã i se acorde timpul care i se cuvine.

• Discutaþi despre „timpul-ceas” ºi „timpul-proces”.
Cum explicaþi diferenþele dintre cele douã?

• Daþi mai multe exemple de activitãþi care au loc în
timpul-proces.

Mergeþi mai departe



Cronica ºi drama
„acolo unde întâlnim pulsul vieþii”

Dumnezeu nu e niciodatã grãbit. Caracterul Lui este
incomparabil. El este din veºnicii Dumnezeul prezent.
Aºa S-a prezentat El lui Moise, rãspunzând direct între-
bãrii acestuia privitoare la cine este Dumnezeu: „Eu
sunt Cel ce sunt” (Exod 3:14). Pentru Dumnezeu nu
existã timp în sensul perceput de noi. El este veºnic
prezent. Pentru El pulsul vieþii, ritmul ºi miºcarea este
ceea ce este. În acest fel, pentru Dumnezeu „timpul”
este o resursã. Aºa a creat El împrejurãrile vieþii: viaþa
este ºi cronicã ºi dramã.
Cronica este istoria vieþii noastre aºa cura o

descriem în zile, luni ºi ani. Este alcãtuitã din eveni-
mentele vieþii, aºezate în ordinea în care acestea au avut
loc. Timpul se adaugã la timp ºi existã mai multe eveni-
mente de povestit. Ar fi minunat dacã la sfârºitul vieþii
am putea privi înapoi la o cronicã despre care sã-l
putem spune lui Dumnezeu: „Pe Tine mã sprijin din
pântecele mamei mele; Tu eºti Binefãcãtorul meu, pe
Tine Te laud fãrã încetare” (Psalmul 71:6).
Drama este istoria vieþii noastre aºa cum o descriem

în evenimente, trãiri ºi întâmplãri. Este acea descriere a
vieþii care cuprinde toate sentimentele, relaþiile,
succesele, eºecurile, aºteptãrile împlinite ºi speranþele
spulberate. Este suma a tot ce nu poate fi mãsurat, ci
doar descris în termenii vieþii. Ar fi minunat dacã la
sfârºitul vieþii am putea privi înapoi la „drama” despre
care sã-I putem spune lui Dumnezeu: „Dumnezeule,
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Tu m-ai învãþat din tinereþe ºi pânã acum vestesc minu-
nile Tale” (Psalmul 71:17).

ªi cronica, ºi drama sunt aspecte valoroase ºi nece-
sare ale vieþii omeneºti. În consiliere este important sã
primim informaþii din cronicã, dar nu este de ajuns sã
abordãm greutãþile vieþii fãcând abstracþie de perspec-
tiva întâmplãrilor istorice. Nu-l putem ajuta pe un om
numai din perspectiva unui calendar al vieþii.

Esenþialã în consiliere nu este dimensiunea vieþii
raportatã la timp, ci una mai profundã, ºi anume,
drama. Acolo gãsim cheia pentru înþelegerea vieþii,
acolo întâlnim pulsul acesteia. Întrucât pentru consiliat
drama este ceva deplorabil ºi dureros, el ezitã sã-ºi
descrie situaþia realã. Prin urmare, una dintre sarcinile
consilierului este aceea de a-l conduce pe consiliat de la
cronicã la dramã.

Prelucrarea dramei vieþii este o lucrare dificilã,
dureroasã ºi pretenþioasã, dar meritã fãcutã pentru cã
atunci poate avea loc marea vindecare ºi eliberare.

• Discutaþi despre viaþã ca ºi „cronicã” ºi „dramã”.
Cum v-aþi descrie cel mai bine viaþa?

• De ce este important sã-l ajutaþi pe consiliat sã abor-
deze dimensiunea „dramei” vieþii sale?

• Cum îl puteþi ajuta pe consiliat sã treacã de la cro-
nicã la dramã în prelucrarea situaþiei sale?

Mergeþi mai departe



Capitolul 4

Bazele conversaþiei
în consiliere

Comunicarea în consiliere
„ceva devine comun”

Comunicarea este temelia tuturor relaþiilor ºi legã-
turilor omeneºti. Cuvântul latin communicare înseamnã
„ceva devine comun”. Se referã la acþiunea de-a
împãrtãºi altcuiva ceva din sine. În consiliere comuni-
carea este un proces. Comunicarea are loc atunci când
oamenii se întâlnesc. Cu cât avem mai multe cunoº-
tinþe despre comunicare, cu atât creºte înþelegerea
noastrã despre relaþii ºi oameni.
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Comunicarea se realizeazã atât conºtient cât ºi
inconºtient; intenþionat ºi neintenþionat. Are loc atât
verbal, prin cuvintele noastre, cât ºi nonverbal prin lim-
bajul trupului, mimicã, ton ºi gesturi. Existã multe cãrþi
scrise despre comunicare. De asemenea existã multe
aspecte care trebuie clarificate.

Când se referã la consiliere, procesul însuºi de
comunicare este deosebit de important. Prin analizarea
diferitelor momente ale procesului de comunicare,
creºte înþelegerea pe care o avem cu privire la om ºi,
astfel, scade riscul înþelegerii greºite a acestuia.

Ceea ce se întâmplã când un mesaj este transmis de
la un om la altul poate fi descris, pe scurt, în felul urmã-
tor: Un om are ceva de relatat, de exemplu, o expe-
rienþã, sau are de împãrtãºit un sentiment. El face o
selecþie a gândurilor ºi sentimentelor pe care le pune
împreunã ca un întreg, un mesaj gata de a fi transmis.
Apoi el transmite acest mesaj receptorului, atât verbal
cât ºi nonverbal. Dar, înainte de-a ajunge la receptor,
mesajul trece prin „filtrul” acestuia. Acest filtru com-
plicã sau uºureazã înþelegerea mesajului de cãtre recep-
tor. Filtrul poate consta din aºteptãri, sentimente,
temeri, nevoi, îngrijorãri, evenimente, cunoºtinþe,
prejudecãþi, dureri, nesiguranþã, stres, specificul gene-
raþiei, sex ºi limbã.

Când mesajul ajunge la receptor, acesta, la rândul
lui, face o selecþie ºi apoi interpreteazã mesajul per-
ceput. Dupã aceea, el, ca receptor, trãieºte mesajul
trimis. O mare parte din mesajul iniþial este acum



schimbat. Evitarea înþelegerii greºite în comunicare
este aproape imposibilã.

În consiliere este foarte important sã analizezi filtrul.
ªi consilierul ºi consiliatul are câte un filtru. Noi tre-
buie sã fim atenþi tot timpul la factorii care îngre-
uneazã, respectiv uºureazã comunicarea. Fãrã îndoialã,
existã chei care ne ajutã sã înþelegem mai bine omul.

Abilitatea noastrã de a-i ajuta pe alþii creºte pro-
porþional cu înþelegerea a ceea ce se întâmplã. Cu cât
putem clarifica ºi prelucra mai mult ceea ce existã în
filtru, de exemplu, temerile, cu atât putem crea
condiþii mai bune pentru comunicare ºi procesul de
consiliere poate continua.

112 K empatia – consilierea creºtinã în bisericã



bazele conversaþiei în consiliere K 113

• Discutaþi despre posibilitãþile ºi greutãþile
comunicãrii.

• Ce filtre recunoaºteþi în viaþa voastrã?

Trei roluri relaþionale
„într-o relaþie eficientã”

Buna comunicare este o condiþie de bazã pentru ca
munca de consiliere sã fie eficientã ºi sã aibã succes.
Aceastã colaborare este influenþatã de mulþi factori,
unul dintre aceºtia fiind rolul pe care þi-l asumi în
relaþia cu o altã persoanã.

Eric Berne, întemeietorul analizei tranzacþionale, a
conceput în anii 1950 un model explicativ care descrie
relaþia dintre douã persoane, din perspectiva rolurilor.
Rolurile descrise de el sunt corelate la nivelul atitu-
dinilor, sentimentelor, comportamentului ºi limbii.

Berne crede cã fiecare om are în interiorul sãu trei
roluri clare, „aprobate de eu”.

Mergeþi mai departe



În relaþiile noastre cu alþi oamenii, alegem un anumit
rol, în funcþie de contextul personal ºi de caracterul
experienþelor ºi al situaþiilor. Cele trei roluri diferite
sunt: rolul de pãrinte, de adult ºi de copil.

Rolului de pãrinte, printre altele, îi aparþin: sprijinul,
încurajarea, protejarea, stabilirea limitelor, luarea
deciziilor, purtarea de grijã, controlul ºi corectarea.

Rolului de adult, printre altele, îi aparþin: gândirea
independentã, asumarea responsabilitãþii, indepen-
denþa, capacitatea analiticã, privirea de ansamblu,
raportarea reciprocã ºi egalitatea.
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Rolului de copil, printre altele, îi aparþin: comporta-
mentul imatur, permisiunea altora de a stabili limitele
ºi de a lua decizii, evitarea responsabilitãþii, extinderea
graniþelor, vulnerabilitatea, curiozitatea ºi distracþia.

Cea mai progresivã relaþie dintre doi adulþi este aceea
în care se întâlnesc rolurile de adult/adult. Uneori are
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loc ºi o relaþie copil/copil între doi adulþi pentru cã este
important ca joaca sã existe ºi la adulþi.

Rolurile încruciºate între adulþi, în care unul ia rolul
de copil ºi celãlalt ia rolul de pãrinte, sunt complicate ºi
trebuie evitate. Dar pot exista experienþe justificate, ca
de exemplu, într-o situaþie unul trece prin probleme ºi
este nevoie ca sã fie mic ºi slab pentru o vreme.

Problema apare atunci când rolurile relaþionale se
cimenteazã într-o poziþie încruciºatã. Dacã o persoanã
îºi asumã întotdeauna rolul de pãrinte, celãlalt este
forþat mai mult sau mai puþin sã-ºi asume rolul de copil.

În familie ºi în educarea copiilor este important sã
existe o conºtienþã a acestor roluri. Însã, pe mãsurã ce
cresc copiii, pãrinþii trebuie sã-ºi pãrãseascã rolul de
pãrinte ºi sã treacã la cel de adult. În acest fel, copilul
este ajutat sã-ºi pãrãseascã rolul de copil ºi sã-ºi asume
din ce în ce mai mult rolul de adult. Astfel se poate
dezvolta o relaþie reciprocã adult/adult, chiar dacã în
mod natural ei sunt în continuare pãrinþi ºi copii.

Ca ºi consilier, poate fi interesant sã te analizezi,
punându-þi câteva întrebãri: Ce rol prefer sã am cel mai
mult în relaþiile cu alþi oameni? Cum funcþionez eu în
munca de consiliere din perspectiva rolurilor? În ce situ-
aþii? Ce roluri îmi asum ºi pot sã vãd vreun tipar? Ce rol
tind sã-mi asum atunci când sunt stresat ºi obosit?

Dacã cel ce ajutã îºi asumã rolul de pãrinte la un grad
prea ridicat sau într-o ocazie greºitã, pentru a se corecta
trebuie sã fixeze limite consiliatului ca sã iasã din rolul
de copil, sau chiar trebuie constrâns. Pentru consilier



este important sã stabileascã când sã-ºi asume rolul de
pãrinte ºi când sã-l evite.

Ajutorul cel mai mare este acordat atunci când
consilierul ºi consiliatul se întâlnesc în rolurile de
adult/adult. Ar trebui întotdeauna sã ne strãduim sã
ajutãm consiliatul sã-ºi asume rolul de adult.

Conºtientizând aceste roluri putem evita împiedi-
carea progresului consiliatului. Folosind corect rolurile
putem în schimb sã oferim condiþiile pentru creºtere ºi
maturizare.

• Rãspundeþi la întrebãrile de analizã ce se gãsesc în
text.

• Discutaþi despre experienþe cunoscute ºi despre
rolurile asumate în comunicarea cu ceilalþi.

• Daþi exemple în care asumarea greºitã a rolurilor a
fost principala cauzã a conflictelor.
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Þinta ºi scopul conversaþiei
„retrezeºte speranþa”

Mulþi oameni se simt singuri ºi nesiguri ºi au greutãþi în
exprimarea gândurilor ºi sentimentelor într-un dialog
cu o altã persoanã. Deseori vorbim unii cu alþii, alteori
vorbim trecând unii pe lângã alþii ºi, nu de puþine ori,
vorbim unii despre alþii. Într-o conversaþie îngrijitã este
indicat sã vorbim unii cu alþii. A vorbi despre ceea ce ne
apasã poate fi de mare ajutor.

Conversaþia are câteva funcþii importante. Când îºi
relateazã propria istorie, consiliatul poate sã-ºi struc-
tureze gândurile, iar consilierul are ocazia de a-l aproba
ºi de a-i oferi speranþã.

Într-un dialog în care gândurile ºi sentimentele pot fi
exprimate, are loc o descãrcare importantã pentru con-
siliat. Consilierul poate ajuta la oglindirea situaþiei ºi
poate vedea întregul. Împreunã pot inventaria resursele
care se gãsesc în consiliat ºi în jurul lui.

Uneori consiliatul are nevoie de ajutor ca sã-ºi punã
în ordine gândurile, sentimentele ºi faptele. Este uºor sã
se eticheteze ca anormal ºi diferit. În conversaþie, el
poate sã descopere ºi sã înþeleagã cã, chiar dacã propri-
ile trãiri sunt unice, nu este singurul în lume cu pro-
bleme. O astfel de înþelegere poate normaliza ºi uºura.

Þinta conversaþiei în consiliere este, printre altele, sã
retrezeascã nãdejdea ºi încrederea în propria capacitate,
sã mãreascã cunoaºterea de sine ºi, într-o relaþie sãnã-
toasã, sã mobilizeze propriile resurse ale consiliatului.
Conversaþia ajutã persoana sã gãseascã soluþiile în timpul



dialogului. Þinta conversaþiei nu este sã ofere toate
rãspunsurile; acest lucru nu este nici bine, nici posibil.

Conversaþia abordeazã probleme, cauze ºi simp-
tome. Scopul este îmbunãtãþirea întregii condiþii de
viaþã a persoanei, de-a o ajuta sã ajungã la o relaþie
corectã cu sine, cu ceilalþi oameni ºi cu Dumnezeu.
Deseori este vorba despre restabilirea relaþiilor care nu
funcþioneazã. Conversaþia poate însemna îngrijire,
învãþare ºi îndrumare. Scopul este vindecarea omului în
totalitatea sa.

Exprimarea sentimentelor ºi conflictelor în cuvinte,
poate avea acelaºi efect ca ºi aprinderea unei lumini
într-o camerã întunecoasã, dupã un vis îngrozitor. Totul
devine mai clar ºi mai puþin ameninþãtor. Haosul sen-
timental care existã în interior poate fi înlãturat prin
verbalizare ºi exprimarea sentimentelor ºi gândurilor.
Cuvântul creeazã o deschidere spre posibilitate. Uneori
cuvintele devin unelte de care este nevoie pentru a
deschide uºa unei odãi închise.

Conversaþia în consiliere poate fi de mare ajutor în
multe situaþii de viaþã. Aceasta poate fi o conversaþie de
sprijinire, de mare ajutor. Conversaþia în consiliere îi
poate ajuta pe oameni cu înþelegere, curaj, putere,
vindecare ºi dezvoltare. Omul este creat pentru a avea
relaþii cu ceilalþi. Instrumentul important în colaborare
este limba noastrã ºi capacitatea de a comunica.

De exemplu, conversaþia poate fi o unealtã în rezol-
varea diverselor probleme legate de propria identitate
ºi imaginea de sine, la supãrare, crize ºi diferite tipuri
de probleme psihice. De altfel, în consiliere nu existã
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nici un domeniu unde sã nu putem folosi conversaþia ca
metodã de lucru. În anumite situaþii, aceasta trebuie
completatã cu alte tipuri de ajutor, cum ar fi ajutorul
practic, sprijinul ºi îngrijirea medicalã.

Lucrurile care au fost dãrâmate vreme îndelungatã
au nevoie de o perioadã lungã de timp pentru a fi refã-
cute. De aceea, este necesar ca în consiliere sã nu fii
stresat ºi orientat spre rezultate. Procesul este mai
important decât timpul.

Tot ce creºte în naturã se dezvoltã începând de jos,
printr-un sistem de rãdãcini. Multe din cele ce nu se
vãd se petrec sub pãmânt. Treptat se produce ºi
creºterea vizibilã; întâi apare o frunzã micã, apoi o
tulpinã care creºte. În acelaºi mod, omului care este în
proces de vindecare ºi care germineazã o nouã viaþã,
trebuie sã i se permitã sã-ºi dezvolte rãdãcinile înainte
ca fructul aºteptat sã devinã vizibil. Orice proces are
nevoie de un anumit timp. Astfel timpul devine un
prieten ºi nu un duºman în rezolvarea problemei.

În consilierea creºtinã, unde beneficiem de prezenþa
binefãcãtoare a lui Dumnezeu, promisiunea Psalmului
103:3 reprezintã o mare încurajare: Domnul ne iartã
toate pãcatele ºi ne vindecã toate bolile. Pentru
Dumnezeu nimic nu este prea mult. El ne ajutã în toate
situaþiile ºi în toate domeniile.



• Ce anume face din conversaþie o unealtã importantã
în consiliere?

• Ca ºi consilier este important sã mã autoanalizez.

• Ce mã face sã mã simt satisfãcut dupã o conversaþie?

• Ce mã face sã cred cã „aceasta a fost o conversaþie
proastã”?

Promisiunea tãcerii
„protejeazã integritatea oamenilor”

Relaþia de consiliere se bazeazã pe respect, confidenþã
ºi încredere. Consilierul are de administrat un mare
capital de confidenþã. De aceea este inadmisibil sã spui
altora lucrurile pe care le-ai aflat în timpul consilierii
diferitelor persoane. Pentru ca cel consiliat sã fie în sigu-
ranþã este absolut obligatoriu ca lucrurile împãrtãºite în
timpul consilierii sã nu fie fãcute „publice”. „...Omul cu
pricepere primeºte ºi tace... sufletul credincios þine ce
i s-a încredinþat”, spune cartea Proverbele lui Solomon
(Proverbe 11:12-13).
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Este bine ca la începutul fiecãrei conversaþii sã se
afirme explicit cã ceea ce se discutã rãmâne între con-
silier ºi consiliat. Dacã la discuþie urmeazã sã participe
ºi o altã persoanã, pentru acesta trebuie sã existe un
acord prealabil, clar ºi limpede. Uneori apar situaþii în
care este chiar necesar ca la sesiunea de consiliere sã
participe ºi o altã persoanã.

Terapia instituþionalã, sfãtuirea ºi consilierea trebuie
sã respecte legislaþia þãrii, care stabileºte normele refe-
ritoare la secretul profesional juridic. Acestea variazã
de la o meserie la alta, de la o þarã la alta ºi, fireºte,
trebuie urmate minuþios.

Când munca de consiliere îmbracã o formã neinsti-
tuþionalã, de exemplu, între membrii bisericii sau între
prieteni, atunci secretul profesional are un caracter
moral, nu juridic. Consilierul promite pur ºi simplu sã
nu împãrtãºeascã altora ceea ce se spune în timpul con-
versaþiei. De aceea protejarea integritãþii oamenilor
este un principiu etic.

Uneori consilierul are nevoie de un îndrumãtor, o
persoanã independentã care sã-l asculte, sã-l sfãtuiascã
ºi sã-l îndrume (vezi capitolul „Îndrumare”). Consilie-
rul poate discuta cu îndrumãtorul sãu problemele,
sentimentele ºi gândurile legate de un anumit caz de
consiliere, cu condiþia sã nu dezvãluie identitatea
consiliatului. Cu alte cuvinte, promisiunea tãcerii se
referã la persoanã, nu la problemã în general.

Nu este de ajuns sã pãstrezi secret numele consili-
atului. Este interzisã de asemenea împãrtãºirea oricãrei
informaþii din care ar reieºi despre cine este vorba. În



predare, mãrturii sau predici, nu este permisã niciodatã
furnizarea de informaþii care sã le dea ascultãtorilor
posibilitatea sã identifice persoana la care se referã
acestea. Trebuie sã fim foarte atenþi atunci când alegem
exemple din viaþa oamenilor cu care avem de-a face
pentru a le împãrtãºi altora.

• De ce este importantã promisiunea tãcerii?

• Cum se poate cãdea de acord în bisericã asupra prin-
cipiilor referitoare la promisiunea tãcerii?

• Pentru a avea parte de mai multe puncte de vedere
ºi de o conversaþie de bazã, luaþi legãtura cu vreo
bisericã ce a aplicat confidenþialitatea.

• Propuneþi un document care sã fie folosit în con-
silierea din bisericã.
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Diferite tipuri de conversaþii
„mângâiaþi-vã ºi întãriþi-vã unii pe alþii”

Toþi oamenii sunt diferiþi ºi au diverse nevoi ce trebuie
împlinite în felul lor special. Nu existã o metodã speci-
ficã de consiliere, care sã poatã fi aplicatã la toþi
oamenii, în toate situaþiile. Consilierea îmbracã diferite
forme ºi expresii, în funcþie de nevoia specificã a
fiecãrui consiliat.

Existã mai multe tipuri de conversaþii, fiecare tip
având accente ºi metode specifice. Tipul conversaþiei se
stabileºte în funcþie de nevoile, de problemele ºi de
situaþia de viaþã a persoanei consiliate. Într-o relaþie de
consiliere se poate folosi fie o singurã metodã, fie o
combinaþie de douã sau mai multe metode diferite.

Conversaþii de sprijinire
Toþi întâlnim situaþii în viaþã când avem nevoie de aju-
tor de la alþii, pentru a dobândi încurajare, încredere,
sprijin ºi îndrumare. Cuvântul lui Dumnezeu ne pro-
voacã deseori sã-i ajutãm pe alþii. Iatã câteva exemple:
„[El] ne mângâie în toate necazurile noastre pentru ca,
prin mângâierea cu care noi înºine suntem mângâiaþi de
Dumnezeu, sã putem mângâia pe cei ce se aflã în vreun
necaz!” (2 Corinteni 1:4). „De aceea, mângâiaþi-vã ºi
întãriþi-vã unii pe alþii, cum ºi faceþi în adevãr” (1 Tesa-
loniceni 5:11). „Mângâiaþi-vã unii pe alþii cu aceste
cuvinte” (1 Tesaloniceni 4:18). „Îndemnaþi-vã unii pe
alþii în fiecare zi, câtã vreme se zice «astãzi» pentru ca
nici unul din voi sã nu se împietreascã prin înºelãciunea
pãcatului” (Evrei 3:13).



Conversaþia de sprijinire se foloseºte când este
nevoie de-a acorda sprijin ºi îndrumare pe o perioadã
mai scurtã. Scopul ei este sã-l ajute pe consiliat sã-ºi
adune puterile ºi sã-ºi gãseascã resursele ca sã poatã el
însuºi sã facã faþã vieþii într-un mod mai eficient. Rolul
consilierului este sã ofere o îngrijire plinã de dragoste,
sã inspire speranþã ºi sã încurajeze. De asemenea, el sfã-
tuieºte ºi îndrumã. În anumite ocazii este chiar necesar
sã împãrtãºeascã durerea consiliatului. „Plângeþi cu cei
ce plâng”, ne îndeamnã Pavel în Romani 12:15. „A fi la
îndemânã” este o expresie nimeritã pentru lucrarea de
sprijinire. Deseori sprijinirea poate îmbrãca forme prac-
tice, cum ar fi ajutorul acordat la treburile casei sau
ieºirea împreunã la cumpãraturi.

Un exemplu de conversaþie de sprijinire din viaþa lui
Isus este întâlnirea Sa cu Marta dupã moartea fratelui
ei, Lazãr (Ioan 11:20-27). Ea L-a întâlnit, înainte ca Isus
sã ajungã acasã la ei. Aceastã conversaþie a fost una de
încurajare. Marta I-a împãrtãºit nevoia sa ºi ºi-a vãrsat
inima înaintea lui Isus. Ea ºi-a permis chiar sã-I spunã
cã a sosit prea târziu. Isus a ascultat-o cu atenþie ºi i-a
arãtat limpede cã o ia în serios; i-a ascultat plângerile
oferindu-i în schimb speranþã ºi încredere în viitor.

Conversaþii de întãrire a imaginii de sine
Conversaþia de întãrire a imaginii de sine se concen-

treazã asupra raþiunii ºi gândirii, a cunoaºterii. Are mult
de-a face cu schimbarea modului de a gândi în ceea ce
priveºte imaginea de sine.
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Pentru a trãi o viaþã echilibratã este important sã ai
o bunã imagine de sine, sã ºtii cine eºti ºi ce poþi face.
De cele mai multe ori imaginea noastrã despre noi
înºine este cauza primordialã a îngrijorãrilor, nu cir-
cumstanþele. Refacerea imaginii de sine înseamnã chiar
ºi schimbarea circumstanþelor ºi restabilirea relaþiilor.

Imaginea de sine este suma concepþiilor, gândurilor
ºi sentimentelor pe care le am despre mine însumi. Ea
are trei componente de bazã:

• ceea ce cred despre mine însumi,
• ceea ce consider cã alþii cred despre mine,
• ceea ce înþeleg ca ºi „ideal”.
Ca oameni, noi am fost creaþi sã reflectãm chipul lui

Dumnezeu (Geneza 1:27). Dar omul a dorit sã fie mai
mult decât atât, a vrut sã fie ca Dumnezeu (Geneza
3:4-7). Nemulþumirea de sine este consideratã a fi una
dintre consecinþele pãcatului.

Dumnezeu l-a creat pe om aºa cum trebuia el sã fie.
Constatarea pe care a fãcut-o despre creaþia Sa, care îl
include pe om, este urmãtoarea: „...S-a uitat la tot ce
fãcuse ºi iatã cã erau foarte bune” (Geneza 1:31). Una
dintre cele mai mari sarcini ale consilierului este sã fie
aproape de consiliat ºi sã restaureze în acesta imaginea
de sine iniþialã. Aceasta este dorinþa lui Dumnezeu.

În conversaþia de întãrire a imaginii de sine, þinta
este consolidarea pãrþilor instabile ale personalitãþii.
Câteva caracteristici ale unei imagini de sine greºite
sunt: dificultatea de-a se accepta, incapacitatea de-a
trãi independent ºi de a-ºi rezolva conflictele, ºi difi-
cultãþi când este vorba de luarea deciziilor.



În acest sens, prin conversaþii de întãrire a imaginii
de sine cãutãm sã-l ajutãm pe consiliat sa se accepte pe
sine, sã acþioneze independent, sã ia parte la rezolvarea
conflictelor, sã facã alegeri ºi sã îndrãzneascã sã ia
decizii. Aceste scopuri se realizeazã, printre altele, cu
ajutorul metodelor cognitive, adicã prin influenþarea
înþelegerii ºi prin schimbarea modului de gândire al
consiliatului.

Gândirea greºitã influenþeazã sentimentele, iar aces-
tea, la rândul lor, influenþeazã acþiunile. Deci o gândire
schimbatã poate avea efecte pozitive chiar ºi asupra
sentimentelor ºi acþiunilor.

Un alt rol important în conversaþia de întãrire a
imaginii de sine îl are explicaþia pedagogicã. Prin aceasta
consilierul îl ajutã pe consiliat sã vadã legãturile dintre
diferitele aspecte ale vieþii sale ºi sã-ºi înþeleagã mai
bine sentimentele ºi comportamentul. De exemplu,
consiliatului îi poate fi de folos sã i se explice cã agre-
sivitatea poate fi expresia fricii sau a necazului sau cã
problemele sufleteºti prezintã simptome trupeºti.

A-l ajuta pe consiliat sã-ºi exprime în cuvinte gân-
durile ºi sentimentele este poate cea mai importantã
trãsãturã a conversaþiei de întãrire a imaginii de sine.
Fãcând asta, problema se clarificã ºi devine mai lim-
pede. Meditând împreunã asupra diferitelor acþiuni
alternative se poate face evaluarea avantajelor ºi deza-
vantajelor, folosind diferite strategii. Astfel o putem
ajuta pe persoana respectivã sã-ºi asume responsabilitãþi.

Acest tip de conversaþii necesitã eforturi mai mari
din partea consilierului. În timpul lor este important sã
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identifici pãrþile slabe ale consiliatului ºi sã încerci sã
înþelegi cum s-a ajuns la ele. Aici se cere, de asemenea,
o relaþie mai îndelungatã între consilier ºi consiliat.

Un exemplu de conversaþie de întãrire a imaginii de
sine din viaþa Domnului Isus este întâlnirea dramaticã
dintre El ºi femeia prostituatã (Ioan 8:1-11). Plângerea
a fost adusã la Isus de cãtre cãrturari ºi farisei. Ruºinea
ºi vinovãþia ei era doveditã. Imaginea ei de sine era
complet distrusã pe toate planurile. Isus S-a apropiat
de ea cu dragoste, respect ºi iertare în ciuda celor
întâmplate. Refuzând s-o condamne, El a întãrit imagi-
nea de sine a femeii ºi i-a arãtat în schimb o altã viaþã,
o viaþã reconciliatã ºi lipsitã de pãcat.

Conversaþii de conºtientizare
În cadrul conversaþiilor de conºtientizare consiliatul
este ajutat sã vadã legãtura, sã înþeleagã principiul
cauzei ºi efectului. Conversaþia urmãreºte repunerea în
miºcare a proceselor de maturizare care au fost între-
rupte. Evenimentele anterioare din viaþa consiliatului
devin importante piese de mozaic, care ajutã la înþele-
gerea legãturii dintre experienþele trecute ale acestuia
ºi modul în care se simte în prezent.

Pentru realizarea unei schimbãri în viaþa omului, este
necesarã percepþia atât pe plan intelectual cât ºi pe plan
emoþional. Înþelegerea vine întotdeauna din interior,
niciodatã din exterior. Ceea ce putem face este sã
creãm niºte condiþii favorabile înþelegerii.

Putem cunoaºte diferite lucruri fãrã sã le înþelegem,
înþelegerea înseamnã asimilarea cunoºtinþelor,



contopirea noastrã cu ele. Cunoºtinþele nu ajung doar
la creier, adãugându-se cunoºtinþelor anterioare, ci
pãtrund mai adânc, penetrând întreaga personalitate.

Conversaþia de conºtientizare înseamnã o consiliere
care pãtrunde mai adânc în viaþa consiliatului. Scopul
consilierii de conºtientizare este o percepere mai cu-
prinzãtoare a ceea ce este ascuns.

Pentru a înþelege comportamentul, reacþiile ºi senti-
mentele prezente ale consiliatului trebuie sã ne
întoarcem înapoi, în trecut, ca sã le gãsim originea. De
exemplu, experienþele ºi evenimentele din copilãrie
pot reprezenta chei importante pentru înþelegerea
comportamentului omului în viaþa de adult. Sarcina
consilierului este de a-l ajuta pe consiliat sã vadã aceste
relaþii ºi astfel sã înþeleagã unele aspecte care explicã
prezentul. O astfel de înþelegere a lucrurilor, devine
ulterior un ajutor în întâmpinarea viitorului.

În conversaþiile de conºtientizare consiliatul este aju-
tat sã vadã legãturile existente, sã se înþeleagã mai bine
pe sine ºi sã vadã interacþiunea dintre oameni ºi soci-
etate. Acest tip de conversaþie pretinde de la consilier
ºi cunoºtinþe ºi perseverenþã. El trebuie sã fie conºtient
cã în astfel de situaþii are de-a face cu experienþe de
viaþã împletite cu sentimente puternice, care îl pot
aduce pe consiliat pânã la agonie.

Un exemplu de conversaþie de conºtientizare din
viaþa Domnului Isus este întâlnirea Sa cu femeia de la
fântânã (Ioan 4:1-29). Plinã de vinovãþie ºi ruºine,
femeia a venit la fântânã în miezul zilei, când nimeni nu
fãcea acest lucru. Ea se simþea marginalizatã ºi era
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expusã bârfelor oamenilor. Prin modul în care a abor-
dat-o, Isus i-a oferit eliberare ºi împãcare. Prin atitu-
dinea Sa, Isus a încurajat-o sã-ºi deschidã inima. Ea ºi-a
exprimat în cuvinte atât deznãdejdea cât ºi dorinþa. ªi-a
putut recunoaºte viaþa stricatã. Conversaþia a condus la
înþelegere, schimbare ºi restaurare.

Diferite conversaþii – o imagine
Cele trei tipuri de conversaþii: de sprijinire, de întãrire
imaginii de sine ºi de conºtientizare influenþeazã aºadar
adânc viaþa consiliatului ºi au ca rezultat schimbãri pe
diferite planuri.

Conversaþia de sprijinire se ocupã în primul rând de
situaþia exterioarã a consiliatului ºi urmãreºte schim-
barea acesteia. Schimbãrile interioare nu sunt prea
mari.

Conversaþia de întãrire a imaginii de sine a consili-
atului este mai profundã. Se ocupã de situaþia exte-
rioarã ºi urmãreºte schimbarea acesteia, afectând în
acelaºi timp ºi personalitatea într-un mod mai profund.

Conversaþia de conºtientizare se concentreazã
aproape exclusiv asupra dezvoltãrii ºi schimbãrii inte-
rioare, chiar dacã, fãrã îndoialã, existã ºi unele schim-
bãri exterioare.

În lucrarea de consiliere problema trebuie analizatã
cu atenþie, aºa încât sã se ºtie cât mai devreme pe ce
trebuie sã se punã accent ºi ce tip de conversaþie este
necesar într-o situaþie datã. La fel de important este sã
înþelegem diferenþele dintre cele trei tipuri de conver-
saþie. Cu cât conversaþia se ocupã de probleme mai



adânci ºi are ca rezultat schimbãri interioare mai mari,
cu atât consiliatul va avea o viaþã mai revoluþionarã.

• Care sunt caracteristicile conversaþiei de sprijinire?
Daþi exemple de situaþii în care aceasta poate fi
actualã.

• Care sunt caracteristicile conversaþiei de întãrire a
imaginii de sine? Daþi exemple de situaþii în care
poate fi actualã.

• Care sunt caracteristicile conversaþiei de conºtienti-
zare? Daþi exemple în care poate fi actualã.
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Ilustraþie: Dupã Levander 1979.
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Condiþiile exterioare
ale conversaþiei
„trebuie sã te poþi relaxa”

Chiar de la începutul conversaþiei trebuie creatã o
atmosferã de încredere care sã-i ofere siguranþã consili-
atului. Ea ajutã la gãsirea resurselor ºi soluþiilor pentru
rezolvarea problemelor. Un ajutor în aceastã privinþã
este crearea unui cadru exterior al conversaþiei. În acest
cadru existã apoi loc pentru flexibilitate.

În cadrul exterior trebuie stabilitã durata conver-
saþiei. Conversaþia este obositoare ºi pentru consilier ºi
pentru consiliat. Treptat, consilierul oboseºte ºi îi este
tot mai dificil sã se concentreze ºi sã asculte activ. O
datã cu trecerea timpului, consiliatul va începe sã se
repete. De aceea o regulã bunã este sã se limiteze la o
orã durata conversaþiei. Dacã în acest timp nu se ajunge
la nici un rezultat este de preferat sã se planifice o altã
întâlnire în loc sã se prelungeascã conversaþia.

Dacã este nevoie de mai multe întâlniri, cel mai bine
este ca acestea sã fie sãptãmânale. Aceastã frecvenþã
asigurã suficient timp pentru punerea în aplicare a con-
cluziilor ultimei întâlnirii ºi desfãºurarea în bune
condiþii a procesului de restabilire.

Tot de cadrul exterior þine ºi stabilirea locului con-
versaþiei. Acesta trebuie sã fie un loc liniºtit. Nici un
telefon nu trebuie sã întrerupã conversaþia. Nu trebuie
sã i se permitã nici unei alte persoane sã dea buzna în
încãpere. Atât consiliatul cât ºi consilierul au nevoie sã



fie relaxaþi ºi sã aibã siguranþa cã nimeni nu le va între-
rupe conversaþia.

Locul trebuie sã fie neutru. Într-un mediu neutru,
nici unul nu se simte superior, inferior sau nesigur. De
aceea, nu este potrivit, de exemplu, ca întâlnirea sã aibã
loc acasã la consilier sau la consiliat.

Acestui cadru exterior îi aparþine ºi clarificarea
însemnãtãþii secretului profesional (vezi secþiunea
„Promisiunea tãcerii”). Ceea ce se spune rãmâne între
consilier ºi consiliat. Asta creeazã o temelie importantã
pentru dezvoltarea confidenþei, deoarece consilierea
eficientã se bazeazã pe încredere.

O idee bunã pentru conversaþia de consiliere este
împãrþirea ei în mai multe etape. Aceasta este o ches-
tiune de strategie care conduce la planificarea conver-
saþiei despre care consiliatul nu ar trebui sã ºtie.

Conversaþia are nevoie de o etapã introductivã clarã
ºi distinctã. Încã de la început se ºtie cât de rapid va
decurge conversaþia. În aceastã etapã se urmãreºte
crearea unui climat potrivit pentru conversaþie. Ambele
pãrþi trebuie sã simtã chiar de la început o anumitã
mãsurã de bunãvoinþã ºi încredere. Desigur, nu existã
nici un model prestabilit pentru începerea unei conver-
saþii. Consilierul poate sã-ºi foloseascã experienþa
ºi capacitatea empaticã. Este vorba de a-i permite
consiliatului sã se relaxeze printr-o discuþie obiºnuitã.
Folosirea câtorva minute în acest fel este beneficã pen-
tru ambele pãrþi; încordarea începe sã disparã. Poetul
suedez J. O. Wallin scrie într-o poezie: „Dumnezeu sã
mã ajute sã încep aºa încât sfârºitul sã fie bun”.
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Dupã aceastã introducere, urmeazã etapa informa-
tivã. Aici, consiliatul oferã informaþii din abundenþã ºi
îºi prezintã situaþia. Consilierul ascultã ºi încearcã sã se
transpunã în situaþia consiliatului ºi s-o înþeleagã. Iniþia-
tiva aparþine consiliatului, care îºi prezintã situaþia din
perspectiva sa. În aceastã etapã consilierul pune între-
bãri pentru a-ºi forma o imagine clarã. De asemenea,
consilierul poate sã-i cearã unele lãmuriri, întrebãrile
trebuie puse cu grijã ºi prudenþã (vezi secþiunea
„Punerea întrebãrilor”). O remarcã bunã este sã lãsãm
ca aceastã etapã sã continue aproximativ o jumãtate de
orã, înainte de-a putea merge mai departe.

Urmãtoarea etapã a conversaþiei este etapa anali-
zãrii situaþiei. Asta înseamnã a privi mai departe. Cum
vrea consiliatul sã se schimbe situaþia? Cum se poate
ajunge la situaþia doritã? Prin articularea dorinþelor,
consiliatul se echipeazã cu putere ºi motivaþie pentru
schimbare. Prin analizarea situaþiei se declanºeazã un
proces de prelucrare care poate duce la schimbarea
doritã. Este cea mai creativã etapã a conversaþiei ºi
sarcina consilierului nu este de a oferi soluþii de-a gata,
ci de a scoate la ivealã soluþiile consiliatului însuºi. Este
o chestiune de colaborare, de dialog, în care pãrþile
mediteazã împreunã.

Când mai sunt câteva minute din întâlnire este
momentul pentru etapa finalã, în care se face o evalu-
are a conversaþiei. Consilierul întreabã: „Ce zici despre
conversaþia noastrã?”, „Cum te simþi?” ºi „Cum pro-
cedãm mai departe?”. În încheiere consilierul poate
rezuma ceea ce s-a discutat. Pentru a-i comunica



consiliatului cã acea întâlnire a ajuns la sfârºit, se pot
folosi cuvinte cum ar fi: „în încheiere”, „în final” sau
„rezumând”. Eventual se stabileºte o nouã întâlnire
pentru continuarea conversaþiei.

O încheiere clarã ºi marcantã este la fel de impor-
tantã ca ºi începutul conversaþiei.

• Cât de importanþi sunt factorii externi într-o con-
versaþie?

• De ce este bine sã planificaþi conversaþia de con-
siliere dupã indicaþiile din acest capitol?

• Daþi exemple despre modul în care se poate încheia
o conversaþie.

Origine – soluþie
„unice pentru fiecare individ”

Când oamenii se simt rãu, pot exista întotdeauna mai
multe cauze. Cauzele problemei, originea ºi caracterul
ei sunt unice pentru fiecare individ în parte. De aceea,
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acelaºi tip de problemã poate arãta diferit la diferiþi
oameni. Astfel, nu poþi sã lucrezi nici cu un anumit
ºablon de consiliere, nici cu un program de mãsuri sau
cu un set de soluþii, în care toate problemele similare se
trateazã la fel.

PROBLEMÃ
SIMILARÃ

EXPRIMARE EXPRIMARE EXPRIMARE

De asemenea, se poate întâmpla ca diferiþi oameni
sã aibã diverse probleme provocate de cauze speciale,
dar care sã aibã totuºi simptome similare. De aceea, nu
este indicat sã-i tratezi în acelaºi fel pe consiliaþii care
prezintã simptome similare.

De exemplu, depresia unui om poate avea o mulþi-
me de cauze. Depresia poate avea cauze fizice, cum ar



fi o dereglare în producerea hormonilor de cãtre glanda
tiroidã. De asemenea, îºi poate avea originea în cauze
psihice, cum ar fi dezamãgirea, necazul sau abandonul.
O altã origine a depresiei pot fi problemele spirituale,
ca de exemplu un pãcat neiertat.

Una dintre cele mai importante sarcini ale consi-
lierului este sã încerce sã vadã ºi sã înþeleagã cauzele
problemei consiliatului. Asta înseamnã sã analizeze cau-
zele posibile, ca apoi sã poatã da consiliatului ajutorul
potrivit. Cel mai potrivit ajutor ar putea consta în sfã-
tuirea consiliatului sã consulte un medic. De asemenea,
într-un alt caz ar putea fi o conversaþie de încurajare ºi
de sprijinire. Sau, în timpul întâlnirii, cel consiliat poate
fi conºtientizat de nevoia sa de a-ºi recunoaºte pãcatul
ºi de-a primi iertarea divinã.
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• Discutaþi despre imaginea „Probleme similare au
exprimãri diferite”. Daþi câteva exemple.

• Discutaþi despre imaginea „Probleme diferite au
exprimãri similare”. Daþi câteva exemple.

Importanþa cuvintelor
„cuvinte potrivite la timpul potrivit”

Din punctul de vedere al consilierului, procesul de con-
siliere presupune în mare parte tãcere ºi ascultare. Dar
în conversaþia de consiliere, fãrã îndoialã, cuvintele
spuse au mare însemnãtate. Cuvintele folosite sunt
decisive în multe feluri. Ele îi pot edifica pe oameni,
dar pot avea ºi efecte negative asupra lor, jignindu-i sau
chiar distrugându-i.

În epistola sa, Iacov scrie cã limba, deºi este un
mãdular mic al trupului nostru, are o putere imensã. În
funcþie de cum este folositã, ea poate fi ori binecu-
vântare, ori blestem (Iacov 3:1-12).

Mergeþi mai departe



ªi cartea Proverbele lui Solomon vorbeºte mult
despre cuvintele spuse, atât despre cele ce zidesc, cât ºi
despre cele care dãrâmã. Limba are putere de viaþã ºi
moarte (Proverbe 18:21). De asemenea, despre gura
celui neprihãnit se spune cã este un izvor de viaþã, iar
limba înþelepþilor aduce vindecare (Proverbe 10:11a;
12:18b).

Aceste considerente ne aratã cât de importantã ºi
serioasã este conversaþia în consiliere. Rostirea cuvântul
potrivit la momentul potrivit poate aduce vindecare ºi
viaþã consiliatului. Ceea ce se spune poate fi încurajator
pentru suflet, poate da liniºte ºi pace în gândire. Cuvin-
tele pot reprezenta o întãrire pentru viaþa spiritualã,
pot da o nouã speranþã ºi pot transmite puterea lui
Dumnezeu.

Cuvântul influenþeazã trupul. Acest lucru îl ºtia ºi
autorul Proverbelor: „Cuvintele prietenoase... sunt
sãnãtoase pentru oase” (Proverbe 16:24). De exemplu,
cercetãrile moderne au arãtat cã o fracturã se vindecã
mai repede dacã cel rãnit trãieºte într-un mediu bun, în
care oamenii se influenþeazã pozitiv unii pe alþii prin
cuvinte ºi fapte.

Pentru consilier este important sã înþeleagã cã cel
consiliat poartã cu sine multe ºi puternice impresii ale
cuvintelor auzite de-a lungul vieþii sale. Cuvintele influ-
enþeazã trupul, sufletul ºi duhul celor ce le aud. Cuvin-
tele nu pot fi privite doar ca niºte sunete ce ies afarã din
gurã, ca mai apoi prin undele sonore sã disparã pe neob-
servate în univers. Cuvintele nimicitoare ºi distructive
pot ajunge în interiorul omului (Proverbe 26:22). Ele se
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stabilesc acolo ºi continuã sã aibã o influenþã negativã
asupra persoanei respective. De exemplu, imaginea de
sine greºitã ºi sentimentele de inferioritate îºi pot avea
originea în cuvintele rostite de cineva.

Cartea Proverbelor atrage atenþia asupra unor astfel
de cuvinte nimicitoare. Auzim deseori cuvinte pripite,
obraznice, clevetiri ºi vorbe de ocarã, flecãreli ºi vorbe
goale. Aceste cuvinte rãnesc ºi supãrã, înþeapã ºi fac rãu
la fel ca o sabie. Ele distrug încrederea ºi rup relaþiile.
De multe ori, consilierul descoperã aceste efecte ale
cuvintelor distructive în viaþa consiliatului.

Omul este influenþat puternic ºi de cuvintele pozi-
tive, de încurajare ºi întãrire. ªi ele pot ajunge în interi-
orul omului. Ele se stabilesc acolo ºi pot avea o influenþã
pozitivã. Cartea Proverbelor vorbeºte ºi despre aceste
cuvinte ºi ne încurajeazã sã folosim cât mai des cuvinte
adevãrate, cuvinte adecvate la timpul potrivit, cuvinte
blânde ºi calde, cuvinte încurajatoare ºi cuvinte de
cunoºtinþã. Chiar ºi mustrarea ºi corectarea pot fi
prezente acolo ºi pot zidi: „Ca o verigã de aur ºi o
podoabã de aur curat, aºa este înþeleptul care mustrã
pentru o ureche ascultãtoare” (Proverbe 25:12).

Pe umerii consilierului apasã o mare responsabili-
tate, ºi anume, aceea de a folosi vorbirea într-un mod
corect. Când lucrãm cu oamenii, cuvintele noastre ar
trebui cântãrite întotdeauna pe un cântar de aur. Este
posibil ca uneori sã simþi cã responsabilitatea de-a te
implica într-o conversaþie de consiliere este prea mare,
tocmai datoritã puterii enorme a cuvintelor. Dar Dom-
nul ne-a promis cã va fi cu noi, ne va cãlãuzi gândurile ºi



ne va ajuta sã gãsim cuvintele potrivite. Ne putem ruga
ºi noi ca David: „Pune Doamne, o strajã înaintea gurii
mele ºi pãzeºte uºa buzelor mele” (Psalmul 141:3).
„Un cuvânt spus la vremea potrivitã este ca niºte mere
de aur într-un coºuleþ de argint” (Proverbe 25:11). Aºa
ceva ar trebui sã dãm mai departe.

• Discutaþi despre importanþa cuvintelor. Ce expe-
rienþe aveþi în ce priveºte cele de mai sus?

• Cãutaþi mai multe referinþe biblice despre vorbire ºi
puterea cuvântului. Îndeosebi, cartea Proverbele lui
Solomon are multe de spus despre acestea.

Îndrumarea
„sfat, îndrumare ºi ajutor”

Este important sã-þi îmbogãþeºti cunoºtinþele de con-
siliere în diferite moduri. Poþi face asta citind cãrþi de
consiliere sau participând la cursuri ºi seminarii. Dar,
poate, cel mai bine poþi învãþa practic, din succesul sau
eºecul muncii cu un consiliat. Ambele împrejurãri
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conþin prilejuri de învãþare, ºi nu existã nici un învãþã-
tor mai bun decât experienþa.

O instruire continuã poate avea loc prin contactul cu
alþi consilieri. Consilierii se pot ajuta ºi îndruma unii pe
alþii. Deseori consiliatul are mari aºteptãri de la consilier,
ºi astfel consilierul riscã sã se confrunte cu incapaci-
tatea de-a face faþã cerinþelor ºi cu eºecul. Sentimentul
cã nu poate face faþã la toate cerinþele ºi aºteptãrile se
strecoarã pe furiº în inima consilierului. Atunci el are
nevoie de îndrumare din partea altora, îndrumare care
sã-l scape de poveri ºi sã împiedice epuizarea (vezi
secþiunea „Epuizarea”). Consilierul poate decide el
însuºi când are nevoie de îndrumare.

Îndrumãtorul ar trebui sã fie independent ºi impar-
þial în ceea ce priveºte competenþa ºi aptitudinile, fãrã
sã stabileascã vreo legãturã între ele ºi context. Aceeaºi
persoanã poate fi consilier în anumite situaþii ºi
îndrumãtor în altele.

Ca ºi consilier, trebuie sã te mai ºi opreºti din când
în când ºi sã reflectezi asupra celor ce se întâmplã în
conversaþie ºi în propriile sentimente ºi gânduri. Uneori
este mai uºor sã reflectezi împreunã cu un necunoscut,
îndrumarea duce la îmbunãtãþirea imaginii de sine ºi
oferã o ocazie favorabilã pentru separarea sentimen-
telor consiliatului de propriile sentimente. În procesul
îndrumãrii consilierul are ocazia de-a se concentra
asupra lui însuºi ºi de-a vedea ce se întâmplã cu el.

Îndrumarea poate consta din sfãtuire, cãlãuzire ºi
ajutor. Aici pot fi exprimare diferite gânduri ºi cãile de
îndrumare alternativã pot fi încercate în liniºte ºi pace.



Consilierul poate primi încurajare ºi îºi poate înnoi
speranþa în faþa situaþiilor grele din consiliere. Ca ºi
consilier este posibil sã te simþi presat, exploatat, ofen-
sat, vinovat sau falimentar. În astfel de situaþii, dacã nu
cauþi ajutor, riºti sã te epuizezi singur. De asemenea
riscul scãderii calitãþii muncii de consiliere creºte consi-
derabil. Prin îndrumarea primitã, consilierul ajunge sã
vadã mai clar, sã pãstreze distanþa faþã de probleme ºi sã
aibã o capacitate empaticã mai mare. Astfel poate face
faþã mai bine propriilor probleme ºi problemelor altora.
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În discuþia sa cu îndrumãtorul, consilierul poate
pune întrebãri legate atât de situaþia lui cât ºi de cea a
consiliatului, îºi poate exprima gândurile ºi sentimen-
tele. Prin însuºi acest proces de exprimare a senti-
mentelor în cuvinte putem sã ne ordonãm mai bine
gândurile ºi sã ne distanþãm mai mult de sentimente. În
acelaºi timp, îndrumãtorul completeazã, pune întrebãri
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ºi, dintr-o poziþie neutrã, ne ajutã sã ne înþelegem mai
bine situaþia.

Îndrumãtorul vine cu o altã perspectivã, vede lucru-
rile dintr-un alt unghi ºi-l ajutã pe consilier sã pãstreze
distanþa faþã de diferite elemente ale problemei ºi sã
vadã întregul. Consilierul este ajutat sã reflecteze la
ceea ce s-a întâmplat, sã tragã concluzii, sã primeascã
critica ºi sã înveþe sã-ºi stabileascã prioritãþile. De
asemenea, este ajutat sã accepte eºecul, sã ia ce este
bun din el, sã tragã învãþãtura necesarã.

Ca urmare, consilierul poate sã-ºi reia munca de
consiliere. Prin ajutorul primit de la un necunoscut, el
poate fi din nou capabil sã-ºi continue lucrarea ºi sã
poarte mai departe poverile altora.

În timp ce dezvoltãm lucrarea de consiliere în bise-
ricã, trebuie sã dezvoltãm ºi îndrumarea. Trebuie sã
vedem aceastã nevoie ºi sã avem dorinþa de-a face tot
ce putem mai bine. Dumnezeu ne binecuvânteazã
întotdeauna abilitãþile. Nevoia de îndrumare se poate
împlini în mod realist, doar dacã înþelegem cã toþi
putem ºi trebuie sã ne ajutãm unii pe alþii în diferite
moduri. Nu trebuie sã fim experþi, ci trebuie sã
începem din locul în care ne aflãm.

• De ce este îndrumarea atât de importantã?

• Gândeºte-te la cine ar putea fi îndrumãtorul tãu.

Mergeþi mai departe



Capitolul 5

Relaþia de consiliere

Poziþiile vieþii
„care influenþeazã întreaga noastrã viaþã”

Consilierea este relaþionalã ºi calitatea relaþiilor influ-
enþeazã rezultatul eforturilor. O perspectivã interesan-
tã este datã de cele patru poziþii ale vieþii care se
descriu în cadrul analizei tranzacþionale, o ramurã a psi-
hologiei. Se subliniazã importanþa conºtienþei despre
atitudinea ce o avem faþã de noi înºine ºi faþã de alþii.

În situaþiile vieþii sunt descrise atitudini ºi poziþii
care influenþeazã imaginea de sine, relaþiile, faptele,
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gândurile ºi sentimentele, atât în propria persoanã cât ºi
în ceilalþi din jur.

Isus ne învaþã sã avem aceeaºi atitudine faþã de toþi.
Noi trebuie sã ne iubim duºmanii ºi sã ne rugãm pentru
cei ce ne prigonesc (Matei 5:44). „Dacã iubiþi numai pe
cei ce vã iubesc, ce rãsplatã mai aºteptaþi? Nu fac aºa ºi
vameºii? ªi dacã îmbrãþiºaþi cu dragoste numai pe fraþii
voºtri, ce lucru neobiºnuit faceþi? Oare pãgânii nu fac la
fel?” (Matei 5:46-47).

Chemarea noastrã este sã avem o atitudine corectã
ºi sã trãim concepþia biblicã despre om chiar ºi în acele
situaþii în care nu este natural ºi trebuie sã plãtim un
preþ.

Situaþia eu sunt bine/tu eºti bine ne prezintã un om cu
o imagine de sine bunã ºi cu o concepþie biblicã despre
om. El se simte în siguranþã ºi aratã respect atât sieºi cât
ºi altora. Consilierul care are aceastã atitudine ºi poziþie
de bazã în viaþã poate face diferenþa între persoanã ºi
faptã, ºi este dornic ºi competent sã dezvolte relaþia.

Chiar ºi aici, Isus este marele nostru exemplu. În
Evanghelii, El întâlneºte oameni în diferite situaþii ºi din
diferite clase sociale.

Eu sunt bine
Tu eşti bine

Eu sunt bine
Tu nu eşti bine

Eu nu sunt bine
Tu eşti bine

Eu nu sunt bine
Tu nu eşti bine



Lista cu astfel de exemple poate fi lungã: femeia de la
fântânã, tâlharul de pe cruce, vameºul Zacheu, orbul de
la ieºirea din Ierihon. Aceasta este atitudinea fundamen-
talã în viaþã, atitudine pe care toþi trebuie sã cãutãm
s-o avem.

Poziþia eu sunt bine/tu nu eºti bine ne prezintã un om
care îi priveºte de sus pe ceilalþi ºi le diminueazã valoa-
rea. Mulþumirea de sine ºi prejudecata nu sunt undeva
departe. Aceastã persoanã aratã cu degetul ca sã-i
corecteze pe ceilalþi cu atitudinea „eu sunt mai bun”.
Relaþia este marcatã de rãcealã ºi distanþã.

De exemplu, la iritare ºi furie existã riscul de a
aluneca în aceastã poziþie. Ca ºi consilier este necesar sã
fii conºtient de acest risc ºi sã lucrezi în mod activ
împotriva lui. Un consilier cu aceastã atitudine vrea sã
scape de cealaltã persoanã ºi condiþia pentru ajutorare
ºi dezvoltarea relaþiei de îngrijire este nefavorabilã.

Poziþia eu nu sunt bine/tu eºti bine ne prezintã un om
cu o încredere în sine redusã. El îºi subapreciazã propria
capacitate. Comparându-se cu alþii, el se concentreazã
deseori asupra propriilor lipsuri.

Cu aceastã atitudine nu se poate lucra în consiliere.
Poziþia eu nu sunt bine/tu nu eºti bine ne prezintã un

om foarte negativist ºi pesimist, cãruia îi lipseºte perspec-
tiva în viaþã. Rezultatul este confuzie, inutilitate ºi nega-
tivism. Aici existã o posibilitate minimã de dezvoltare.

Nici cu aceastã atitudine nu se poate lucra în con-
siliere.

Ca ºi consilier este important sã identifici ºi sã anali-
zezi ce atitudine îþi asumi faþã de tine însuþi ºi faþã de
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alþii. Însã aceste poziþii ale vieþii nu afecteazã doar
relaþia de consiliere. Desigur, ele sunt hotãrâtoare pen-
tru întreaga noastrã viaþã, pentru toate zilele, în toate
situaþiile ºi în toate întâlnirile cu oamenii.

Un fenomen obiºnuit în consiliere este ca cel ce
oferã ajutor ºi consiliatul sã nu se întâlneascã unul pe
altul în aceeaºi poziþie a vieþii. Asta va face întâlnirea
complicatã ºi este ceva de care consilierul trebuie sã fie
conºtient.

Dacã putem ajuta consiliatul sã ajungã în poziþia pozi-
tivã a vieþii „eu sunt bine/tu eºti bine”, aceasta va fi o
mare victorie ºi condiþiile pentru o dezvoltare bunã
cresc.

• Discutaþi despre diferitele poziþii ale vieþii ºi daþi
exemple din propria experienþã.

• Cãutaþi în Evanghelii exemple concrete în care Isus
aratã clar atitudinea „eu sunt bine/tu eºti bine”.

• Ce se întâmplã când persoane cu poziþii diferite de
viaþã se întâlnesc ºi vor sã colaboreze? Cum facem
faþã unei asemenea situaþii?

Mergeþi mai departe



„Fereastra” consilierii
„un echilibru între zone”

Fiecare om poartã cu sine o lume întreagã: experienþe,
amintiri, speranþe ºi visuri. Ceea ce întâlnim în relaþia
de consiliere este doar o micã parte din viaþa ºi exis-
tenþa omului. Pentru a înþelege mai bine complexitatea
omului, aceasta poate fi descrisã cu ajutorul un model
schematic, de obicei cunoscut în consiliere sub numele
de „fereastra JoHari” (dupã Joe Luft ºi Harry Ingham,
iniþiatorii lui).
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Zona
transparentã
Cunoscutã de mine

Cunoscutã de alþii

Zona
opacã

Necunoscutã de mine

Cunoscutã de alþii

Zona
ascunsã

Cunoscutã de mine

Necunoscutã de alþii

Zona
necunoscutã
Necunoscutã de mine

Necunoscutã de alþii
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Zona 1 se numeºte zona transparentã ºi este
într-adevãr de o transparenþã totalã. În aceastã zonã a
vieþii mele existã lucruri cunoscute atât de mine cât ºi
de alþii. Aici cunoaºterea este completã. Ea cuprinde
totul despre exteriorul meu, de exemplu numele meu,
unde locuiesc, cu cine sunt cãsãtorit, numãrul de copii
ºi profesia. Aceasta este camera publicã a vieþii mele ºi
toþi au acces la ea.

Zona 2 se numeºte zona opacã. În aceastã zonã a
vieþii mele existã lucruri necunoscute de mine, dar
cunoscute de alþi oameni. Acestea pot fi aspecte ale per-
sonalitãþii mele, obiceiuri ºi vicii pe care eu nu le vãd.

De multe ori, când aceste pete opace sunt demas-
cate, apar mari probleme. Cu cât cunosc mai multe
lucruri despre aceastã zonã a vieþii mele, cu atât ajung
sã mã înþeleg mai bine pe mine însumi. În aceastã zonã
opacã pot exista atât pãrþi pozitive, cât ºi pãrþi negative,
pe care eu nu le-am descoperit sau n-am vrut sã le vãd.
În consiliere este important sã te concentrezi asupra
acestei zone pentru a mãri înþelegerea de sine a celui pe
care îl ajuþi.

Zona 3 se numeºte zona ascunsã. Este cunoscutã de
mine, dar necunoscutã de alþii. Aici existã elemente ale
vieþii mele care nu vreau sã fie cunoscute de alþii. De
exemplu, pot fi experienþe de-ale mele, falimente,
greutãþi, necazuri, dorinþe ºi visuri. În aceastã zonã
existã acele lucruri pe care aleg în mod conºtient sã nu
le fac cunoscute altora.

Zona 4 este numitã zona necunoscutã. Este necunos-
cutã de mine ºi necunoscutã de alþii. Este o zonã



necunoscutã ºi închisã. Aici se pot afla experienþe
neplãcute, care au fost înlãturate, dar care au pãtruns
adânc în subconºtient. Pot fi sentimentele mele neplã-
cute pe care le-am îndepãrtat. În aceastã zonã nu poþi
ajunge pe calea amintirilor. Pachetul cu conflicte este
ascuns, înlãturat cu atenþie. Însã, ceea ce se aflã acolo
îmi poate influenþa sentimentele în diferitele împre-
jurãri ale vieþii. De exemplu, când întâlnesc un nou
necaz s-ar putea sã reacþionez într-un mod pe care sã
nu-l înþeleg nici eu însumi.

În aceastã zonã necunoscutã pot exista explicaþii
pentru acele reacþii care altfel sunt inexplicabile. Tot
aici pot exista ºi talente sau daruri pe care nici eu însumi,
nici alþii nu le-au descoperit încã. Consilierea unui om
ale cãrui probleme îºi au originea în aceastã zonã
necunoscutã este dificilã ºi pretinde o bunã cunoaºtere
a naturii umane.

Este evident cã nu toate zonele sunt la fel de mari la
toþi oamenii. Putem întâlni tot felul de oameni: unii au
zona ascunsã foarte mare, alþii au zona liberã prea mare
ºi aºa mai departe. În diferite relaþii, mãrimea acestor
zone ale vieþii noastre este diferitã. De exemplu, cu cât
suntem mai apropiaþi unii de alþii, cu atât suntem mai
în siguranþã ºi zona liberã devine mai mare.

În consiliere trebuie sã ne ocupãm de toate aceste
patru zone. E bine sã-þi formezi o imagine cât mai clarã
a acestor patru zone diferite ale vieþii persoanei pe care
o ajuþi. Aceasta îþi va da posibilitatea sã-l înþelegi mai
bine pe consiliat ºi îþi poate oferi un fir cãlãuzitor cu
privire la modul în care îl poþi ajuta. Ca ºi consilier
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trebuie sã fii conºtient cã aceste zone existã ºi în viaþa
ta ºi cã este important sã te cunoºti pe tine însuþi.

Ca ºi consilieri, în acest context, ne aflãm în faþa
multor întrebãri la care trebuie sã ne gândim ºi ale cãror
rãspunsuri pot conþine chei pentru acordarea unui ajutor
mai eficient. Dintre acestea amintim:

• Care sunt cauzele care determinã o dimensiune
prea mare sau prea micã a unei zone?

• Cum îl ajut pe un om a cãrui zonã transparentã
este prea mare?

• Cum îl ajut pe un om a cãrui zonã ascunsã este
prea mare?

• Cum îl ajut pe un om a cãrui zonã opacã este prea
mare?

• Trebuie eu sã aduc luminã în zona opacã?
• Cum ºi când o voi face?
• Este important ca anumite elemente din zona

necunoscutã sã fie scoase la ivealã?
• Cum pot pãtrunde acolo ºi care sunt riscurile?
• Care este echilibrul potrivit între diferitele zone

ale vieþii omului ºi cum identific acest echilibru în
fiecare caz individual?

• Discutaþi despre cele patru zone. Daþi exemple
despre ce se poate face în fiecare zonã. Încercaþi sã
gãsiþi câteva rãspunsuri la întrebãrile de mai sus.

Mergeþi mai departe



Apropiere ºi distanþare
„gãsirea echilibrului”

În consiliere este important sã existe un echilibru între
apropiere ºi distanþare. Ambele fac parte dintr-o relaþie
de încredere. Ele nu se exclud una pe alta, ci sunt nece-
sare în acelaºi timp.

Apropierea în relaþie este importantã pentru ca cel
consiliat sã aibã încredere în competenþa, experienþa ºi
persoana consilierului. Atunci se vor crea condiþii ca cel
consiliat sã îndrãzneascã sã se deschidã ºi sã se destãi-
nuiascã consilierului.

Dar apropierea este ºi riscantã. Consiliatul îºi poate
dezvolta anumite legãturi ºi poate deveni dependent de
consilier. Consilierul, la rândul lui, riscã trãiri prea
personale ºi o implicare prea mare în cazul respectiv.
Acestea pot slãbi ºi obiectivitatea ºi discernãmântul. De
asemenea, o apropiere prea mare îl împiedicã pe con-
silier sã se detaºeze de problema respectivã, iar când
consiliatul eºueazã trãieºte dezamãgiri. Eºecul consilia-
tului devine eºecul propriu al consilierului.

Ca ºi consilier, trebuie sã încurajezi încrederea con-
siliatului fãrã sã creezi dependenþã. Este o artã sã sta-
bileºti contacte apropiate ºi în acelaºi timp sã combaþi
legãturile nesãnãtoase dintr-o relaþie. Echilibrul dintre
apropiere ºi distanþare este o condiþie necesarã pentru
ca relaþia de consiliere sã fie creatoare ºi ambele pãrþi sã
obþinã rezultate tot mai bune.

Consilierul trebuie sã fie conºtient de rolul pe care îl
are într-o relaþie de consiliere. Pentru ca echilibrul sã fie
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menþinut este nevoie de o analizã ºi o evaluare continuã
a acesteia. Ca ºi consilier, întotdeauna este tentant sã fii
apreciat, dar aici este nevoie de o mare precauþie, ca sã
nu aparã greutãþi în analiza obiectivã a situaþiei, datorate
unei apropieri prea mari.

În consiliere trebuie evitate douã extreme. Una este
distanþarea, acea primire rece care face ca relaþia de
consiliere sã aminteascã de o confruntare neutrã. În
aceastã situaþie, consilierul se comportã corect faþã de
cel consiliat, dar tehnic ºi distant.

Cea de-a doua extremã este identificarea, când
trãirile devin aºa de puternice încât ca ºi consilier nu
mai poþi pãstra distanþa necesarã. Consilierul devine
una cu consiliatul ºi problema consiliatului devine ºi
problema lui. Diferenþa dintre trãire ºi identificare
poate fi minimã. Trebuie sã fim precauþi.

Existã alte perspective importante asupra apropierii
ºi distanþãrii. În conversaþie, consilierul trebuie sã fie
aproape sentimental, dar în acelaºi timp trebuie sã-ºi
pãstreze capacitatea de-a observa ºi de-a analiza de la o
anumitã distanþã. Este vorba despre a manifesta un
interes interior activ faþã de problemele consiliatului,
dar, în acelaºi timp, sã le observe din exterior.

Deoarece consilierul manifestã înþelegere ºi cãldurã,
existã întotdeauna riscul ca persoana consiliatã sã se
îndrãgosteascã de consilier. Când asta se întâmplã, con-
silierul trebuie numaidecât sã discute deschis despre
sentimente. Probabil cã va trebui sã predea altcuiva
acest caz, atât pentru binele sãu cât ºi pentru cel al con-
siliatului. Altfel, lucrurile pot lua o întorsãturã foarte
negativã.
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Existã ºi riscul ca cel ce consiliazã sã se îndrãgos-
teascã de consiliat, deoarece consiliatul îi acordã atenþie
ºi-i trezeºte sentimente pozitive. Aici este nevoie de o
mare precauþie din partea consilierului, deoarece astfel
de sentimente pot fi greu de controlat. Nimeni nu scapã
de astfel de ispite, nici consilierii cãsãtoriþi, nici cei ne-
cãsãtoriþi. Când se întâmplã aºa ceva, este absolut nece-
sar ca relaþia de consiliere sã fie încredinþatã altcuiva ºi
consilierul sã se retragã.

Pentru a evita acest lucru, este indicat ca, în mãsura
posibilitãþilor, bãrbaþii sã-i consilieze pe bãrbaþi, iar
femeile sã le consilieze pe femei. În anumite cazuri, de
exemplu, când este vorba despre o problemã de cãsni-
cie, este bine sã existe doi consilieri, un bãrbat ºi o
femeie. Deci stabilirea modului în care va fi ajutatã per-
soana în nevoie, precum ºi cine se va ocupa de ea se
face în funcþie de caracterul problemei de consiliere.

Fiecare întâlnire cu o altã persoanã implicã trãiri,
cãldurã ºi apropiere. În acelaºi timp trebuie sã conþinã
analizã, obiectivitate ºi distanþã. Consilierea are în ace-
laºi timp o perspectivã interioarã ºi una exterioarã.

Empatia înseamnã gãsirea echilibrului dintre apro-
piere ºi distanþare.

• Discutaþi despre riscurile „distanþãrii” ºi ale „identi-
ficãrii”. Ce se poate face pentru a le evita?

Mergeþi mai departe
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• Ce strategii ar trebui sã avem pregãtite pentru a face
faþã situaþiei în care consiliatul se îndrãgosteºte de
consilier? Dar când consilierul se îndrãgosteºte de
consiliat?

Ascultarea
„pe mai multe planuri diferite”

Ascultarea este însãºi temelia conversaþiei. Ascultarea
activã înseamnã a lua parte la ceea ce are de spus con-
siliatul, la nevoile pe care le are ºi la sentimentele expri-
mate. Este vorba de a fi cu adevãrat prezent, a-i înþelege
inima ºi a-i asculta atât interiorul cât ºi exteriorul.

Uneori consilierul poate fi de mare ajutor ºi numai
printr-o ascultare activã. Câteodatã pur ºi simplu nu
este nevoie de nimic mai mult. A-l ajuta pe consiliat
sã-ºi exprime problema, sã-ºi îmbrace sentimentele ºi
gândurile în cuvinte, înseamnã a-i uºura interiorul. Prin
însãºi faptul cã i se permite sã-ºi povesteascã situaþia,
înþelegerea sa poate creºte, el poate vedea lucrurile
într-o nouã luminã ºi poate chiar gãsi propriile soluþii.



Ascultarea activã are loc pe mai multe planuri
diferite, înseamnã a fi atent la cuvintele rostite ºi a
încerca sã înþelegi semnificaþia lor pentru cel ce le
spune. Consilierul trebuie sã treacã ºi dincolo de
cuvinte ºi sã asculte ceea ce se evitã, ceea ce nu se spune.
Uneori cel mai important mesaj se poate afla chiar
acolo. Un consilier care observã ºi ascultã, poate pune
întrebãri bine formulate pentru a elucida lucrurile con-
fuze ºi a-l ajuta pe consiliat sã exprime în cuvinte ceea
ce simte.

Dar a asculta înseamnã mult mai mult decât a auzi
ceea ce spune consiliatul. Este vorba de a recepþiona
toate informaþiile transmise prin voce, intonaþie ºi
accent. Aici putem primi informaþii despre sentimente
de diferite feluri.

De asemenea, sentimentele ce completeazã cuvintele
rostite au un mesaj important. Existã situaþii când
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consilierul primeºte mai multã informaþie „ascultând”
sentimentele, decât ascultând cuvintele ºi faptele.
Cuvintele nu sunt întotdeauna cel mai clar mod de
exprimare când se referã la descrierea unei situaþii cu o
mare încãrcãturã emoþionalã, cum ar fi: bucurie/tristeþe,
dragoste/urã sau teamã/încredere.

Întreaga fiinþã umanã vorbeºte ºi comunicã altora un
mesaj specific. Limbajul trupului este important. Cum
stã persoana pe scaun? Stã relaxatã sau stã emoþionatã
pe marginea scaunului? Menþine contactul vizual sau se
uitã afarã pe fereastrã, în jos sau în sus, sau are privirea
pierdutã? îºi þine braþele ºi mâinile liniºtite pe genunchi
sau le miºcã încordat? Sunt umerii traºi ºi încordaþi sau
relaxaþi? Toate aceste mici detalii conþin informaþii
importante. Trebuie doar sã interpretezi gesturile cu
atenþie.

De exemplu, deseori necazul sau depresia sunt evi-
dente în viaþa unei persoane. Miºcãrile trupului sunt
rigide ºi încete. Mersul este greoi ºi expresia feþei
ºtearsã. Deseori, chiar ºi îmbrãcãmintea poate oferi
informaþii ºi poate reflecta viaþa interioarã. De exem-
plu, consiliatul poate fi îmbrãcat în aºa fel încât sã se
facã aproape nevãzut. Deci progresul în consiliere poate
fi sesizat ºi din schimbarea îmbrãcãmintei, cum ar fi
trecerea la culori mai þipãtoare.

De obicei, cuvintele ºi limbajul trupului se potrivesc
bine. Dar, în consiliere, se poate întâmpla ca uneori,
ceea ce se spune sã nu fie în concordanþã cu ceea ce se
aratã. Prin cuvintele sale, consiliatul spune un lucru, iar
prin sentimente ºi limbajul trupului spune cu totul
altceva. Acest mesaj dublu poate fi confuz. Deseori



sentimentele ºi limbajul trupului sunt mai aproape de
adevãr. Cuvintele pot fi alese ºi folosite mai uºor atât
pentru sine cât ºi pentru alþii.

De asemenea, în timpul conversaþiei consilierul tre-
buie sã se asculte pe sine însuºi. Anumite conversaþii îl
pot lãsa destul de indiferent, în timp ce altele îi pot
trezi sentimente puternice. Sentimentele ºi gândurile
consilierului din timpul conversaþiei conþin informaþii
importante. De exemplu, poate fi vorba de sentimente
de fricã, rãutate sau plictisealã. Dupã încheierea discuþiei
este important sã-þi pui întrebãri de felul: „De ce am
perceput astfel persoana ºi situaþia aceasta?” etc., ºi sã
le gãseºti rãspunsul.

O altã dimensiune a ascultãrii este tãcerea. Deseori
consilierul lipsit de experienþã se teme cã persoana con-
siliatã va tãcea, conversaþia se va opri sau se va sfârºi.
Chiar ºi consiliatului îi poate fi teamã cã va fi tãcut. Este
bine sã fii conºtient cã ºi tãcerea înseamnã comunicare
ºi poartã un mesaj intens. Tãcerea este o parte impor-
tantã a fiecãrei conversaþii. Pauzele pot crea deschideri
ºi pot duce la o evoluþie pozitivã a conversaþiei.

Medicul ºi autorul suedez, Clarence Crafoord vor-
beºte despre diferite caracteristici ale tãcerii. Con-
silierul trebuie sã analizeze ºi sã încerce sã explice
tãcerea. Existã o tãcere creativã, care contribuie la
înaintarea procesului, fãrã cuvinte. Este foarte semni-
ficativã ºi marcatã de înþelepciunea ºi de încrederea
consiliatului. Cuvintele ar sta în cale ºi ar deranja.

O tãcere pozitivã este ºi tãcerea meditativã. Este
tãcerea liniºtitã, gânditoare, care conþine relaxare ºi nu
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este necesarã nici o replicã. Nu este supãrãtoare. Atât
consiliatul, cât ºi consilierul sunt de acord cu ea. Este
necesarã pentru formarea unor gânduri noi.

O tãcere mai nesigurã este tãcerea cãutãtoare. Este
acea tãcere timidã care apare când cuvintele nu sunt
destule sau nu existã deloc. Este neutrã în caracterul ei
ºi total naturalã, deoarece gãsirea cuvintelor pentru
exprimarea a ceea ce simte în interior nu este întotdea-
una uºoarã.

De asemenea, existã ºi o tãcere foarte negativã în
caracterul ei, ca de exemplu tãcerea goalã. Este fãrã
conþinut ºi transmite singurãtate ºi neajutorare. Aceastã
tãcere existã fãrã intenþie sau legãturã. Pur ºi simplu
consiliatul nu are nimic de spus.

Mai îngrijorãtoare este tãcerea ameninþãtoare. Ea
conþine o ameninþare prezentã. Exprimã protest ºi agre-
sivitate, dar poate exprima ºi zbucium. Aceasta poate
trezi teamã ºi la consilier ºi la consiliat.

Cea mai agresivã tãcere este tãcerea autodistrugerii.
Este totalã ºi nu existã loc pentru vreo influenþã. Este
apãsãtoare ºi greu de îndurat. Deciziile sunt luate. Nici
un cuvânt de mângâiere nu pare sã ajute. Tãcerea este
neagrã ca smoala.

Aceste tipuri diferite de tãcere trebuie abordate
diferit: uneori, prin lipsa cuvintelor; alteori prin cuvinte
încurajatoare ºi de sprijinire, sau pur ºi simplu prin
întreruperea tãcerii negative ºi distructive. Identificând
ºi numind tipul de tãcere, consilierul va putea sã abor-
deze tãcerea în cel mai constructiv mod.

Este important ca în toate cazurile consilierul sã
împãrtãºeascã tãcerea cu consiliatul, sã fie prezent în



ea. A folosi tãcerea într-un mod creativ este o artã, la
fel cum este folosirea cuvintelor ºi a propoziþiilor bine
formulate.

De asemenea, este important ca întreaga atmosferã
a întâlnirii sã fie „ascultatã” de consilier. Este ea caldã ºi
plinã de pace? Este ea încordatã ºi ameninþãtoare?
Existã sentimente ascunse? ªi simþirea ºi ascultarea
atmosferei întâlnirii este o artã. Ca ºi consilier, este bine
sã-þi dezvolþi aceastã capacitate, deoarece, deseori, este
de mare ajutor sã poþi „citi” corect atmosfera ºi starea
sufleteascã a consiliatului.

În consilierea creºtinã, ascultarea înseamnã ºi a fi
deschis vocii lui Dumnezeu ºi a fi sensibil la Duhul
Sfânt. Dumnezeu vrea sã vorbeascã prin slujitorii Sãi,
prin sfat ºi cãlãuzire, ºi El o face. Isus a arãtat limpede
cã acest lucru este posibil (Matei 10:20). Pavel a expe-
rimentat cãlãuzirea Duhului Sfânt tot timpul (Fapte
16:6-10). Când se roagã pentru prietenii sãi din Colose,
Pavel cere special în rugãciunea sa ca ei sã fie umpluþi
de cunoaºterea voii lui Dumnezeu, de înþelepciune ºi
pricepere duhovniceascã (Coloseni 1:9). Aceasta este
lucrarea Duhului Sfânt. Ascultarea de Dumnezeu este
esenþialã a putea oferi un bun ajutor în consiliere.

Aºadar, ascultarea activã înseamnã a asculta „interio-
rul”, chiar esenþa problemei. Aceasta nu înseamnã cã
cel ce consiliazã, vede sau înþelege problema imediat.

În acest context, imaginea unui om aflat pe o insulã
înconjuratã de o apã tulbure poate fi o ilustraþie bunã.
Nu este indicat sã cobori pe insulã înainte de a naviga în
jurul ei pentru a descoperi cel mai bun loc de ancorare.
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Dupã ce ai gãsit locul potrivit, este important sã aºtepþi
timpul potrivit pentru a ancora ºi debarca.

Prea des, în zelul nostru de a ajuta, ne grãbim sã co-
borâm pe uscat. Consilierul este expus riscului de-a nu
asculta totul ºi de-a nu acorda timp suficient consiliatu-
lui pentru a-ºi exprima gândurile ºi sentimentele. O de-
barcare prea pripitã poate fi pentru consiliat la fel ca o
reacþie negativã faþã de un musafir nepoftit. Printr-o
astfel de miºcare încrederea ºi confidenþa, care þin de
edificare, pot fi distruse.

În consiliere niciodatã nu poþi spune cã ai ascultat
prea mult.

• Discutaþi despre diferitele aspecte ale ascultãrii pe
care le trateazã acest capitol. Care dintre ele le-aþi
experimentat?

Mergeþi mai departe



Punerea întrebãrilor
„care deschid ºi elibereazã”

În consiliere trebuie sã existe loc ºi pentru întrebãri.
Scopul este sã afli ceea ce nu s-a spus. A pune întrebãri
înseamnã a intra în zona privatã a consiliatului. De
aceea întrebãrile trebuie puse cu grijã.

Întrebãrile ajutã la continuarea procesului. Pot duce
la idei noi despre modul în care îl poþi ajuta pe consiliat
sã-ºi vadã situaþia dintr-o altã perspectivã. Dar ele pot
ºi distruge ceea ce s-a zidit, aceasta fãcându-se printr-o
violare a integritãþii personale. Prin întrebãri consilierul
îºi poate exercita puterea asupra consiliatului, precum
ºi o formã greºitã de control asupra lui.

A fi precaut nu înseamnã întotdeauna ca întrebãrile
sã fie îmbrãcate în formulãri plãcute. Întrebãrile simple
ºi calde sunt de preferat. Ele vor fi adecvate ºi vor con-
tribui la continuarea procesului. Bineînþeles, punerea
întrebãrilor nu trebuie sã devinã un interogatoriu, unde
consilierul întreabã ca sã obþinã informaþii care par a fi
interesante, dar care nu þin de discuþia propriu-zisã.
Niciodatã nu este permis sã punem întrebãri dictate de
curiozitate.

De modul în care este pusã întrebarea, depinde
rãspunsul dat. Existã diferite tipuri de întrebãri.
Întrebãrile închise sunt întrebãri care în realitate au

doar douã alternative ca rãspuns, ºi anume, „da” sau
„nu”. Un exemplu este întrebarea: „Au fost pãrinþii tãi
foarte stricþi cu tine când ai fost mic?”. Aceastã între-
bare conþine în sine o afirmaþie ºi consiliatul este forþat

162 K empatia – consilierea creºtinã în bisericã



relaþia de consiliere K 163

sã facã o evaluare, ca apoi sã rãspundã cu „da” sau „nu”.
În cazul acestor întrebãri închise, iniþiativa aparþine
celui ce întreabã, consilierului. Întrebãrile închise
trebuie evitate pe cât posibil.
Întrebãrile deschise sunt întrebãri la care consiliatul

are posibilitatea sã rãspundã dupã propria apreciere, aºa
cum doreºte. Un exemplu este întrebarea: „Cum era
acasã când ai fost mic?”. La aceastã întrebare se poate
rãspunde în diferite feluri, de exemplu, evitând un
rãspuns direct, selectând informaþiile oferite sau chiar
oferind multe detalii. La întrebãrile deschise, con-
silierul nu poate controla rãspunsul, fiindcã iniþiativa
aparþine celui ce rãspunde, consiliatului.

Întrebãrile deschise încep cu formulãri de forma:
„Vrei sã povesteºti...?”, „Cum ai trãit tu...?”, „Ce
crezi...?” sau „Cum a mers mai apoi când...?”. Aceste
întrebãri deschise se numesc ºi „întrebãri de proces”.
Ele sunt exploratoare, eliberatoare ºi duc mai departe.
Întrebãrile conducãtoare sunt întrebãri din care se

subînþelege cã existã un „rãspuns corect”. Consilierul
spune ceva pentru a corecta afirmaþiile consiliatului.
Un exemplu este întrebarea: „Tu chiar nu vrei ca
pãrinþii tãi sã se comporte urât?” Consilierul trebuie sã
fie foarte atent când pune astfel de întrebãri. Riscul de
a nu primi rãspunsurile dorite, informaþii importante,
este mare. Consiliatul se poate simþi dirijat ºi manipulat
de consilier.

Mai existã o categorie de întrebãri care trebuie evi-
tate în consiliere, ºi anume, întrebãrile de tipul de ce.
Când consilierul începe o întrebare cu cuvintele „de



ce”, iniþiativa a trecut la consilier ºi întrebarea pretinde
un „de aceea”, ca rãspuns. Consiliatul este pus mai mult
sau mai puþin la perete ºi i se pretinde un rãspuns. Nu
conteazã cât de plãcut ºi prietenos este pusã întrebarea
„de ce”, ea pretinde întotdeauna un rãspuns explicativ.

Deºi trebuie sã fim atenþi cu întrebãrile, totuºi, prin
întrebãri putem gãsi chei pentru alte uºi închise. Când
întrebarea transmite empatie, consiliatul se simte în
siguranþã ºi îndrãzneºte sã ofere informaþii suplimenta-
re despre sine ºi situaþia lui.

În acest context, este important sã fii deschis
cãlãuzirii Duhului Sfânt. Domul dã înþelepciune ºi pri-
cepere celor ce sunt deschiºi îndrumãrii Lui. Este vorba
de-a asculta cu multã atenþie ºi a pune întrebãri care
deschid ºi elibereazã.

Voi fi acolo pentru tine

Când simþi cã strãlucirea soarelui
Se pierde în noaptea rece
Când nu ºtii încotro sã te îndrepþi
ªi toate visele tale
Par sã-ºi piardã sensul
Lasã-Mã în lumea ta
Tot ce ai nevoie
este cineva pe care sã te poþi sprijini
Nu fi trist, nu eºti singur

Voi fi acolo pentru tine
Undeva în noapte
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Voi aprinde o luminã pentru tine,
Undeva în noapte,
Te voi aºtepta
Voi fi acolo pentru tine.

Din cântecul „Voi fi acolo pentru tine”
de Michael W. Smith ºi Diane Warren

• Discutaþi despre diferitele moduri de a pune între-
bãri.

• Daþi mai multe exemple de întrebãri pentru aceste
moduri diferite.

Mergeþi mai departe



Oglindirea ca metodã
„procesul merge înainte”

Metoda oglindirii este mai mult un mijloc de a-l ajuta
pe consilier sã înþeleagã mai bine situaþia consiliatului.
Iniþiatorul ei este profesorul american de psihologie,
Carl Rogers. Multe din ideile lui stau la baza consilierii
creºtine. Rogers este de pãrere cã deseori omul are în
sine însuºi soluþii pentru problemele sale.

Astfel, prin descrierea detaliatã a gândurilor, pro-
blemelor, sentimentelor, trãirilor ºi faptelor sale, consili-
atul poate gãsi soluþii. În dialogul sãu cu consilierul se
clarificã unele probleme, consilierul fiind considerat un
partener. Rezultatele bune apar, înainte de toate, prin
relaþie, nu prin tehnicã. În relaþie, resursele consiliatului
se pun în miºcare. Rolul consilierului este sã creeze
condiþii pentru soluþii, sã fie prezent ºi sã le stimuleze.

Pentru a creºte înþelegerea consilierului ºi ºansele
consiliatului de a fi înþeles, Carl Rogers a dezvoltat
metoda oglindirii. Ea cuprinde trei paºi.
În primul pas, consilierul ascultã ceea ce exprimã

consiliatul, fie verbal, fie nonverbal.
Dupã un timp urmeazã pasul al doilea: consilierul

redã în propriile cuvinte ceea ce a înþeles el cã vrea sã
spunã consiliatul, redã chiar ºi sentimentele lui. Aceasta
este un fel de repetare ºi concluzionare a ceea ce s-a
spus, aºa cum a înþeles consilierul.
La al treilea pas, consiliatul confirmã dacã ceea ce a

spus este adevãrat, sau corecteazã dacã consilierul nu a
interpretat corect cuvintele ºi sentimentele lui. Nu se
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referã la reproducerea replicilor, ci a persoanei consili-
ate ºi a trãirilor ei.

Deci scopul acestei metode este sã încerci sã înþelegi
experienþele consiliatului ºi sã clarifici sentimentele ºi
gândurile acestuia. Prin oglindire se creeazã contacte ºi
se adunã informaþii. Întregul proces merge înainte ºi
riscul unei înþelegeri greºite scade.

Metoda oglindirii poate fi foarte folositoare în
primul stadiu al consilierii, când este important pentru
consilier sã-ºi formeze pe cât posibil o imagine clarã ºi
corectã a situaþiei.

Când consiliatului îi vine greu sã se exprime sau
când apare vreun blocaj în conversaþie se poate folosi
formã mai simplã a oglindirii. Aceasta constã în
repetarea cuvintelor-cheie - cuvinte pe care le-a folosit
consiliatul – sub formã de întrebare, Astfel procesul
este dus mai departe.

De exemplu, consiliatul spune: „Este aºa de dificil
acasã.” Aici se opreºte ºi-i vine greu sã continue. Atunci
consilierul, folosind o intonaþie plãcutã, poate folosi
chiar cuvintele consiliatului pentru a formula o între-
bare: „Este dificil?”. Asta poate uºura sarcina consilia-
tului ºi îl poate ajuta sã continue descrierea situaþiei:
„Da, este aºa de greu pentru cã...”. Nu este un ecou
care repetã mecanic cuvintele consiliatului, ci o tehnicã
care duce conversaþia mai departe.

În folosirea acestui tip de oglindire este nevoie de
înþelepciune ºi precauþie. Este posibil ca persoana con-
siliatã sã spunã mai mult decât a intenþionat sã spunã.



• Rezumaþi metoda oglindirii.

• Care sunt avantajele acestei metode? Care sunt
riscurile ei?

Mãrturisirea ºi iertarea
„El ne iartã pãcatele”

O parte importantã a consilierii creºtine o reprezintã
mãrturisirea pãcatelor, care duce apoi la iertare ºi elibe-
rare. Mãrturisirea pãcatelor este o nevoie umanã.

Mãrturisirea are loc, în primul rând, înaintea lui
Dumnezeu: „Dacã ne mãrturisim pãcatele, El este
credincios ºi drept ca sã ne ierte pãcatele ºi sã ne cureþe
de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Împãratul David a
experimentat într-un mod extraordinar iertarea lui
Dumnezeu (Psalmul 32:5).

Înainte ca o persoanã sã-ºi poatã mãrturisi pãcatele
înaintea lui Dumnezeu, trebuie sã ºi le recunoascã.
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Dificultatea este cã trebuie sã se smereascã ºi sã-ºi
destãinuiascã eºecul. Deseori, noi, oamenii, construim
ziduri de apãrare în jurul punctelor noastre slabe, în loc
sã ne ocupãm de ele pentru a le schimba. Câtã vreme a
tãcut, David se topea de gemetele sale necurmate
(Psalmul 32:3). Problema lui David a fost cã iniþial nu
a vrut cu adevãrat sã-ºi recunoascã greºeala.

A ascunde ceva de Dumnezeu, înseamnã deseori a
ascunde problema de sine însuºi. Punctul de cotiturã în
situaþia lui David pare sã aibã loc atunci când s-a decis
ºi pentru sine ºi pentru Dumnezeu: „Îmi voi mãrturisi
Domnului fãrãdelegea” (Psalmul 32:5). Într-un mod
similar, el spune în Psalmul 38:18: „Îmi mãrturisesc
fãrãdelegea, mã doare pentru pãcatul meu”.

Uneori este necesar sã te mãrturiseºti în faþa
persoanei împotriva cãreia ai greºit. Încã din Numeri
5:6-7, Dumnezeu spune cã cel ce a greºit împotriva
cuiva sã-ºi mãrturiseascã pãcatul acelei persoane.

De asemenea, în pilda fiului risipitor, Isus
accentueazã importanþa mãrturisirii: „Tatã am pãcãtuit
împotriva cerului ºi împotriva Ta” (Luca 15:21). Este
interesant sã observãm cã aceastã mãrturisire are în
acelaºi timp douã direcþii: Dumnezeu („cerul”) ºi
persoana dezamãgitã („tatãl”).

Existã o putere extraordinarã în mãrturisirea
pãcatelor în faþa cuiva. Iacov ne provoacã: „...Mãrtu-
risiþi-vã unii altora pãcatele ºi rugaþi-vã unii pentru alþii
ca sã fiþi vindecaþi. Mare putere are rugãciunea
fierbinte a celui neprihãnit” (Iacov 5:16). Aici, mãrtu-
risirea este asociatã cu neprihãnirea care, la rândul ei,



este legatã de rugãciunea puternicã ºi eficientã. Nu
putem accentua suficient de mult importanþa mãrturi-
sirii. Aceasta nu are de-a face doar cu pãrtãºia din
poporul lui Dumnezeu. Ea este o condiþie necesarã
pentru a putea înainta în viaþã, pe toate planurile.

Doar în anumite cazuri speciale se poate pretinde o
mãrturisire deschisã a pãcatelor în faþa unui grup limi-
tat de oameni sau în faþa întregii biserici. Aici consili-
erul trebuie sã fie înþelept ºi precaut fiindcã astfel de
mãrturisiri publice în loc sã ajute pot produce rãni ºi
mai mari. Ele sunt necesare numai atunci când se referã
la un pãcat care a afectat direct întregul grup sau întrea-
ga bisericã, ºi mãrturisirea ar avea ca rezultat împãcarea
tuturor pãrþilor implicate.
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Persoanele neafectate nu vor participa la procesul de
confruntare. Pãcatul ºi eºecul personal nu trebuie
fãcute niciodatã mai mari decât sunt ºi trebuie mãr-
turisite la nivelul potrivit ºi în contextul potrivit. Deci,
oamenii afectaþi sunt cei mai rãniþi, ºi cei care au de
mãrturisit au nevoie de tot sprijinul pentru a li se acorda
iertare ºi îngrijire.

Existã multe promisiuni biblice legate de mãrturi-
sirea pãcatelor. Mãrturisirea aduce cu sine rezultate
extraordinare ºi, ca ºi consilier, trebuie sã-l motivezi pe
consiliat sã îndrãzneascã sã-ºi mãrturiseascã pãcatul.
Deseori frica îi face pe oameni sã ezite sã-ºi mãrturi-
seascã pãcatul. De aceea, este important sã subliniezi
faptul cã Dumnezeu este plin de dragoste ºi bogat în
har, nu critic ºi de neîmpãcat. Cel ce-ºi mãrturiseºte
pãcatul înaintea lui Dumnezeu, primeºte prin har
iertarea pãcatelor (1 Ioan 1:9). Dumnezeu ascultã ºi
rãspunde rugãciunilor noastre atunci când nu avem un
cuget rãu (Psalmul 66:18-19).

Mãrturisirea pãcatelor este, de asemenea, o protec-
þie împotriva unei noi cãderi ºi înseamnã cã persoana
care se mãrturiseºte i se oferã ºansa s-o ia de la început
(Luca 15:11-32). O datã cu mãrturisirea se deschid noi
posibilitãþi pentru refacerea relaþiilor dintre oameni.

Dumnezeu nu este rãzbunãtor. Când ne mãrturisim,
El nu mai þine seamã de pãcatele noastre: „El va avea
iarãºi milã de noi, va cãlca în picioare nelegiuirile noas-
tre ºi va arunca în fundul mãrii toate pãcatele noastre”
(Mica 7:19). Este important sã-l încurajãm pe consiliat
cu acest adevãr.



Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu este unul care
pedepseºte. De aceea, sã nu fim nici noi. Cel ce ºi-a
mãrturisit pãcatul ºi s-a lãsat de el trebuie întãrit ºi
iertat. Fireºte, pedepsele pot fi folosite pentru a da un
exemplu, a-i atenþiona pe alþii sau a sublinia gravitatea
greºelii comise. Dar dacã din acest proces lipseºte spri-
jinul nou testamentar acordat celui vinovat, atunci
aceastã disciplinare nu reflectã caracterul îndurãtor al
lui Dumnezeu ºi nu are nimic de-a face cu consilierea.

Fãrã mãrturisire nu avem niciodatã posibilitatea
iertãrii ºi astfel nici eliberarea. Mãrturisirea este o con-
diþie pentru a scãpa de vinovãþie. De aceea, nevoia de
mãrturisire a pãcatelor nu poate fi subestimatã nicio-
datã ºi ea trebuie sã ocupe un loc central în consiliere.

Este un mare har sã fii alãturi de consiliat ºi sã-l auzi
mãrturisindu-ºi pãcatele înaintea lui Dumnezeul A trãi
minunea iertãrii lui Dumnezeu este o mare binecu-
vântare ºi a contribui la împãcarea deplinã ºi la elibe-
rarea unui om este o mare minune.

În consiliere întâlnim ºi o altã perspectivã, cea a
iertãrii. Consiliatul trebuie sã poatã acorda iertare celui
sau celor care l-au nedreptãþit ºi astfel sã poatã realiza
concilierea. Existã ºi situaþii în care consiliatul trebuie
sã se ierte pe sine însuºi. Iertarea este o condiþie pentru
împãcare, restaurare ºi vindecare.

Mesajul clar al Bibliei este cã atitudinea noastrã de
bazã trebuie sã fie un caracter iertãtor. Iertarea este un
act de voinþã: „Cum v-a iertat Cristos, aºa iertaþi-vã ºi
voi” (Coloseni 3:13). Acest mesaj îl transmite Pavel ºi
în Efeseni: „Fiþi buni unii cu alþii, miloºi, ºi iertaþi-vã
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unul pe altul, cum v-a iertat ºi Dumnezeu pe voi în
Cristos” (Efeseni 4:32).

Mesajul central despre iertarea altora se aflã în rugã-
ciunea care ne-a învãþat Isus: „ªi ne iartã nouã pãcatele
noastre, fiindcã ºi noi iertãm oricui ne este dator” (Luca
11:4).

A putea ierta este hotãrâtor, dar poate fi foarte difi-
cil. Acest lucru nu se întâmplã automat ºi este nevoie
de timp. Iertarea e ceva mai mult decât un cuvânt spus
de pe buze ºi nu este acelaºi lucru cu a uita sau a cere
scuze. Nici nu înseamnã sã fugi de responsabilitãþi.

Iertarea trebuie sã înceapã printr-un act interior, o
vindecare interioarã. Prin iertare se aratã cã nu mai
existã acea dorinþã de a pedepsi pe cel ce a fãcut rãul.
Renunþi la dreptul pe care crezi cã îl ai sã acuzi pe cel
vinovat. A acorda iertare înseamnã a deveni liber ºi a
putea merge mai departe.

Iertarea adevãratã ºi totalã creºte în timp ce se
lucreazã cu situaþiile dificile. De aceea, în consiliere,
este important ca sã se acorde timp atât prelucrãrii
greutãþilor cât ºi procesului de iertare. Existã mulþi fac-
tori decisivi cu privire la lungimea acestui proces. De
exemplu, poate depinde de gradul unei securitãþi de
bazã, de trãirile unei înºelãciuni anterioare, de mãrimea
ofenselor ºi a dezamãgirilor, de tãria ajutorului care
existã în persoanele din jur sau de eventuala relaþie
profundã cu Dumnezeu.

Un exemplu interesant din Biblie este prorocul
Ieremia (Ieremia 18). Locuitorii Ierusalimului n-au
ascultat avertismentul lui Ieremia. În schimb, ei s-au



gândit cu viclenie cum sã ajungã la el: „Haidem sã-l
ucidem cu vorba, ºi sã nu luãm seama la toate vorbirile
lui” (Ieremia 18:18).

Ieremia a reacþionat normal ºi uman la acþiunea lor. El
a devenit atât dezamãgit ºi trist, cât ºi furios. Rugãciunea
lui cãtre Dumnezeu în acea situaþie nu a fost chiar fru-
moasã. Evident, pentru el a fost totuºi important sã-ºi
exprime liber sentimentele înaintea lui Dumnezeu.

Dupã ce Ieremia I-a amintit lui Dumnezeu cum el
însuºi a fãcut bine oamenilor, a cerut nenorocirea peste
cei care i-au fãcut rãu. El a fost condus de sentimente
de rãzbunare ºi urã. S-a rugat ca pruncii lor sã fie pradã
foametei, femeile lor sã fie lipsite de copii, bãrbaþii lor
sã fie luaþi de ciumã ºi jefuitorii sã vinã împotriva lor. A
mers atât de departe încât I-a cerut lui Dumnezeu sã nu
le ierte nelegiuirea, sã nu le ºteargã pãcatul, ci sã fie
doborâþi (Ieremia 18:21-23).

Însã timpul a trecut ºi Ieremia a început treptat sã-ºi
vinã în fire ºi sã se distanþeze, cu toate cã ei ºi-au con-
tinuat atacurile împotriva lui. El a putut sã-I transfere
lui Dumnezeu dreptul de a judeca: „Dar Domnul este
cu mine ca un viteaz puternic... Doamne Dumnezeul
oºtirilor, care încerci pe cel neprihãnit, care pãtrunzi
rãrunchii ºi inimile, fã-mã sã vãd rãzbunarea Ta împotri-
va lor! Cãci Þie îmi încredinþez pricina” (Ieremia
20:11-12).

Lãsându-L pe Dumnezeu sã facã dreptate, Ieremia
ºi-a recâºtigat perspectiva corectã asupra vieþii. El a fost
eliberat de amãrãciunea ºi rãzbunarea ce l-au þinut
legat. Chiar dacã avea dreptate în unele lucruri, el a fost
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eliberat în interiorul sãu de negativism ºi astfel a putut
merge mai departe cu o atitudine iertãtoare. Pânã la
urmã, el a putut exclama: „Cântaþi Domnului! Lãudaþi
pe Domnul!” (Ieremia 20:13).

Procesul de vindecare este uºurat dacã se permite sã
se vorbeascã deschis ºi direct despre ce s-a întâmplat ºi
dacã se dã frâu liber sentimentelor. În acest proces
iertarea poate creºte.

Ca ºi consilier, poþi fi aproape ºi poþi sprijini consi-
liatul. Pentru aceasta este nevoie de o mare înþelegere
ºi o ureche sensibilã. Consilierul trebuie sã poatã
suporta acele pãrþi ale procesului care sunt încãrcate de
emoþii ºi dezamãgiri. În acelaºi timp, el trebuie sã fie un
purtãtor de speranþã ºi sã poatã arãta calea spre þintã,
care este iertarea ºi împãcarea.

În acest proces Dumnezeu este aproape cu vinde-
carea Sa. Schimbarea se poate produce prin harul,
puterea ºi dragostea Sa.

• De ce este atât de importantã mãrturisirea pãcatelor
în consilierea creºtinã?

• Concret, cum îl vom ajuta pe consiliat sã fie împãcat
ºi liber pe deplin?

• Discutaþi despre aspectele diferite ale procesului
iertãrii.

Mergeþi mai departe



Harul
„atras la credinþã prin har”

O cheie decisivã în procesul iertãrii este harul. El
constituie esenþa procesului ce face posibilã eliberarea
ºi vindecarea de tot ce leagã ºi întristeazã.

Termenul este foarte utilizat în întreaga Biblie.
Cuvântul ebraic hesed din Vechiul Testament exprimã
bunãtatea pe care Dumnezeu o aratã tuturor fiinþelor
create: „Domnul este bun faþã de toþi. ªi îndurãrile Lui
se întind peste toate lucrãrile Lui” (Psalmul 145:9).
David este convins: „Da, fericirea ºi îndurarea mã vor
însoþi în toate zilele vieþii mele” (Psalmul 23:6).

Termenul hesed care, la origine, se referã la compa-
siune ºi consideraþie este aºa de cuprinzãtor încât avem
nevoie de mai multe cuvinte româneºti pentru a-l reda.
Printre altele, cuvântul hesed din Vechiul Testament
este tradus bunãtate, îndurare, milã, bunãvoinþã, bine,
evlavie ºi dragoste.

Corespondentul lui hesed în greaca Noului Testa-
ment este charis. Acesta are la bazã aceeaºi idee, ºi
anume, a face o faptã nobilã, izvorâtã dintr-o generozi-
tate nelimitatã, faptã fãcutã numai de dragul celui ce
este ajutat. Filozoful grec Aristotel defineºte termenul
charis ca „ajutor acordat cuiva în nevoie fãrã a primi
ceva în schimb”.

Pentru Pavel, harul este o însumare a tuturor binecu-
vântãrilor ce vin de la Dumnezeu prin Cristos: „Har ºi
pace de la Dumnezeu, Tatãl nostru ºi de la Domnul Isus
Cristos... care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecu-
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vântãri duhovniceºti, în locurile cereºti, în Cristos”
(Efeseni 1:2-3). Dumnezeu Îºi exprimã pur ºi simplu
dragostea faþã de om, acordându-i iertare. Aceasta se
face prin Isus Cristos: „harul lui Dumnezeu, care aduce
mântuire pentru toþi oamenii, a fost arãtat” (Tit 2:11).
O astfel de eliberare aduce cu sine o liniºte interioarã
profundã, care este urmatã de conciliere, experimenta-
rea interioarã a pãcii cu Dumnezeu.

Harul este o însuºire ºi o calitate a lui Dumnezeu
care se manifestã în atitudinea Lui faþã de oameni,
precum ºi în promisiunile ºi în darurile Sale. Pentru a
reda înþelesul cuvântului charis, traducerile Bibliei
folosesc pe lângã conceptul de har ºi cuvintele îndurare,
bunãvoinþã, milã, mulþumire, a fi plãcut ºi trecere.

Aºadar, harul lui Dumnezeu nu se datoreazã vreunui
merit al omului. Harul lui Dumnezeu ºi meritul omului
se exclud prin definiþie unul pe altul: „...ºi dacã este
prin har, atunci nu mai este prin fapte; altminterea,
harul n-ar mai fi har” (Romani 11:6).

Pentru un om în crizã ºi în necaz, adesea existã o
distanþã între realitate ºi idealul nerealizabil. Aºa de
multe iniþiative au fost zãdãrnicite, aºa de multe spe-
ranþe au fost nãruite. Aºa de multe încercãri au eºuat,
aºa de multe ambiþii au fost zdrobite. Realitatea pare a
fi fãrã capãt ºi idealul de neatins.

Ceea ce poate umple acest gol ameninþãtor este
harul. Puterea ce existã în înþelegerea cã harul ne este
suficient, poate fi un punct de cotiturã pentru un om în
nevoie. De aceea, în consiliere este necesar ca cel ce
oferã ajutor sã-l întâmpine pe consiliat cu o generozitate



necondiþionatã ºi, prin atitudinea sa, sã atragã la
credinþã, prin har chiar ºi situaþia actualã. Prin atitu-
dinea sa, consilierul personificã pur ºi simplu harul lui
Dumnezeu în faþa consiliatului.

Consiliatul, prin ajutorul primit, permite voii lui
Dumnezeu sã acþioneze, precum ºi capacitãþii de a
ierta, de a reabilita ºi de a sprijini cu credincioºie.

Prea adesea, critica ºi respingerile, au distrus încre-
derea în reabilitare ºi într-o nouã perioadã în viaþã.
Sarcina consilierului este de a reda speranþa iertãrii ºi
restaurãrii ºi de a-l conduce pe consiliat la izvorul haru-
lui, la Dumnezeu.

Suficienþa harului

Singurul lucru ce conteazã
când toate celelalte se clatinã
este harul ºi mila lui Dumnezeu.
Toatã gloria ºi strãlucirea pãmânteascã pãleºte
când eu stau în prezenþa splendorii lui Dumnezeu.
Singurul lucru ce-l ºtiu este suficienþa harului,
cã sângele lui Cristos acoperã pãcatul ºi vina mea.
Singurul lucru în care mã pot încrede
de fiecare datã este harul lui Dumnezeu,
harul nelimitat al lui Dumnezeu

Din cântecul „Singurul lucru ce-l ºtiu”
de Lydia Lithell
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• Luaþi o concordanþã biblicã ºi studiaþi cuvântul har.
Studiaþi pasajele gãsite ºi discutaþi despre diferitele
aspecte ale harului.

Dorinþe rãnite ºi împãcate
„scopul nostru sunt dorinþele împãcate”

Dorinþele sunt elemente centrale ºi determinante ale
vieþilor noastre. Ele ne formeazã ºi ne dau scop ºi
direcþie în viaþã. Dorinþele existã în noi încã de la
naºtere ºi ne însoþesc pe parcursul întregii vieþi. Dar,
de-a lungul timpului, ele variazã în funcþie de caracter,
intensitate ºi profunzime.

Dorinþa zilnicã a celor mai mulþi oameni este sã fie
precauþi ºi sã creeze cât mai puþine frustrãri de
amploare. Uneori dorim sã mâncãm o bucatã de cioco-
latã; alteori dorim ca lecþia sã se termine sau sã fie ora
19:00 ca sã putem viziona ºtirile TV.

Mergeþi mai departe



Însã dorinþele referitoare la relaþii ºi pãrtãºie sunt
mult mai profunde în viaþa noastrã. Când sunt împlinite,
ele implicã atât bucurie cât ºi armonie. Când aceste
dorinþe nu sunt împlinite, consecinþele sunt deseori
singurãtatea ºi negativismul ce influenþeazã imaginea de
sine. Acelaºi lucru se poate întâmpla când nu sunt
împlinite dorinþele legate de visuri ºi planuri de viitor.

În fiecare om existã un izvor de dorinþe. Eclesiastul
scrie cã „omul nu poate cuprinde de la început pânã la
sfârºit lucrarea pe care a fãcut-o Dumnezeu” (Eclesias-
tul 3:11). Aici se gãsesc rãdãcinile adânci ale dorinþei
existenþiale, existentã mai mult sau mai puþin în toþi
oamenii – dorinþa de semnificaþie a vieþii.

Când dorinþa cea mai adâncã dupã Dumnezeu nu
este satisfãcutã, consecinþele nu întârzie sã aparã în
viaþa omului. Bineînþeles, felul în care sunt exprimate
variazã, însã pe unii îi pot conduce spre un sentiment de
dezrãdãcinare ºi zãdãrnicie a existenþei.

Dorinþele formeazã o parte fascinantã ºi tainicã a
vieþii fiecãrui om. Aceastã parte este personalã ºi are
multe faþete. Uneori acele dorinþe se împlinesc, alteori
omul poartã acele neîmpliniri de-a lungul vieþii, poate
chiar întreaga viaþã.

Deoarece sunt sensibile, dorinþele pot fi ofensate ºi
rãnite. Dorinþele rãnite pot avea efecte îndelungate ºi
pot influenþa întreaga viaþã. Mulþi oameni poartã cu ei
dorinþe rãnite, care deseori îºi au originea în copilãrie.

Existã douã aspecte ale dorinþei rãnite. Unul este
dezamãgirea provocatã de ceva ce nu a existat, de
dorinþa care nu s-a împlinit niciodatã. Celãlalt este
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dezamãgirea faþã de ceva ce a existat, ce s-a întâmplat
în realitate.

Un exemplu poate fi familia disfuncþionalã, cu un
tatã alcoolic, care dezamãgeºte tot timpul. Un copil
dintr-o astfel de familie, poartã deseori cu sine o dorinþã
rãnitã, pe de o parte, pentru cã nevoia adâncã a copilu-
lui de-a avea o relaþie bunã cu tatãl sãu nu a fost
satisfãcutã niciodatã ºi, pe de altã parte, pentru cã tatãl
ºi-a distrus, de fapt, familia.

Dorinþa rãnitã este dureroasã ºi poate fi greu de dus.
Pentru unii oameni, experimentarea unor dezamãgiri în
copilãrie poate produce rãni adânci, greu de vindecat în
viaþa de adult. Chiar dacã evenimentele provocate sunt
uitate, efectele pot rãmâne. De obicei, ele ies la ivealã,
mai devreme sau mai târziu, dar bineînþeles în diferite
moduri ºi cu intensitãþi diferite.

De exemplu, în situaþii extreme, dorinþa rãnitã se
poate afla în spatele muncii ºi implicãrii exagerate, a
luptei dupã putere ºi poziþii, în diferite forme de abuz,
în comportament agresiv, în neîncredere ºi nesiguranþã.

Dorinþa rãnitã trebuie tratatã ºi procesului de vinde-
care trebuie sã i se acorde timp. Scopul este o dorinþã
împãcatã. Bineînþeles cã trecutul ºi realitatea nu pot fi
schimbate; totuºi situaþiile dureroase ale vieþii pot fi
abordate ºi tratate într-un mod acceptabil.

Acesta poate fi un proces foarte dificil. Cu cât
aceastã durere rãnitã îndrãzneºte sã vinã mai aproape,
cu atât mai descoperite ºi mai vizibile devin acele
ipocrizii aflate în umbrã. Trebuie confruntate dezamã-
girea, supãrarea ºi rãutatea, iar apoi consiliatul sã se
împace cu dorinþa neîmplinitã sau înºelatã.



Poate pãrea imposibil sã te împaci cu o dorinþã
rãnitã sau distrusã – probabil de mulþi ani. Dar, dacã se
poate totuºi accepta atât ce a existat, cât ºi ce nu a
existat, atunci putem trãi cinstit ºi sãnãtos.

Felul în care Pavel Îl descrie pe Dumnezeu ne oferã
speranþã ºi încredere: „Iar a Celui ce, prin puterea care
lucreazã în noi, poate sã facã nespus mai mult decât
cerem sau gândim noi, a Lui sã fie slava în bisericã ºi în
Cristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin”
(Efeseni 3:20-21). Resursele lui Dumnezeu sunt neli-
mitate ºi ne sunt disponibile.

Dorinþele constitue un domeniu important al
vieþilor noastre pe care trebuie sã-l luãm în seamã în
consiliere. Când consiliatul experimenteazã vindecarea
dorinþelor rãnite, se deschide o nouã uºã spre libertate.

Neiubit

Tu cel care n-ai fost iubit
sigur poþi iubi
sigur poþi trãi plin de iubire
dacã aceasta este ceea ce vrei!
Numai
în primul rând ºi mai ales
acþioneazã ºi acceptã
copilul neiubit din tine.

Din poezia „Dragostea, un pod”
de Margareta Melin
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• Discutaþi despre ce este dorinþa rãnitã ºi cum se
exprimã ea.

• Cum poate fi împãcatã dorinþa rãnitã?

Mângâierea
„a se lãsa miºcat de viaþã”

Un element important în munca de consiliere este
mângâierea. Mângâierea veritabilã se realizeazã atunci
când consilierul îndrãzneºte sã întâlneascã ºi sã
recunoascã realitatea consiliatului, chiar dacã este
deplorabilã ºi dureroasã; îndrãzneºte sã se lase miºcat
de viaþã ºi sã o împãrtãºeascã cu un alt om.

Existã un risc în zelul sãu de-a ajuta, ºi anume, acela
ca mângâierea sã se transforme într-o loviturã priete-
neascã pe umãr sau în expresii încurajatoare cum ar fi:
„O sã vezi cã totul va fi bine!” sau: „Îþi promit cã totul
se va rezolva”. Astfel de acþiuni înseamnã a fugi de

Mergeþi mai departe



realitate, a-i insufla consiliatului aºteptãri false ºi a-i
oferi promisiuni nefondate. Aceste liniºtiri, asigurãri
mai mult sau mai puþin neîntemeiate, îl împiedicã pe
consiliat sã vadã ºi sã accepte situaþia realã.

A mângâia nu înseamnã a încerca sã schimbi atmos-
fera apãsãtoare ce domneºte. Mângâierea nu poate fi o
cale de evadare pentru consilier ºi nici o soluþie rapidã
pentru a îmbunãtãþi starea de spirit a consiliatului.

Mângâiere nu înseamnã nici mãcar a spune: „înþeleg
cum te simþi.” Nimeni nu poate înþelege în totalitate
cum se simte o altã persoanã. De aceea, ai nevoie de
putere sã poþi spune: „Nu înþeleg cum te simþi, dar sunt
pregãtit sã fiu alãturi ºi sã împãrtãºesc durerea ta”.

Mângâiere înseamnã a fi la îndemâna consiliatului ºi
a umbla împreunã cu el prin greutãþile vieþii. Con-
silierul poate personifica speranþa pentru cã existã o
luminã dincolo de întuneric.

Mângâierea se manifestã în diferite moduri. Ea
poate consta în cuvinte mângâietoare, dar poate fi
exprimatã ºi fãrã cuvinte. Uneori poate fi exprimatã
împãrtãºind tãcerea celuilalt. Alteori, înseamnã pur ºi
simplu prezenþa liniºtitã, poate o atingere sau o
îmbrãþiºare atentã.

Câteodatã mângâierea se poate exprima printr-un
ajutor practic. În momente dificile, activitãþile obiºnu-
ite, simple, pot fi apãsãtoare. Atunci mângâiere înseam-
nã a participa la aceste activitãþi obiºnuite împreunã cu
persoana consiliatã.

Existã ocazii când este dificil sã mângâi pe cineva. De
exemplu, când o persoanã suferã de o boalã incurabilã ºi
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moartea este de neevitat. Atunci, o mângâiere adevãratã
ar putea consta în a ajuta bolnavul sã-ºi schimbe obiec-
tivele ºi sã renunþe la speranþele sale nerealiste ºi, în
schimb, sã-ºi stabileascã scopuri care încã pot fi atinse
deoarece sunt scopuri pe termen scurt ºi pot fi atinse.

În Biblie citim cã Dumnezeul nostru este „Dum-
nezeul mângâierii” (Romani 15:5) ºi „Dumnezeul
oricãrei mângâieri” (2 Corinteni 1:3). Domnul este cu
cei ce au greutãþi. El a promis cã-l va mângâia pe



poporul Sãu (Isaia 49:13), pe cei frãmântaþi (Psalmul
94:19), pe cei ce plâng (Matei 5:4) ºi pe cei smeriþi (2
Corinteni 7:6). Biblia ne provoacã de multe ori sã ne
mângâiem unii pe alþii (Isaia 40:1; 1 Tesaloniceni 4:18;
5:11). Dumnezeu a promis cã ne va mângâia în toate
necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea, pe care
noi înºine o primim, sã-i putem mângâia pe alþii (2 Co-
rinteni 1:4). Mângâierea dumnezeiascã este abundentã.
Este suficientã ºi întrece cu mult nevoile noastre.

Ca ºi consilier, poþi participa prin har la aceastã
lucrare ºi sã transmiþi mângâierea datã de Dumnezeu,
în timp ce îþi exprimi mângâierea în diferite moduri.
Câteodatã, când întâlnim tristeþea ºi nevoia de mân-
gâiere a consiliatului ne putem simþi în nesiguranþã.
Poate ar fi bine sã ne întoarcem la întrebarea lui Isus:
„Ce vrei sã-þi fac?” (Marcu 10:51) pentru a putea trans-
mite mângâierea într-un mod în care consiliatul sã se
simtã bine.

• Care este adevãrata mângâiere?

• Daþi mai multe exemple despre modul în care poate
fi exprimatã mângâierea.
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Numirea ºi reformularea
„vizibil ºi accesibil”

Uneori exprimarea în cuvinte a întâmplãrilor, trãirilor ºi
sentimentelor poate fi un lucru dificil. A spune lucru-
rilor pe nume poate trezi sentimente puternice pe care
consiliatul le ocoleºte. Uneori misiunea consilierului
este aceea de a-l ajuta pe consiliat sã spunã lucrurilor pe
nume. Asta înseamnã a numi ceva, a clarifica ceva ce
este neclar, a face ceva vizibil ºi accesibil.

Într-o anumitã etapã a consilierii este benefic pentru
consiliat sã foloseascã diferite descrieri ºi sã nu fie
obligat sã spunã lucrurilor pe nume. Realitatea este prea
dureroasã ºi e nevoie de mai mult timp pentru a-ºi
aduna puterile ºi curajul pentru aceasta. Arta constã în
a intui timpul potrivit pentru consiliat ca acesta sã
îndrãzneascã sã numeascã lucrurile cu cuvinte potrivite.

De exemplu, un om îndurerat, care vorbeºte despre
o rudã apropiatã, poate spune cã aceasta „a plecat acasã
la Domnul”, „s-a mutat”, „a ajuns în odihna veºnicã”
sau „a adormit”. Ceea ce intenþioneazã sã spunã este cã
persoana respectivã a murit. Pentru omul respectiv
cuvântul moarte poate fi atât de ameninþãtor încât îl
evitã cu orice preþ. Dacã nu a acceptat în întregime
ceea ce s-a întâmplat în realitate, lucrarea de îngrijire
poate fi îngreunatã sau chiar împiedicatã.

Multe sentimente negative pot fi eliberate când sunt
exprimate. Chiar dacã este dureros, consilierul trebuie
sã-l ajute pe consiliat sã îndrãzneascã sã priveascã
realitatea în faþã ºi s-o descrie aºa cum este. Nu este



suficient ca cel ce consiliazã sã spunã lucrurilor pe
nume. Consiliatul însuºi trebuie sã pronunþe cuvintele
dificile din proprie iniþiativã.

Dacã lucrurile nu sunt exprimate clar, pot apãrea
unele neînþelegeri. De exemplu, un copil care aude cã
„bunica a adormit”, poate fi cuprins de fricã ºi îi vine
greu sã se ducã seara la culcare. Copilul nu înþelege
aceastã expresie. El ºtie doar cã bunica este departe,
deci somnul poate fi o stare periculoasã.

Ca ºi consilier, este important sã fii precaut, dar ºi
curajos. A-l ajuta pe consiliat sã descrie realitatea fãrã
parafrazãri, chiar dacã acest lucru duce la trãirea unor
sentimente puternice, poate fi cheia continuãrii proce-
sului de vindecare.

Un alt domeniu în care consilierul poate fi de ajutor
este cel al reformulãrii. Consiliatul obiºnuieºte, atunci
când se descrie pe sine, sã foloseascã afirmaþii definitive
care pe deasupra sunt deseori negative. De exemplu,
acestea pot fi afirmaþii de felul: „Sunt foarte mânios pe
mine”; „Sunt foarte neglijent” sau „Sunt foarte timid”.
Astfel de afirmaþii sunt deseori legate de sentimente de
vinovãþie ºi ruºine.

Consilierul îl poate ajuta pe consiliat sã-ºi refor-
muleze afirmaþiile, sã le dea un cadru nou, pozitiv. A
reformula înseamnã a obþine o nouã idee dintr-un
alt unghi, schimbându-se astfel centrul de greutate.
Sentimentele de vinovãþie ºi ruºine se micºoreazã ºi
comportamentul consiliatului este mai uºor de înþeles.

Consilierul poate reformula afirmaþia: „Sunt foarte
timid”, fãcutã de consiliat, în felul urmãtor: „Tu nu te
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exteriorizezi foarte mult”. Prin noul cadru, consiliatul
se distanþeazã puþin de starea lui ºi vede noi posibilitãþi,
reflectând astfel împreunã cu consilierul asupra lucru-
rilor care îl împiedicã sã ocupe un loc mai proeminent.
Existã unele cauze? Care sunt ele? Astfel se poate
ajunge la unele zone închise ºi la gãsirea unor chei pen-
tru o înþelegere mai bunã. Un alt exemplu este afir-
maþia: „Sunt foarte tãcut”, care poate fi reformulatã:
„Tu ai nevoie de timp când vrei sã spui ceva”. Aceastã
nouã perspectivã poate fi eliberatoare ºi poate avea ca
rezultat ceva cu totul nou, iar o gândire pozitivã poate
schimba atitudinea persoanei respective. Astfel, con-
siliatul sã fie mult mai deschis faþã de schimbare ºi
dezvoltare pozitivã.

Un alt mod de-a face faþã pãrerilor pe care le are
consiliatul despre sine este acela de a schimba verbul a
fi cu verbul a pãrea. De exemplu, afirmaþia: „Eu sunt
agresiv!”, poate fi schimbatã în: „Tu pari agresiv!” sau:
„Eu sunt nesigur”, în: „Tu pari nesigur”.

Chiar ºi aceastã metodã de lucru îi oferã consiliatu-
lui o nouã perspectivã ºi deschidere spre o înþelegere
crescândã. Descrierile de sine nu mai sunt categorice, ci
ele oferã o uºã deschisã spre acea abordare a problemei
în care schimbarea este posibilã într-un mod nou. În
loc sã se ocupe de trãsãturile stabile ale personalitãþii,
conversaþia se concentreazã asupra cauzelor care se aflã
în spatele comportamentului ºi asupra schimbãrilor
posibile.



• Discutaþi despre ce înseamnã a spune lucrurilor pe
nume, respectiv reformularea.

• Daþi mai multe exemple de afirmaþii negative ºi
reformulaþi-le.

• Daþi mai multe exemple de afirmaþii de tipul: „Eu
sunt...” ºi schimbaþi-le în: „Tu pari...”

Mesajul ochilor
„informaþii importante”

„Ochii sunt oglinda sufletului” spune un vechi proverb.
Deseori viaþa interioarã se oglindeºte în priviri. Psalmii
care sunt foarte sentimentali, au multe expresii pentru
asta: „Mi se topesc ochii de suferinþã”, se plânge Heman
(Psalmul 88:9a). „Inima îmi bate cu tãrie, puterea mã
pãrãseºte ºi lumina ochilor mei nu mai este cu mine”, se
tânguieºte David (Psalmul 38:10). „Mi s-a supt faþa de
întristare ºi a îmbãtrânit din pricina tuturor celor ce mã
prigonesc”, ofteazã el într-o altã ocazie (Psalmul 6:7).
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Deci, în consiliere este important sã descifrãm
mesajul ochilor. Informaþiile oferite de priviri sunt
deseori foarte sentimentale, pozitive sau negative. De
asemenea, ochii pot comunica goliciune, o adevãratã
pustietate. Nu de puþine ori ochii oferã, considerabil
mai multã informaþie decât intenþioneazã consiliatul sã
transmitã. De aceea este nevoie de maturitate ºi mare
atenþie când descifrãm mesajul ochilor.

În timpul conversaþiei de consiliere observarea
miºcãrilor ochilor consiliatului poate fi de mare ajutor.
Ochii acestuia ne pot oferi informaþii importante,
deoarece existã o legãturã între miºcãrile acestora ºi
modul de gândire a persoanei respective.



Prin aþintirea privirii, creierul ajunge mai uºor la o
anumitã informaþie. Când ochii se miºcã în sus sau în
jos, la stânga sau la dreapta fãrã ca privirea sã fie con-
centratã, consiliatul poartã un dialog interior. Atunci el
îºi aminteºte anumite întâmplãri sau retrãieºte diferite
sentimente. El se aflã în „timpul-proces” ºi în „dramã”
(vezi secþiunile „Timpul-ceas ºi timpul-proces” ºi
„Cronica ºi drama”).
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Cercetãtorii Richard Bandler ºi John Grinder, care au
conceput modelul de clarificare NLP (Neuro Linguistic
Programming), au studiat felul în care omul gândeºte ºi
percepe lumea. Observând relaþia terapeut-client de-a lun-
gul multor ani, ei au putut stabili un model pentru felul în
care se miºcã ochiul clientului în diferite situaþii. Ei afirmã
cã ochiul poate transmite multe semnale non-verbale, care
pot fi de ajutor în situaþia terapeuticã.

Pentru cei mai mulþi dreptaci, conform lui Bandler ºi
Grinder aceste semnale se referã la:
• memoria vizualã – când îºi aminteºte în imagini,

ochiul se miºcã regulat în stânga sus
• construcþiile vizuale – când creezi imagini, ochiul se

miºcã regulat în dreapta sus
• memoria auditivã – când îþi aminteºti sunete în inte-

riorul tãu, ochiul se miºcã regulat lateral spre stânga.
• construcþiile auditive – când îþi creezi sunete în

interiorul tãu, ochiul se miºcã regulat lateral spre
dreapta.

• activitatea auditivã internã – când ai un dialog cu
tine însuþi, ochiul se miºcã regulat în stânga jos.

• activitatea kinesteticã – când examinezi, ochiul se
miºcã regulat în dreapta jos.
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Când persoana consiliatã evadeazã în amintirile ºi
sentimentele ei, este important sã i se acorde timp ºi sã
nu fie deranjatã. Altfel, se întrerupe acel proces impor-
tant de prelucrare ce se desfãºoarã în mod continuu. În
astfel de momente, viaþa este ca ºi „drama” care trece
în revistã acea lume interioarã.

În astfel de momente se petrece ceva cu adevãrat
dramatic, chiar dacã cel ce stã alãturi nu poate lua deloc
parte la aceastã dramã. Prin urmare, consilierul trebuie
sã respecte ceea ce se întâmplã ºi sã nu deranjeze „din
afarã”, ci sã aºtepte ca persoana consiliatã sã se întoarcã
în prezent. Doar atunci tãcerea poate fi întreruptã ºi
conversaþia poate fi reluatã.

Când consiliatul a terminat cãlãtoria în amintirile ºi
sentimentele sale, privirea lui se îndreaptã automat
spre consilier. Astfel, contactul cu ochii este restabilit ºi
consiliatul este din nou prezent aici ºi acum. El se aflã
din nou în „timpul-ceas”, ceea ce înseamnã cã poate
comunica ºi poate exprima în cuvinte o parte din senti-
mentele ºi amintirile sale.

Trebuie sã fim atenþi în ceea ce priveºte descifrarea
miºcãrii privirilor pentru ca mesajul ochilor sã nu fie
rãstãlmãcit. Pe de altã parte, existã motive temeinice
pentru a urmãri întotdeauna mesajul transmis de
miºcãrile ochilor.



• Discutaþi despre modul în care ochii pot oferi infor-
maþii.

• Discutaþi despre modul în care miºcãrile ochilor
transmit un mesaj. Daþi exemple din propria voastrã
experienþã.

Subapreciere ºi generalizare
„respect pentru individ”

Oamenii diferiþi trãiesc o viaþã diferitã. De aceea este
imposibil sã înþelegem în totalitate sentimentele altui
om, oricât de mare este capacitatea noastrã de înþe-
legere. Trãirile consiliatului sunt considerate de el reali-
tate, chiar dacã, vãzute obiectiv, nu sunt decât imagini
deformate ale realitãþii. Dacã o persoanã considerã cã o
anumitã experienþã este o problemã, atunci pentru ea
experienþa respectivã este o problemã. Ca ºi consilieri,
nu trebuie sã ne asumãm rolul de judecãtori ºi sã
hotãrâm dacã problema este micã sau mare.

194 K empatia – consilierea creºtinã în bisericã

Mergeþi mai departe



relaþia de consiliere K 195

Capacul unei sticle de Cola este mic ºi neînsemnat,
dar dacã îl pui suficient de aproape de ochi eclipseazã
pânã ºi soarele. Problema poate fi asemãnatã cu un
astfel de capac. Misiunea consilierului este sã-l ajute pe
consiliat sã se distanþeze puþin de problemã pentru ca
zona sa de vizibilitate sã se lãrgeascã. Astfel, treptat,
problema dobândeºte proporþii rezonabile ºi poate fi
rezolvatã mai uºor, la fel cum se întâmplã când înde-
pãrtãm capacul de ochi.
Subaprecierea problemei ºi micºorarea importanþei

acesteia, când ea întunecã câmpul vizual al consiliatului,
este similarã cu înlãturarea tuturor condiþiilor care
asigurã continuarea conversaþiei ºi a relaþiei. Subapre-
cierea submineazã încrederea consiliatului în abilitatea
consilierului de a-l înþelege ºi a-l ajuta. Sarcina consi-
lierului nu este, în primul rând, aceea de a decide
mãrimea problemei, ci de a-l ajuta pe consiliat sã se dis-
tanþeze de ea aºa încât sã poatã fi rezolvatã.

Fiecare om este unic. Chiar dacã în consiliere se
poate întâlni acelaºi tip de problemã care se repetatã,
problema este trãitã în mod diferit de diferiþi oameni.
Experienþele consiliatului, condiþiile ºi nevoile perso-
nale determinã modul în care el trãieºte problema. De
aceea, nu trebuie sã se generalizeze.

De exemplu, nu este de nici un folos sã spui: „La
vârsta ta, toþi trec prin astfel de problemei” sau: „Când
ai necazuri te simþi aºa”. Chiar dacã existã adevãr în
astfel de afirmaþii, nu aºa îl ajuþi pe consiliat în situaþia
în care se gãseºte.



Respectul pentru individ face ca fiecare sã fie
acceptat cu situaþia sa specialã, exact aºa cum este
descrisã, chiar aºa cu trãirile sale. Nici subaprecierea ºi
nici generalizarea nu sunt de nici un ajutor.

Viaþa ºi experienþele consilierului nu pot fi un etalon
în funcþie de care sã apreciem dacã o problemã este
mare sau micã. În faza timpurie a consilierii nici nu tre-
buie sã se discute despre ceea ce este o percepþie obiº-
nuitã în societate. În primul rând, trebuie sã se dea loc
problemelor ºi situaþiilor trãite de consiliat, iar apoi
acestea trebuie puse într-un context mai larg.

• De ce este nepotrivitã subaprecierea? Daþi mai
multe exemple.

• De ce este nepotrivitã generalizarea? Daþi mai multe
exemple.
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Transferarea – un risc
„aici este nevoie de o judecatã sãnãtoasã”

O serie de greutãþi ºi complicaþii pot apãrea atunci când
ai mai multe întâlniri cu un consiliat, pe o perioadã mai
lungã. Ca ºi consilier, este important sã fii conºtient de
aceste riscuri ºi greutãþi pentru a le putea evita.

Un astfel de risc îl reprezintã transferarea. Transfe-
rarea se referã la faptul cã cel consiliat transferã incon-
ºtient diferite sentimente asupra consilierului, senti-
mente pe care el le-a avut mai devreme faþã de alþi
oameni. De exemplu, poate fi vorba de persoane care
au avut influenþã în viaþa lui cu ar fi: pãrinþi, fraþi, pro-
fesori sau alþii care au fost în preajma lui.

De exemplu, prin aceastã transferare consiliatul îl
considerã pe consilier drept propria-i mamã. Indiferent
de sex, consilierul poate fi considerat prin transferare
atât mamã cât ºi tatã. Apoi, consiliatul are aºteptãri spe-
ciale din partea consilierului ºi-i interpreteazã diferitele
reacþii prin prisma acestor aºteptãri. Pe de altã parte,
consiliatul are reacþii diverse faþã de consilier – de exem-
plu: supunerea, admiraþia, sfidarea, frica sau rãutatea.

Transferarea devine un joc de sentimente între con-
silier ºi consiliat, care împiedicã dezvoltarea procesului
de consiliere. Sentimentele care se transferã asupra
consilierului trezesc unele reacþii în el. Aceste senti-
mente pot fi puternic pozitive ca: devotament, mulþu-
mire, apreciere ºi dragoste. De asemenea, pot fi ºi sen-
timente puternic negative ca: fricã, agresivitate,
vinovãþie ºi zbucium. În asemenea situaþie transferarea



ºi sentimentele trãite de consilier sunt o piedicã pentru
el însuºi. Îi este greu sã înþeleagã situaþia în mod obiec-
tiv ºi riscã sã se concentreze asupra sa. Deci, când apar
sentimente ºi reacþii puternice în viaþa consilierului
acesta ajunge sã fie doar un simplu observator.

Nu este indicat niciodatã ca transferarea sã fie
împiedicatã în totalitate. De aceea, pentru consilier
este important sã aibã acces la îndrumare, unde sã-ºi
poate analiza propriile sentimente ºi sã ºi le poatã
exprima liber.

Când transferarea pozitivã sau negativã devine pu-
ternicã, este important sã se încerce reducerea aces-
teia. De exemplu, aceasta se poate face printr-o rãrire a
întâlnirilor, astfel încât consiliatul sã fie nevoit sã
aºtepte mai mult pânã la urmãtoarea discuþie. De
asemenea, pentru o vreme se poate crea în mod con-
ºtient o atmosferã mai distantã, mai rece. În anumite
cazuri poate fi necesar sã-l laºi pe un alt consilier sã
preia relaþia.

Este nevoie de o judecatã maturã pentru a putea
decide dintr-o perspectivã mai largã care este soluþia
cea mai bunã pentru consiliat într-o situaþie datã.

• Ce înseamnã conceptul de transferare?

• Cum puteþi face faþã transferãrii într-o situaþie de
consiliere?
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Cum sã ai suficentã putere
„identificã sursele de putere în viaþã”

Pentru a putea aborda plini de încredere nevoile
oamenilor avem nevoie de cunoºtinþe solide ºi de o
mare dedicare. Vulnerabilitatea oamenilor tinde sã
creascã ºi munca de consiliere devine tot mai extinsã ºi
mai pretenþioasã. Ca ºi consilier trebuie sã poþi face faþã
tuturor situaþiilor vieþii, nu doar celor legate de munca de
consiliere. Pentru a trãi, nu doar a supravieþui ca ºi con-
silier este nevoie atât de înþelegere cât ºi de înþelepciune.

Consilierul trebuie sã gãseascã un echilibru între cât
de mult dã din el ºi cât de multe lucruri îl stimuleazã
ºi-l întãresc. Cheia pentru a face faþã provocãrii este sã
gãseascã ºi sã trãiascã în acest echilibru. Uneori pentru
consilier poate fi foarte dificil sã ia parte la durerea unei
alte persoane.

În anumite perioade, în consiliere, întâlnim unii
oameni care ne iau multã energie ºi putere. E important
sã identificãm locurile pe unde ni se scurge puterea ºi
apoi, trebuie sã luãm mãsurile necesare pentru a stopa
scurgerile respective de energie.

În acelaºi timp, unul dintre cele mai importante
lucruri este sã identificãm sursele de putere sau tãrie în
viaþã, ceea ce ne dã energie ºi ne stimuleazã sã mergem
mai departe. Nu este periculos sã lucrãm din greu.
Periculos este sã nu ne rezervãm timp pentru refacere
ºi reumplere cu putere. Este greu sã gãsim echilibrul în
lucrarea cu oamenii. Avem nevoie atât de conºtienþã ºi
voinþã de a decide cât ºi de dispoziþie pentru schimbare.



Dumnezeu are nevoie de colaboratori care lucreazã
înþelept ºi sunt într-o stare bunã de funcþionare. Când
noi ca ºi consilieri lucrãm peste capacitãþile noastre ºi
consumul de putere este mai mare decât reîncãrcarea,
mai devreme sau mai târziu, consecinþele negative nu
vor întârzia sã aparã. Puterea ºi dedicarea noastrã se
micºoreazã ºi chiar pot sã disparã cu totul.

De aceea, este bine ca la intervale regulate de timp
sã ne facem o analizã a vieþii. Un mod concret de a face
acest lucru este sã luãm o foaie goalã, sã o îndoim în
patru ºi sã desenãm un autoportret în mijloc. În prima
coloanã scriem „sursele de putere”, ce anume îmi dã
energie. În coloana a treia, scriem „scurgerile de
energie”, ce anume îmi ia energia. În coloana a doua
scriem mãsurile pe care trebuie sã le iau pentru a obþine
o nouã putere, adicã „acþiunile pe care le voi întreprinde
pentru a obþine putere”. În coloana a patra scriem „asta
voi face pentru a stopa scurgerile de energie”.
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Ca ºi consilieri, este important sã observãm propria
noastrã situaþie. Noi toþi avem nevoie sã ne bucurãm, sã
ne recreãm ºi sã facem lucruri doar pentru noi înºine.
Numai atunci putem continua sã fim buni consilieri.

• Faceþi un inventar personal al surselor de putere sau
energie, al scurgerilor de energie ºi al mãsurilor luate
pentru fiecare domeniu. Discutaþi rezultatul.

Epuizarea
„de-abia îºi mai trage sufletul”

Într-o carte despre consilierea creºtinã în bisericã este
potrivit sã amintim ceva ºi de epuizare. În societatea de
azi, unde totul se transformã foarte rapid ºi este nevoie
de multã competenþã, creºte ºi riscul epuizãrii. Uneori
preþul dedicãrii ºi purtãrii de grijã poate deveni prea
mare chiar ºi în bisericã.

Mergeþi mai departe



Noþiunea de „burnout” sau epuizare vine din Statele
Unite. Cercetãrile ºi lucrãrile despre epuizare au
început sã aparã pe la sfârºitul anilor 1970. Epuizarea
este rezultatul unui proces ce a început de mai mult
timp ºi care în cele din urmã ajunge sã se manifeste ca
o stare de extenuare fizicã, emoþionalã ºi psihicã.

Activitatea care odatã era atât de stimulatoare ºi
plãcutã, a devenit o povarã ºi o ameninþare. Dedicarea
a dispãrut ca un uragan. Chiar ºi personalitatea este
influenþatã în acest proces. Schimbãrile comportamen-
tale cum ar fi iritarea ºi indiferenþa, sunt obiºnuite.
Sentimentele de goliciune ºi inutilitate s-au strecurat
pe furiº în inima noastrã.

În final, persoana se vede falimentarã nu doar în ceea
ce priveºte serviciul, ci în întreaga sa viaþã. Criza iden-
titãþii este un adevãr, la fel ca epuizarea.

Astãzi existã multe ameninþãri, de exemplu:
• sarcini prea mari la serviciu în raport cu timpul

disponibil
• pretenþii prea mari – exprimate sau neexprimate –

din partea propriei persoane sau a altora
• presiune mãritã datoritã îngrijorãrilor ºi temerilor
• incertitudine ºi nesiguranþã în faþa viitorului
• nemulþumire faþã de întreaga condiþie de viaþã
• nevoia de relaþie ºi dreptate la locul de muncã
• conflicte nesoluþionate.
Persoana care lucreazã într-un fel sau altul cu alþi

oameni este predispusã tot timpul la epuizare. Cel care
dispune de competenþã socialã ºi doreºte sã se intere-
seze de alþii, se aflã în zona de risc. Cei ambiþioºi ºi care
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vor sã facã o slujbã bunã sunt în zona periculoasã, la fel
ca ºi cei ce vãd nevoile altor oameni ºi doresc sã le
împlineascã. Deseori consilierul este o astfel de per-
soanã.

De aceea, este important sã fim conºtienþi de proce-
sul de epuizare ºi sã descoperim chiar primele sale
simptome ºi semnale de avertizare. Este posibil ca
schimbãrile mici, furiºate în starea de spirit, atitudine ºi
comportament sã nu fie remarcate chiar de la început
de cãtre persoana în cauzã, ci sunt descoperite de
altcineva. Deseori cel mai bun sistem de alarmã sunt
oamenii din jurul nostru. Este important sã-þi pleci ure-
chea ºi sã asculþi ce spun cei din familie, prietenii ºi
colegii de serviciu.

Câteva simptome obiºnuite ale epuizãrii sunt:
• iritarea crescutã
• simptomele fizice cum ar fi durerile de cap, de

stomac
• dificultãþi în concentrare
• diminuarea entuziasmului ºi lipsa dedicãrii
• insomniile
• sentimentul de insuficienþã ºi neajutorare
• oboseala permanentã.
Este foarte firesc sã fim istoviþi ºi sã experimentãm

diferite tipuri de obosealã. Ele trebuie tratate în moduri
diferite. Este important sã identificãm tipul de
obosealã ºi apoi sã luãm mãsurile necesare. Nu orice fel
de obosealã dispare prin somn.

La oboseala fizicã, trupul este cel care emite sem-
nale. Acest fel de obosealã este un semnal obiºnuit ºi o



protecþie împotriva surmenajului. În Ioan 4:6, citim cã,
dupã o lungã cãlãtorie, Isus era obosit fizic ºi cã S-a
aºezat sã Se odihneascã. Trupul are nevoie în mod
regulat de odihnã ºi somn suficient.

La oboseala psihicã, sufletul este cel care nu mai
poate. Este o obosealã mintalã care se simte evident în
gânduri. „Te-ai obosit tot întrebând”, citim în Isaia
47:13a. Oboseala psihicã poate sã nu treacã cu somn. O
plimbare în naturã, muzica, o carte bunã, vreun lucru
practic sau pãrtãºia cu prietenii pot fi de ajutor.

La oboseala emoþionalã, viaþa sentimentalã este cea
care vorbeºte. Este o obosealã care se exprimã prin goli-
ciune ºi indiferenþã în viaþa sentimentalã: „Nu mai pot
gemând. În fiecare noapte îmi stropesc aºternutul ºi-mi
scald patul în lacrimi”, exclamã David (Psalmul 6:6).
Acest tip de obosealã cere deseori o refacere îndelun-
gatã ºi nu de puþine ori un ajutor special din partea unei
persoane necunoscute.

La oboseala spiritualã, cel care cedeazã este interi-
orul nostru; suntem pur ºi simplu extenuaþi spiritual, în
psalmi, David descrie aceastã stare de multe ori.
Iatã un exemplu: „Nu mai pot strigând, mi se usucã
gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul
meu” (Psalmul 69:3). Odihna spiritualã ºi refacerea se
pot realiza prin liniºte, rugãciune, citirea Bibliei sau
printr-o discuþie cu un alt creºtin.

Este important sã ai anumite strategii pentru a evita
epuizarea. Nimeni nu ajunge epuizat peste noapte.
Epuizarea este un proces îndelungat, care poate fi influ-
enþat. Noi suntem responsabili de viaþa noastrã ºi de
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modul în care avem grijã de ea. Un factor important de
protecþie este odihna. Existã chiar ºi tipuri diferite de
odihnã.
Pauzele scurte, întreruperile în lucrul nostru zilnic

sunt necesare pentru a „rãsufla” puþin. Pot fi pauze de
15 minute. Înainte de toate, calitatea este importantã.
Odihna din timpul nopþii satisface nevoia de somn ºi

este hotãrâtoare pentru o viaþã sãnãtoasã. Nu putem
permite nici mãcar sarcinilor despre care noi credem cã
sunt importante sã ne împiedice sã dormim regulat ºi
suficient. Dumnezeu ne-a creat cu un anumit ritm de
viaþã.
Odihna de la sfârºit de sãptãmânã, pe care Dum-

nezeu ne cere s-o respectãm, constituie ºi ea o pro-
tecþie ºi este importantã pentru existenþa noastrã. Este
vorba despre o recreere regulatã. Existã un proverb ce
exprimã minunat acest gând important: „Fiecare a
ºaptea zi stau pe deplin liniºtit aºa încât sufletul sã-mi
ajungã din urmã trupul.”

Isus S-a odihnit. Când avea mult norod în jurul Sãu,
El a ales sã Se retragã deoparte în singurãtate: „...S-a
suit pe munte sã se roage singur la o parte” (Matei
14:23).

Isus i-a învãþat ºi pe ucenicii Sãi sã se odihneascã,
chiar ºi atunci când nevoile erau foarte mari ºi veneau
la El atât de mulþi oameni încât nu aveau timp nici
mãcar sã mãnânce. „Apostolii s-au adunat la Isus ºi I-au
spus tot ce fãcuserã ºi tot ce învãþaserã pe oameni. Isus
le-a zis: «Veniþi singuri la o parte, într-un loc pustiu ºi
odihniþi-vã puþin»” (Marcu 6:30-31).



Un loc liniºtit

Existã un loc liniºtit,
Departe de tumultul vieþii,
Unde Dumnezeu îmi poate potoli
mintea agitatã.

Fie într-o grãdinã micã
Sau pe un munte înalt
Gãsesc noi puteri ºi curaj.

Apoi, din acel loc liniºtit
Plec pregãtit sã înfrunt o noua zi
Cu dragoste pentru toatã omenirea.

Din cântecul „Un loc liniºtit”,
de Ralph Carmichael

Epuizarea poate fi prevenitã în mai multe moduri. De
exemplu, este important sã poþi spune, din toatã inima
ºi bine motivat, atât „da” cât ºi „nu”. Trebuie sã învãþãm
arta stabilirii prioritãþilor atât în ce priveºte sarcinile,
cât ºi în ce priveºte oamenii. De multe ori suntem puºi
sã alegem între important ºi important, ºi nu între
important ºi mai puþin important. Acest lucru este
chiar mai dificil, dar nimeni nu poate face totul pentru
toþi. De aceea trebuie sã ne stabilim bine prioritãþile.

Trebuie sã clarificãm în permanenþã care sunt sarci-
nile noastre de serviciu ºi care sunt responsabilitãþile
noastre ca ºi consilier. Ce pot ºi ce trebuie sã fac eu? Ce
pot ºi ce trebuie sã facã alþii? Ce responsabilitãþi am eu?
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Ce responsabilitãþi au alþii? La fel de important este sã
nu confundãm responsabilitãþile noastre cu cele ale lui
Dumnezeu.

Este necesar ca în permanenþã sã ne menajãm pe noi
înºine. Altfel nu vom putea sã-i îngrijim pe alþii un timp
prea îndelungat. Noi toþi trebuie sã ne permitem sã
avem o sferã privatã în viaþã, unde sã ne facem timp
pentru noi înºine ºi sã ne dezvoltãm propriile relaþii ºi
interese. Când facem asta, nu trebuie sã ne simþim
vinovaþi pentru tot ceea ce nu realizãm în acel timp.
Este necesar sã ne retragem, sã ne încãrcãm cu noi pu-
teri. Acesta nu este egoism, ci o strategie pentru a putea
continua sã-L slujim pe Domnul ºi pe oameni. A ne
îngriji de propria viaþã este un lucru plãcut înaintea lui
Dumnezeu: „El mã paºte în pãºuni verzi ºi mã duce la
ape de odihnã”, spune David (Psalmul 23:2).

Relaþia vie cu Domnul ne oferã o protecþie indis-
pensabilã împotriva epuizãrii. Pavel îi scrie lui Timotei,
colaboratorul sãu, care cu siguranþã trecea prin multe
situaþii stresante în slujirea lui Dumnezeu, urmãtoarele
cuvinte: „Tu dar, copilul meu, întãreºte-te în harul care
este în Cristos Isus” (2 Timotei 2:1).

Când puterile ne pãrãsesc este minunat sã ºtim cã
Domnul este întotdeauna de partea noastrã pentru a ne
întãri ºi ajuta: „Sã ne apropiem dar, cu deplinã
încredere de scaunul harului, ca sã cãpãtãm îndurare ºi
sã gãsim har, pentru ca sã fim ajutaþi la vreme de
nevoie” (Evrei 4:16).



• Ce ar trebui sã facem pentru a evita provocarea în
lucrarea de slujire a oamenilor în care suntem impli-
caþi?

• Cum ne ameninþã epuizarea astãzi în lucrarea din
bisericã?

• Unde se aflã „locul tãu liniºtit”?
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Capitolul 6
Provocarea bisericii

Echipa de consiliere din bisericã
„o resursã în bisericã”

În bisericã, în Trupul lui Cristos, existãm unii pentru
alþii: „Cãci dupã cum într-un trup avem mai multe
mãdulare, ºi mãdularele n-au toate aceeaºi slujbã, tot
aºa ºi noi, care suntem mulþi, alcãtuim un singur trup în
Cristos; dar fiecare în parte, suntem mãdulare unii
altora” (Romani 12:4-5). Unul dintre marile planuri ale
lui Dumnezeu pentru bisericã este ca noi sã ne îngrijim
unii de alþii aºa cum diferitele pãrþi ale unui trup se
sprijinã unele pe altele (1 Corinteni 12:25).



Ideea de echipã de consiliere – un grup mic de
persoane, pregãtite special sã slujeascã altora – nu este
nouã. Încã din Exod 18 citim cum Ietro, socrul lui
Moise, îl sfãtuieºte pe Moise sã-ºi formeze un grup de
colaboratori. Aceºtia îl vor despovãra pe Moise ºi vor
sluji poporului (vezi secþiunea „Consilierea ºi purtarea
de grijã în Biblie”).

Ideea este aceea de a extinde responsabilitatea con-
silierii în bisericã, în afara grupului care are în mod obiº-
nuit aceastã responsabilitate, cum sunt pastorii sau
prezbiterii. Este vorba de a mãri grupul de colaboratori
în lucrarea de consiliere prin a permite unui grup mic
de persoane, potrivite ºi pregãtite special, sã participe la
îndeplinirea acestei responsabilitãþi. Aceste persoane
sunt membri obiºnuiþi ai bisericii, care lucreazã împreunã
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cu cei din conducerea bisericii ºi sunt în relaþii apropiate
cu pastorul/pastorii acesteia.

Este important ca întreaga bisericã sã ºtie de exis-
tenþa echipei de consiliere, de sarcinile ei ºi care este
componenþa acesteia. Echipa respectivã din bisericã ar
trebui sã se ocupe specific de lucrarea de consiliere.
Chiar dacã echipa este alcãtuitã doar din 5-6 persoane,
este important ca întreaga bisericã sã fie implicatã în
consiliere. De fapt, lucrarea de consiliere este respon-
sabilitatea întregii biserici.

Nevoia de consiliere din bisericã este mare. Proble-
mele nu sunt vizibile întotdeauna în timpul întâlnirilor
bisericii, dar ele totuºi existã: neînþelegeri în familie,
necazuri, dureri, nesiguranþã ºi imagini de sine greºite,
dezamãgiri ºi neînþelegeri, neliniºti ºi zbucium... Lista
poate fi la fel de lungã ca pentru oricare alt grup de
oameni. Viaþa este plinã de dificultãþi chiar pentru noi,
cei care aparþinem Domnului. A nega acest lucru
înseamnã a nega realitatea.

Este de la sine înþeles cã este imposibil ca o singurã
persoanã, de exemplu, pastorul bisericii, sã facã faþã
tuturor nevoilor. De aceea, este important sã li se per-
mitã diferitelor persoane care au darul ajutorãrii sã îºi
foloseascã acest dar. Noi toþi suntem chemaþi sã-i mân-
gâiem pe alþii cu mângâierea cu care suntem mângâiaþi
de Dumnezeu (2 Corinteni 1:4). În acelaºi timp este
interesant sã observãm cã, în 1 Corinteni 12:28, Pavel
menþioneazã în mod explicit „darul ajutorãrilor”, la fel
cum face de altfel ºi în Romani 12:6-8: „Deoarece avem
felurite daruri, dupã harul care ne-a fost dat... cine



îmbãrbãteazã pe alþii, sã se þinã de îmbãrbãtare... cine
face milostenie, s-o facã cu bucurie.”

Lucrarea în echipã are avantajul cã diferiþi oameni au
posibilitatea de-a se ajuta ºi a se completa unii pe alþii
în procesul de consiliere. O persoanã nu poate face
totul, dar împreunã, echipa are o mare competenþã. În
echipã diferitele pãrþi devin una, ºi acest întreg poate
realiza mult mai mult decât pot face diferitele pãrþi
lucrând separat.

În anumite situaþii de consiliere se poate folosi ºi
avantajul experienþelor diferite ale membrilor echipei.
Existã situaþii în care douã persoane trebuie sã se întâl-
neascã în acelaºi timp cu consiliatul.

Într-o bisericã în care existã o echipã de consiliere
eficientã, oamenii se vor reface ºi vor fi vindecaþi într-un
mod binecuvântat. Aplicând o astfel de strategie fiecare
membru va primi ajutorul de care are nevoie, dar în
acelaºi timp, biserica întreagã va fi sãnãtoasã.

Treptat, dupã ce echipa dobândeºte experienþã,
poate sã-ºi extindã lucrarea ºi în afara bisericii. Ea poate
reprezenta o cale nouã, provocatoare de evanghelizare
pentru bisericã. Purtarea de grijã faþã de om, dorinþa de
a-l asculta ºi ajuta sunt modalitãþi de a intra în legãturã
cu persoane care altfel nu vin la bisericã.

Afirmaþiile de mai sus se referã la unele persoane
care stau aproape de bisericã ºi care sunt în cãutarea
adevãrului. Dar ele sunt valabile ºi pentru persoanele
care fac cunoºtinþã cu biserica pe alte cãi, cum ar fi
prietenii, vecinii sau colegii de muncã ai membrilor
acesteia. Când este vorba de stabilirea contactelor cu
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oamenii care au nevoie de ajutor, membrii bisericii sunt
persoane-cheie.

Bineînþeles, este foarte important ca din echipa de
consiliere sã facã parte persoane potrivite. Nu oricine
poate face parte din aceastã echipã. Membrii acesteia
trebuie sã fie creºtini maturi, care sã aibã o relaþie
corectã cu Dumnezeu. Este nevoie atât de bãrbaþi cât ºi
de femei de diferite vârste ºi cu experienþe diferite de
viaþã. Diferenþele dintre ei constituie posibilitãþi în
sine, membrii echipei completându-se astfel reciproc.

Membrii echipei de consiliere trebuie sã aibã o bunã
imagine de sine aºa încât sã-ºi cunoascã propriile daruri
ºi resurse, dar sã fie conºtienþi ºi de lipsuri ºi greºeli.
Cunoaºterea propriilor posibilitãþi ºi limitãri este
esenþialã în lucrare.

Abilitãþi ca empatia ºi comunicarea sunt ºi ele impor-
tante; la fel ºi cunoºtinþele despre om ºi condiþia umanã.
Membrii echipei de consiliere trebuie sã fie realiºti, sã



fie persoane care stau cu ambele picioare pe pãmânt. În
acelaºi timp, este esenþial ca ei sã fie maturi în credinþã
ºi sã trãiascã aproape de Domnul. Toate acestea pot
pãrea cerinþe greu de îndeplinit. Nimeni nu este perfect.
Însãºi noþiunea de echipã implicã ideea de întrajutorare.
Slãbiciunile cuiva dintr-un domeniu sunt compensate de
punctele tari ale altcuiva în acel domeniu ºi viceversa.

Când o bisericã vrea sã formeze o echipã de con-
siliere, provocarea care îi stã în faþã este sã gãseascã per-
soanele potrivite. Existã diferite modalitãþi de-a avea
succes în aceastã lucrare. De exemplu, conducerea bise-
ricii îi poate invita pe membrii acesteia la o zi de învãþã-
turã despre purtarea de grijã ºi consiliere. Dintre cei care
îºi manifestã interesul pot fi selectaþi cei mai potriviþi ºi
apoi instruiþi în continuare pentru aceastã lucrare.

În aceastã etapã este important sã fie identificaþi cei
care sunt deja implicaþi în diferite situaþii de consiliere
în bisericã, dar ale cãror abilitãþi nu sunt cunoscute ma-
joritãþii credincioºilor. Deseori numãrul acestora este mai
mare decât ni-l închipuim noi. Lucrarea de consiliere are
loc în tainã, în pãrtãºia membrilor obiºnuiþi ai bisericii.
Mai mult, nu rare sunt situaþiile în care aceastã lucrare
este încununatã de succes, numai cã rareori se vorbeºte
public despre asta. Aceºti credincioºi pot deveni mem-
bri ai echipei de consiliere ºi, de aceea, este important
sã-i gãsim. O altã sursã de potenþiali consilieri sunt
membrii bisericii care, prin profesia lor, sunt implicaþi în
sfera ajutorãrii ºi purtãrii de grijã. Dintre aceºtia am
putea aminti asistenþii ºi lucrãtorii sociali, precum ºi
îngrijitorii.
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Dacã se face o invitaþie deschisã, probabil cã mulþi
îºi vor manifesta interesul, dar în realitate nu toþi sunt
potriviþi pentru echipa de consiliere. Totuºi, toate
aceste persoane constituie resurse importante în slujba
de consiliere a bisericii.

În timp ce se lucreazã la alcãtuirea echipei de con-
siliere, se poate forma un grup de mijlocire, care sã se
întâlneascã regulat pentru a se ruga pentru lucrarea de
consiliere din bisericã, pentru echipã ºi pentru consili-
aþi ºi situaþiile lor. Aceastã mijlocire se poate realiza fãrã
a fi necesarã cunoaºterea detaliilor despre situaþiile ºi
persoanele la care se referã.

De asemenea, se pot forma unul sau mai multe
grupuri de ajutorare practicã. Într-un mod organizat ºi
regulat, ele îi pot ajuta practic atât pe membrii bisericii
cât ºi persoane din afara ei. De exemplu, pot ajuta la
curãþenie, cumpãrãturi, gãtit ºi citirea Bibliei sau pot
face o plimbare împreunã cu cei pe care îi ajutã. În
acest fel, mai mulþi se pot angaja ºi participa la lucrarea
de ajutorare a bisericii, chiar dacã nu toþi sunt potriviþi
pentru misiunea specificã a echipei de consiliere.

Înainte de-a se începe o astfel de lucrare, este
important sã fie pregãtitã cu grijã. Cu cât lucrarea este
planificatã mai bine, cu atât are ºanse mai mari de
reuºitã. Echipa trebuie sã decidã în strânsã colaborare
cu conducerea bisericii cadrul exterior al lucrãrii. Dupã
ce sunt identificate nevoile bisericii, este mai uºor de
stabilit obiectivele lucrãrii ºi de vãzut cum ar trebui
fãcutã lucrarea. Pânã ºi motivaþia de-a avea o echipã de
consiliere trebuie clarificatã. De asemenea, în procesul



de pregãtire ar trebui ca membrii echipei sã-ºi apro-
fundeze cunoºtinþele de consiliere în cât mai multe
moduri posibile. De asemenea ar trebui sã stabileascã
legãturi cu alte biserici care au deja o echipã de consi-
liere, pentru a descoperi idei care pot fi de folos în
aceastã lucrare.

O parte importantã a pregãtirii lucrãrii de consiliere
în bisericã este ºi aceea de a stabili contacte bune cu
diferite instituþii din societate, cum ar fi instituþiile
sociale ºi medicale. Printre altele, ar fi vorba de anu-
mite întâlniri cu reprezentanþi ai acestor instituþii, în
care aceºtia sã-ºi prezinte planurile ºi obiectivele activi-
tãþilor lor de consiliere. Scopul este acela de a obþine
informaþiile necesare a-l putea îndruma pe consiliat
spre astfel de instituþii dacã este nevoie. Mai mult,
atunci când unii consiliaþi au nevoie de un ajutor mai
substanþial, legãturile necesare sunt stabilite deja.

Tot de planificare þine ºi stabilirea structurii exte-
rioare a activitãþii echipei. Bineînþeles, ea poate varia de
la o bisericã la alta. Trebuie gãsitã o formã care se
potriveºte nevoilor ºi condiþiilor specifice bisericii. Iatã
câteva întrebãri practice care trebuie discutate: Unde
se va întâlni echipa de consiliere? Cum vor putea lua
legãtura oamenii care au nevoie de consiliere cu mem-
brii echipei? Care va fi programul de lucru? Va oferi
echipa de consiliere servicii telefonice?

O sugestie este sã se aleagã o searã pe sãptãmânã sau
la douã sãptãmâni, în care câþiva membri ai echipei sã
fie disponibili pentru discuþii. Planificarea timpului
trebuie fãcutã în prealabil, împreunã cu consiliatul.
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Pentru a evita supraîncãrcarea ºi epuizarea este nece-
sarã întocmirea unui orar astfel încât membrii echipei
sã participe prin rotaþie la aceste întâlniri. A fi implicat
în aceastã lucrare în fiecare sãptãmânã poate fi obositor.

Membrii echipei trebuie sã se întâlneascã regulat ca
sã se roage unii pentru alþii ºi sã se maturizeze tot mai
mult. Îndrumarea este un alt aspect important, care
trebuie dezvoltat cu tact în lucrarea de consiliere a bis-
ericii (vezi secþiunea „îndrumarea”). Pastorii bisericii
pot fi de mare ajutor în aceastã lucrare de îndrumare.

Ideea cu echipa de consiliere poate pãrea nouã ºi
plinã de responsabilitãþi. Dar chiar ºi o lucrare modestã
de consiliere este mai mult decât nimic. Este mai bine
sã se înceapã cu puþin ºi în timp lucrarea sã se dezvolte,
decât sã nu se înceapã deloc.

Dumnezeu nu ne pretinde imposibilul: „Isprãviþi dar
acum de fãcut; pentru ca dupã graba voinþei sã fie ºi
înfãptuirea, potrivit cu mijloacele voastre. Pentru cã,
dacã este bunãvoinþã, darul este primit, avându-se în
vedere ce are cineva, nu ce n-are” (2 Cor. 8:11-12).

Foloseºte-mã!

Dupã ce mulþimea a ascultat
Cuvintele pe care le-a spus Isus,
El a luat doi peºti ºi cinci pâini
ªi mulþimea a fost hrãnitã.

Doamne, poate cã ceea ce am nu-i mult,
Dar ºtiu cã este cu putinþã
Sã fie înmulþit prin atingerea Ta.



Deci, Doamne, dacã poþi folosi ceva,
Vino ºi foloseºte-mã ºi pe mine.

Doamne, dacã poþi folosi ceva,
Poþi sã mã foloseºti ºi pe mine.
Doamne, ia-mi mâinile,
ªi picioarele. . .
Atinge-mi inima, Doamne,
ªi vorbeºte prin mine.
Doamne, dacã poþi folosi ceva,
Poþi sã mã foloseºti ºi pe mine.

Din cântecul „Foloseºte-mã!”
de Dewitt Jones ºi Ron Kenoly

• Care sunt avantajele unei echipei de consiliere în
bisericã?

• Cum ar arãta echipa de consiliere a bisericii tale?
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Ziua de mâine, astãzi
„fii vizionar”

Biserica creºtinã este vizionarã: ziua de mâine este a
noastrã! În toate generaþiile, speranþa unui viitor mai
bun a fost un izvor de inspiraþie pentru poporul lui
Dumnezeu. De-a lungul timpului aceastã speranþã s-a
legat puternic de viaþã ºi moarte, de mãreaþa veºnicie.
Uneori, circumstanþele vieþii par grele ºi speranþa unei
vieþi mai bune este umbritã.

În toate timpurile, dorinþa de a îmbunãtãþi condiþii-
le de viaþã aici pe pãmânt a reprezentat un element
central al speranþei creºtinilor. În istorie, întâlnim dese-
ori personalitãþi creºtine, care au fost iniþiatorii unor
transformãri pozitive ale societãþii. Biserica a fost un
centru al adevãratei compasiuni faþã de contemporani.
Dedicarea creºtinilor pentru crearea unor condiþii mai
bune de viaþã aici pe pãmânt, a fost mare.

Consilierea creºtinã combinã aceste douã moduri de
exprimare (viaþa pe pãmânt ºi veºnicia) ale speranþei
creºtine. Ambele sunt ancorate legitim ºi stabil în
Cuvântul lui Dumnezeu. În timp ce consilierea creºtinã
întãreºte speranþa veºniciei, ea exprimã aceastã
speranþã prin faptele bune fãcute între oameni. Prin
bisericã, puterea Împãrãþiei lui Dumnezeu este canali-
zatã spre lumea înconjurãtoare, tocmai ca un semn al
faptului cã Dumnezeu a luat iniþiativa, trimiþându-L pe
Domnul Isus pe pãmânt.

Pavel rezumã aceastã însãrcinare dublã în Epistola sa
cãtre Tit: „Duhul Sfânt pe care L-a vãrsat din belºug



peste noi, prin Isus Cristos, Mântuitorul nostru; pentru
ca, odatã socotiþi neprihãniþi prin harul Lui, sã ne
facem, în nãdejde, moºtenitori ai vieþii veºnice. Ade-
vãrat este cuvântul acesta ºi vreau sã spui apãsat aceste
lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu sã
caute sã fie cei dintâi în fapte bune” (Tit 3:6-8a).

Pentru a reuºi în acest lucru, nu este suficient ca
biserica sã trãiascã într-o perspectivã limitatã, aceea a
prezentului. Ziua de mâine trebuie sã existe încã de azi.
De aceea, una dintre sarcinile centrale ºi hotãrâtoare ale
bisericii este sã stabileascã chiar astãzi cum va împlini
nevoile de mâine.

Biserica este deficitarã în ceea ce priveºte aceastã
dimensiune vizionarã. Ceea ce vrem sã facem mâine,
trebuie sã pregãtim de azi. Noi existãm ºi ne formãm
prin deciziile pe care le luãm astãzi. Acest lucru se
referã chiar ºi la consilier. Pentru a reuºi sã împlinim
nevoile de mâine ale oamenilor, este nevoie sã punem o
temelie bunã încã de astãzi.

Este vorba sã cãutãm în Cuvântul lui Dumnezeu cele
mai relevante cãi pentru a ajunge la oamenii comu-
nitãþii din care facem parte. Putem face asta încercând
sã interpretãm rezultatele progresului pe care îl vedem
în comunitatea de azi. În acest scop trebuie sã rãspun-
dem la întrebãri de tipul: „Cum se vor simþi oamenii
din România anul viitor?”, „Care vor fi problemele cu
care se vor lupta oamenii societãþii noastre peste doi
ani?” ºi „Cum va putea împlini biserica noastrã cel mai
bine aceste nevoi?”. Astfel noi definim rolul ºi misiunea
bisericii în societatea de mâine. Eforturile bisericii în
consiliere au un rol important.
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Care sunt nevoile pentru care ar trebui sã ne pregã-
tim azi, pentru a le putea împlini mâine? Cu siguranþã,
ele sunt cele pe care le vedem ºi astãzi: stresul,
epuizarea, abandonul ºi singurãtatea; probleme de
relaþii; neîncrederea în sine, poate chiar dispreþul faþã
de sine; ºomajul; sentimentul cã nu poþi þine pasul cu
evoluþia societãþii. Lista poate fi foarte lungã.

O bisericã vizionarã nu vede toate acestea doar ca
greutãþi, ci ºi ca posibilitãþi. Ea schimbã perspectiva, aºa
cum i-a învãþat Isus pe ucenicii Sãi. Când Isus a vãzut
mulþimile din jurul Sãu, inima I S-a umplut de compa-
siune pentru ele: „...I S-a fãcut milã de ele, pentru cã
erau necãjite ºi risipite, ca niºte oi care n-au pãstor”
(Matei 9:36). Cu siguranþã, ucenicii au vãzut asta. Aici
avem o imagine miºcãtoare a situaþiilor dificile cu care
se confruntã oamenii.

Când S-a întors spre ucenici sã le vorbeascã, Isus a
schimbat perspectiva. Totodatã, El a schimbat ºi limba-
jul sumbru ºi negativ, cu unul luminos ºi pozitiv: „Mare
este seceriºul...” (Matei 9:37). El i-a ajutat pe ucenici sã
vadã situaþia cu alþi ochi, cu ochii speranþei, nu ai
resemnãrii. Nevoia a devenit seceriº. Disperarea a
devenit posibilitate. Aceasta înseamnã a fi vizionar: a
trece dincolo de prima impresie, a vedea cu ochii lui
Dumnezeu.

Altãdatã, datoritã nevoilor ºi dorinþelor oamenilor,
Isus a spus ucenicilor: „Nu ziceþi voi cã mai sunt patru
luni pânã la seceriº? Iatã, Eu vã spun: Ridicaþi-vã ochii
ºi priviþi holdele care sunt albe acum, gata pentru sece-
riº” (Ioan 4:35). A vedea ziua de mâine încã de astãzi,



înseamnã a te pregãti conºtiincios sã strângi recolta care
va fi coaptã mâine.

„Cãci în aceastã privinþã este adevãratã zicerea: unul
seamãnã, iar altul secerã”, ªi-a continuat Isus învãþãtura
Sa. „Cine secerã, primeºte o platã ºi strânge roadã
pentru viaþa veºnicã; pentru ca cel ce seamãnã ºi cel ce
secerã sã se bucure în acelaºi timp” (Ioan 4:37, 36).

„Rugaþi dar pe Domnul seceriºului sã scoatã lucrãtori
la seceriºul Lui”, i-a încurajat Isus pe ucenicii Sãi în
contextul multelor nevoi omeneºti (Matei 9:38).

Ceea ce noi, ca bisericã a lui Dumnezeu, vrem sã
facem pentru Domnul nostru mâine, trebuie sã pregã-
tim încã de astãzi. De aceea, hotãrâtor pentru con-
silierea creºtinã este sã avem iniþiative pline de viziune,
izvorâte din atitudinea: ziua de mâine este a noastrã!

O viziune a vieþii mele

Pune o viziune în viaþa mea
Care atinge împãrãþia Ta,
O situaþie în viaþa mea
în care sã fiu binecuvântare.

Pune o viziune în viaþa mea
Care atinge împãrãþia Ta
O mai mare misiune în viaþa mea,
Este rugãciunea mea permanentã.

Cerem har,
Cerem putere,

222 K empatia – consilierea creºtinã în bisericã



provocarea bisericii K 223

Cerem credinþã reînnoitã
Cum n-am mai avut niciodatã.

Din cântecul „O viziune a vieþii mele”,
de Carlo Einarsson

• Care vor fi nevoile zilei de mâine în societatea
româneascã?

• Care nevoi ale poporului român pot fi împlinite?

Aºa mergem mai departe
„dezvoltarea lucrãrii de consiliere”

Biserica este un organism viu. Lucrarea de îngrijire ºi
consiliere a bisericii trebuie sã se dezvolte continuu, o
datã cu schimbãrile ce se produc atât în bisericã, cât ºi
în societatea din jur.

Pentru a avea structurã ºi dinamicã în acest proces
de dezvoltare este important sã se prezinte pe ce se

Mergeþi mai departe



clãdeºte dedicarea ºi unde se vrea sã se ajungã. Lucrarea
socialã din bisericã nici nu începe ºi nici nu se dezvoltã
de la sine. Aceasta trebuie realizatã de persoane care
s-au gândit înainte ºi care sunt pregãtite sã punã
planurile în aplicare.
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De aceea, este nevoie ca ambiþiile sã fie descrise clar
ºi sã fie structurate astfel încât sã aibã toate condiþiile
pentru a fi realizate. Un mod de a face acest lucru
poate fi acela de a crea un document referitor la strate-
gia lucrãrii de îngrijire a bisericii. Acesta poate conþine
patru fragmente scurte, concise care ºi clarificã ºi
inspirã.
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O introducere scurtã în care este descris contextul
bisericii ºi vecinãtatea ei. Aici se stabileºte lucrarea de
îngrijire, consiliere ºi implicarea socialã într-un context
mai larg.

Un rezumat despre baza implicãrii, sub rubrica
Aceasta credem noi. Aici se clarificã baza creºtinã ºi
idealurile biblice.

O specificare a þelului ce va fi realizat numaidecât
sub rubrica Acesta urmeazã sã facem. Aici se enumerã
activitãþile care se fac deja ºi cele ce urmeazã sã înceapã
într-un timp scurt.

O descriere generalã a scopului pentru urmãtorii ani,
sub rubrica Aceasta vrem sã facem. Aici sunt descrise
obiectivele realizabile într-o perioadã de timp mai
lungã.

Diferitele aspecte ale lucrãrii de îngrijire din bisericã,
ca de exemplu, consilierea, au nevoie de o dezvoltare
continuã. Patru paºi sunt necesari în astfel de procese
de dezvoltare în care este important sã facem ca distanþa
dintre teorie ºi practicã, dintre cuvinte ºi fapte sã fie cât
mai micã.

Identificarea nevoilor
Întreaga lucrare a bisericii trebuie sã fie strâns legatã de
nevoile existente la un moment dat. De aceea, primul
pas trebuie sã fie identificarea sau analizarea nevoilor.
Pentru aceasta cãutãm rãspunsuri la întrebarea: Ce
trebuie fãcut?

În aceastã etapã a identificãrii nevoilor trebuie sã
avem în vedere mai multe perspective:



• nevoile membrilor bisericii,
• nevoile prietenilor membrilor bisericii,
• nevoile oamenilor din vecinãtatea bisericii,
• nevoile existente în societatea româneascã,
• nevoile de azi ºi nevoile de mâine.
Identificarea nevoilor trebuie sã se facã permanent,

deoarece societatea se dezvoltã ºi progreseazã rapid ºi
nevoile se schimbã tot timpul.

Gãsirea ideilor sau a soluþiilor
Apoi urmeazã întocmirea unei liste cu toate ideile priv-
itoare la lucrarea de consiliere ºi purtare de grijã.

Aceasta va cuprinde propuneri referitoare la tot ce
s-ar putea face pentru împlinirea nevoilor identificate.
Orice idee este binevenitã, deoarece scopul acestui pas
este de-a vedea posibilitãþile ºi uºile noi ce se deschid.
Urmãtorul pas este eliminarea propunerilor nerealiste
ºi mai puþin potrivite, precum ºi stabilirea unei ordini a
prioritãþilor pentru ideile rãmase pe listã. ªi în aceastã
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IDEI PREGÃTIRE

LUCRARE
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etapã a procesului este necesar sã nu pierdem din
vedere nevoile identificate, pentru ca propunerile sã nu
se refere la alte lucruri.

Pregãtirea
Dupã luarea deciziilor referitoare la lucrarea pe care
biserica vrea sã o facã în domeniul consilierii urmeazã
pregãtirea pentru lucrare. În aceastã etapã trebuie
numite persoane potrivite care sã se ocupe în continu-
are de propunerile formulate anterior. Apoi, planul de
lucru trebuie prezentat în faþa bisericii. Chiar ºi în
aceastã etapã de dezvoltare este important ca nevoile sã
rãmânã în centrul atenþiei ºi nimic sã nu le ia locul.

Lucrarea propriu-zisã
Apoi urmeazã consilierea propriu-zisã. Sunt numite
persoane potrivite pentru sarcini potrivite ºi lucrarea de
consiliere începe. Ajustãrile se fac în mãsura în care
sunt necesare ºi, dacã este nevoie, sunt implicate ºi alte
persoane.

Nevoile trebuie sã ocupe un loc central. Analizarea
nevoilor trebuie fãcutã permanent pentru ca eforturile
bisericii sã împlineascã tot timpul nevoi reale.

În timp ce lucrarea de consiliere continuã, analizarea
permanentã a nevoilor duce la naºterea unor idei noi.
Urmeazã pregãtirea pentru punerea lor în practicã ºi
alþi oameni sunt implicaþi lucrare. Lucrarea de con-
siliere a început ºi nu-i este permis sã se opreascã.

Ia iniþiativa de a dezvolta lucrarea consiliere ºi
purtare de grijã din biserica ta.



• Luaþi iniþiativa de a dezvolta în biserica voastrã
lucrarea de îngrijire ºi de consiliere.

• Care este cel mai important lucru cu care trebuie sã
începeþi?

• Formulaþi un document despre strategia lucrãrii de
îngrijire a bisericii.

Apa vie
„bea din izvor”

„Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de
apã vie, cum zice Scriptura”, a spus Isus într-o anumitã
ocazie (Ioan 7:38). Imaginea apei vii este puternicã.
Isus a folosit-o vorbind despre Duhul Sfânt; ea poate fi
folositã ºi în consiliere.

Cei ce primesc ajutor pentru a-ºi rezolva problemele
vieþii interioare ºi sunt eliberaþi de poverile lor, trãiesc
deseori ca ºi cum apa vie i-ar inunda din nou. Nu este
de ajuns ca apa sã curgã ºi sã astâmpere setea. Ea
trebuie sã se reverse abundent, ca dintr-un izvor.
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Lucrarea de consiliere poate fi dificilã, poate lua
mult timp ºi poate necesita multã muncã. Dar totul
este posibil, pentru cã noi suntem lucrãtori împreunã
cu un Dumnezeu puternic: „La oameni lucrul acesta
este cu neputinþã, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt
cu putinþã” (Matei 19:26).

Odatã am vizitat, împreunã cu câþiva prieteni,
Pãdurea Neagrã, aproape de Aleºd, în judeþul Bihor.
Ne-am oprit lângã un izvor curat, minunat, ce curgea
clipocind, pentru a se uni cu râul ce curgea mai jos, în
vale, prin întunecata pãdure. Am bãut pe sãturate ºi am
admirat frumuseþea pârâului ce vuia.

Apa vie poate curge ºi acolo unde este întuneric.
Uneori viaþa este grea, dar existã speranþã chiar ºi pentru
cei mai rãniþi, cei mai pãrãsiþi ºi cei mai disperaþi.

„Veniþi la Mine toþi cei trudiþi ºi împovãraþi ºi Eu vã
voi da odihnã”, spune Isus (Matei 11:28). Este acea
slujbã prin care noi, ca ºi consilieri, putem participa
prin har ºi-L putem prezenta pe Domnul ºi Mântuitorul
nostru. Putem sluji unii altora, sperând „sã cãpãtãm
îndurare ºi sã gãsim har, pentru ca sã fim ajutaþi în
vreme de nevoie”, deoarece Isus poate simþi cu noi în
necazurile noastre ºi este de partea noastrã cu resursele
Sale nelimitate (Evrei 4:15-16).

Noi putem aduce cu îndrãznealã vieþile noastre la
adãpostul Lui, la adãpostul Celui care ne va spune
odatã: „Bine rob bun ºi credincios. Ai fost credincios în
puþine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intrã în
bucuria stãpânului tãu” (Matei 25:21).



Acolo nu va mai fi întuneric. Acolo nimeni nu va mai
suferi din cauza durerii sau a abandonului. Acolo nu va
mai fi disperare.

Atunci promisiunile lui Isus vor fi împlinite pentru
eternitate: „Celui ce îi este sete, îi voi da sã bea fãrã
platã din izvorul apei vieþii” (Apocalipsa 21:6).
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 ...este o carte practicã, de bazã în consilierea creºtinã. 

Cartea se adreseazã tuturor celor interesaþi în consiliere.   
Este potrivitã atât studiului individual cât ºi în grup. 

Bine gânditã, îngrijirea personalã a celorlalþi stã în centru, 
precum ºi posibilitatea de a satisface nevoile oamenilor în mod 
concret. 

Din cuprins:
Bazele consilierii
Consilierul – un slujitor
Perspective importante în consiliere
Bazele conversaþiei în consiliere
Provocarea bisericii
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