


„Consilierea biblică întemeiată în suficiența și autorita-
tea Scripturii este esențială pentru sănătatea bisericii. 
Aveți aici o introducere remarcabil de utilă în consilierea 
pastorală, plină de înțelepciune sănătoasă, biblică, pen-
tru păstorii tineri și pentru cei experimentați deopotrivă. 
Fiecare păstor are nevoie de această carte”. – R. Albert 
Mohler Jr., președinte și profesor de teologie creștină 
Joseph Emerson Brown, The Southern Baptist Theolo-
gical Seminary 

„Această carte este credincioasă față de adevărul lui 
Dumnezeu, profundă și realistă în ceea ce îi privește pe 
oameni. Ea este scrisă clar, într-un limbaj simplu și prac-
tic. Noi toți avem luptele noastre. Cu ai putea tu, și cum 
ar putea biserica ta să învățați să vă îngrijiți bine unii pe 
alții? Pune la inimă această carte”. – David Powlison, 
fost director executiv, Christian Counseling and Educa-
tional Foundation 

„Aceasta este o carte despre felul în care păstorii ar trebui 
să îi asculte pe membrii bisericilor lor și despre cum ar 
trebui să le vorbească, o carte despre cum ar trebui să iu-
bim. Ea este deosebit de biblică, practică și aducătoare de 
prospețime. Poate că ar trebui să faci din ea o lectură obli-
gatorie pentru toți proaspeții prezbiteri”. – Mark De-
ver, păstor senior, Capitol Hill Baptist Church, Washin-
gton, DC; președintele 9Marks 

„Această carte le demonstrează păstorilor ocupați că lu-
crarea de consiliere nu este doar necesară, ci și posibilă. 



Dacă ești copleșit de această sarcină critică, Pierre și Reju 
îți vor arăta calea prin care poți ieși din confuzie. Con-
vingerile lor profunde despre Scriptură au fost testate în 
lucrarea crucială de păstorire. Voi fi încântat să știu că vei 
învăța de la autori citind aceste pagini”. – Heath Lam-
bert, director executiv, Association of Certified Biblical 
Counselors; profesor asociat de consiliere biblică, The 
Southern Baptist Theological Seminary 

„Aceasta este cea mai bună introducere în consilierea pas-
torală pe care eu am citit-o – și am citit multe. Ca să fiu 
franc, ea este echivalentă cel puțin cu două cursuri exce-
lente de la seminar, pe tema consilierii pastorale. Citește-
o, aplic-o și fii echipat pentru lucrarea personală a Cu-
vântului lui Dumnezeu”. – Robert W. Kellemen, vice-
președinte, Institutional Development; decan al departa-
mentului de consiliere biblică, Crossroads Bible College 

„Aceasta este o carte rară care discută privilegiul și nevoia 
păstoririi poporului lui Dumnezeu, o introducere scrisă 
convingător și încărcată cu perspective, linii călăuzitoare 
și gânduri prețioase despre cum să îi iubim bine pe ceilalți 
când ei trec prin situații complicate. Îți recomand această 
carte cu toată inima”. – Robert K. Cheong, păstor res-
ponsabil cu grija pastorală, Sojourn Community 
Church, Louisville, Kentucky 

„Cu o abordare echilibrată atât din punct de vedere teore-
tic cât și metodologic, prezentată condensat într-un sin-
gur volum, această carte va fi o resursă deosebită pentru 



păstorul ocupat, care vrea să slujească în consilierea bi-
blică, dar nu știe de unde să înceapă. Apetitul cititorului 
pentru adevăr și ajutor practic va fi satisfăcut, iar temerile 
față de cei consiliați și problemele lor vor scădea”. – Rod 
Mays, profesor adjunct în consiliere, Reformed Theolo-
gical Seminary; păstor principal, Mitchell Road Presby-
terian Church, Greenville, Carolina de Sud 

„Unul dintre cele mai importante și, probabil, cele mai 
copleșitoare lucruri pe care slujitorii bisericii le fac este 
consilierea. Această carte le oferă păstorilor un funda-
ment pentru abordarea problemelor și a suferințelor oa-
menilor pe care au privilegiul să îi păstorească”. – Justin 
S. Holcomb, preot episcopal; profesor de gândire creș-
tină, Gordon-Conwell Theological Seminary 

„Păstorirea este o lucrare grea, o trudă a dragostei care ne 
cere cunoștință teologică și inima lui Isus față de oamenii 
care suferă sau rătăcesc departe de turmă. Aceasta este 
cea mai bună introducere pe care am citit-o, ea îndrep-
tându-i pe păstori către înțelepciunea care se găsește doar 
în Biblie, și schițând metodele și procedurile de bază pen-
tru slujirea la nivel personal”. – Sam R. Williams, pro-
fesor de consiliere, Southeastern Baptist Theological Se-
minary 

„Într-un fel plin de credință, Pierre și Reju le îndreaptă 
privirile păstorilor către vestea bună transformatoare a 
lui Isus Hristos, arătând că ea este deopotrivă mijlocul și 
țelul schimbării în lucrarea de consiliere. Îmi doresc să fi 



citit o astfel de carte pe când mi-am început lucrarea, ceea 
ce ar fi alungat multe frici legate de consiliere și m-ar fi 
echipat mai bine ca să îmi păstoresc congregația. Această 
introducere va fi prima pe lista de lecturi în consiliere 
pastorală pentru participanții la programele noastre de 
internship”. – Phil A. Newton, păstor senior, South 
Woods Baptist Church, Memphis, Tennessee 

„Noi percepem toate lucrurile pe care nu le înțelegem ca 
fiind mai înfricoșătoare decât ar trebui. Această carte 
face o treabă excelentă prezentând o imagine de ansam-
blu asupra procesului de consiliere, identificând princi-
palele capcane și oferind protocoale intuitive. Ea te va 
orienta în rolul tău, în procesul consilierii, astfel încât te-
merile tale să nu te distragă de la a îngriji de poporul lui 
Dumnezeu”. – Brad Hambrick, păstor responsabil cu 
lucrarea de consiliere, The Summit Church, Durham, 
North Carolina 

„Tratând consilierea plecând de la Cuvântul lui Dumne-
zeu și având ca obiectiv o înțelegere mai profundă a 
Evangheliei, această carte este încărcată de gânduri prac-
tice și scripturale care pot fi aplicate imediat. Te vei regăsi 
apelând la ea constant în slujirea ta de consiliere”. – 
Robby Gallaty, păstor senior, Brainerd Baptist Church, 
Chattanooga, Tennessee 

„Pierre și Reju le oferă aici păstorilor de pretutindeni o 
introducere atât de necesară în tema consilierii biblice. 
Această carte va zdrobi zidurile anxietății pe care păstorii 



o pot resimți când îi consiliază pe membrii bisericilor lor 
într-o manieră vrednică de Evanghelie”. - Dave Furman, 
păstor senior, Redeemer Church of Dubai 

„Cartea aceasta este un ajutor deosebit pentru păstorii 
ocupați, care caută să își împlinească rolul de păstorire 
prin consilierea oamenilor răniți. Abordarea în etape dis-
cută o varietate de probleme cu care consilierii se con-
fruntă, și oferă sfaturi practice pentru fiecare etapă, în 
contextul dezvoltării unei culturi de ucenicizare în bise-
rica locală”. – Richard P. Belcher Jr., profesor de Ve-
chiul Testament și decan academic, Reformed Theologi-
cal Seminary, Charlotte, Carolina de Nord 

„Un subiect complex precum consilierea pastorală este 
explicat bine printr-un ghid util, biblic și condensat, cum 
este Păstorul și consilierea. Pierre și Reju au sumarizat cu 
abilitate cele mai importante aspecte ale slujirii sufletelor. 
Îi recomand cu toată căldura această carte oricărui păs-
tor, fie ca punct de plecare, fie ca o modalitate de a se re-
împrospăta în slujire”. – Stuart W. Scott, profesor aso-
ciat de consiliere biblică, The Southern Baptist Theolo-
gical Seminary 

„Ce ar putea cere un păstor mai mult decât un manual 
care să îi ofere un ajutor rezonabil, ușor de înțeles, pe 
tema păstoririi turmei? Această carte este o lectură obli-
gatorie, venind cu nădejde și ajutor în sprijinul păstori-
lor, în chemarea pe care Dumnezeu le-a dat-o”. – Tho-



mas Zempel, păstor responsabil cu lucrarea de consili-
ere, Colonial Baptist Church, Cary, Carolina de Nord; 
profesor în consiliere, Shepherds Seminary 

„Aceasta este una dintre primele cărți pe care fiecare păs-
tor al unei turme locale ar trebui să le citească. Ea este de-
opotrivă cristocentrică, scrisă cu reverență, și accesibilă 
practic. Autorii schițează pas cu pas felul în care păstorii 
pot să stea alături de membrii lor răniți, dându-le nădejde 
și ajutor”. – Chris Brauns, păstor, The Red Brick 
Church, Stillman Valley, Illinois 
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PREFAȚA SERIEI 

 

Seria de cărți 9Marks pleacă de la două idei esențiale. În 
primul rând, biserica locală este mult mai importantă pentru 
viața creștină decât conștientizează mulți creștini din zilele 
noastre. La 9Marks, noi credem că un creștin sănătos este un 
membru într-o biserică sănătoasă. 

În al doilea rând, bisericile locale cresc în viață și vitali-
tate pe măsură ce își organizează viețile în jurul Cuvântului 
lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește. Bisericile ar trebui să Îl 
asculte și să Îl urmeze. Lucrurile sunt simple. Atunci când o 
biserică ascultă și împlinește Cuvântul lui Dumnezeu, ea în-
cepe să arate asemenea Aceluia pe care Îl urmează. Reflectă 
dragostea Lui și sfințenia Lui. Îi ilustrează gloria. O biserică 
va arăta asemenea Lui pe măsură ce ascultă de El. 

În acest sens, cititorul ar putea să observe că toate cele 
nouă semne, preluate din cartea lui Mark Dever scrisă în anul 
2001, Nouă semne ale unei biserici sănătoase, sunt centrate 
în Biblie: 

• predicarea expozitivă; 

• teologia biblică; 

• înțelegerea biblică a Evangheliei; 



16 PĂSTORUL ȘI CONSILIEREA   |  Pierre și Reju 

• înțelegerea biblică a convertirii; 

• înțelegerea biblică a evanghelizării; 

• înțelegerea biblică a calității de membru în bi-
serică; 

• înțelegerea biblică a disciplinei bisericii; 

• înțelegerea biblică a ucenicizării și a creșterii în-
spre maturizare creștină; și 

• înțelegerea biblică a conducerii bisericii. 

Se pot spune mai multe lucruri despre ceea ce bisericile 
ar trebui să facă pentru a fi sănătoase, cum ar fi rugăciunea. 
Totuși, aceste nouă practici sunt cele despre care noi credem 
că sunt cel mai des trecute cu vederea în zilele noastre (spre 
deosebire de rugăciune). Așadar, mesajul nostru esențial către 
biserici este unul prin care le chemăm să nu se uite după cele 
mai bune practici în afaceri sau după ultimele stiluri de închi-
nare, ci să privească la Dumnezeu. Începeți prin a asculta din 
nou de Cuvântul lui Dumnezeu. 

Această serie de cărți izvorăște din acest țel general. 
Aceste cărți au intenția de a analiza cele nouă semne mai în-
deaproape și din unghiuri diferite. Unele dintre cărți îi au ca 
cititori-țintă pe păstori. Altele pe membrii bisericilor. Din fe-
ricire, toate vor combina analiza biblică atentă, reflecția teo-
logică, luarea în considerare a culturii și societății, aplicațiile 
la nivel colectiv și chiar îndemnurile la nivel individual. Cele 
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mai bune cărți creștine sunt întotdeauna cele deopotrivă teo-
logice și practice. 

Rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să folosească 
această carte și celelalte din seria de față pentru a ajuta la pre-
gătirea miresei Sale, Biserica, pentru a fi îmbrăcată cu strălu-
cirea și splendoarea potrivită pentru ziua venirii Lui. 
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INTRODUCERE. PĂSTORUL ȘI 

DIMINEAȚA DE MIERCURI 
 

Este marți dimineața și, în timp ce te lupți cu mesajele 
email, te sună secretara. Un membru din biserică vrea să vor-
bească cu tine, și a dat de necaz. Cu o scurtă rugăciune care 
sună mai mult a oftat, ridici telefonul și de afunzi într-o dis-
cuție de o jumătate de ceas, care îți aduce confuzie și, poți fi 
sigur, îi aduce și ei. Închizi telefonul, iar mintea îți aleagă agi-
tată gândindu-se ce să faci cu această descoperire bruscă a cât 
de rea poate fi situația între ea și soțul ei. Te vei întâlni cu 
amândoi a doua zi, fiind primul lucru pe care îl vei face, ca să 
liniștești un pic apele. Cum vei începe să te pregătești pentru 
dimineața de miercuri? 

Deopotrivă păstorii și liderii neremunerați ai bisericii 
sunt obișnuiți cu apeluri telefonice de acest fel. Probabil că 
sunt prea obișnuiți. Depresia încăpățânată, adulterul care 
frânge inima, mânia vulcanică, greșelile cronice de comuni-
care, luptele pline de vinovăție cu pornografia, fobia calorii-
lor în tulburările de alimentație, cancerul recurent, atracția 
ascunsă după același sex, gândurile de sinucidere – și asta este 
doar lista scurtă. Viața într-o lume decăzută este atinsă de ne-
cazuri. Pentru unii, ea este cufundată cu totul în ele. Și acest 
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lucru este valabil deopotrivă pentru cei din biserică și pentru 
cei din afara ei. 

Iată de ce ești păstor. Dumnezeu te-a chemat să păsto-
rești oile Lui și, de multe ori, acele oi sunt rănite, confuze sau 
încăpățânate. Dar nu este întotdeauna la fel de clar cum să 
îngrijești de ele, în special în situațiile mai complicate care le 
zdrobesc. Ai putea să te gândești sau nu la tine văzându-te un 
păstor care consiliază, dar esența este că ești chemat să trudești 
spre binele membrilor tăi în aceste probleme neliniștitoare. 
Iar aceasta este o trudă care merită făcută. 

Îți oferim acest manual introductiv pentru că, în pro-
pria lucrare, noi primim frecvent apeluri telefonice de ma-
ximă urgență de la păstori care au nevoie de ajutor în a gândi 
atent cum să rezolve situații dificile din bisericile lor. 

În 15 minute, mă întâlnesc cu un cuplu care este pe 
punctul de a divorța. Iată ce mă gândeam să fac... 

Un tânăr din biserica noastră tocmai ce mi-a mărturi-
sit că se simte atras de un alt bărbat. Trebuie să îi răs-
pund, dar nu știu ce să îi spun... 

Unii părinți din biserica mea au concluzionat că fiica 
lor este anorexică. Există vreun loc unde să le reco-
mand să meargă? 

Majoritatea păstorilor sunt în criză de timp și sunt îm-
povărați cu multe alte responsabilități. Adăugați la asta câteva 
lucruri comune care afectează lucrarea unui păstor, precum: 
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• Majoritatea studenților de la seminar au doar 
unul sau două clase de consiliere în orarul lor. Ei 
subestimează adeseori volumul de consiliere pe 
care îl vor face atunci când vor fi implicați în 
prima lor slujbă pastorală. 

• Majoritatea păstorilor intră în lucrare ca să pre-
dice și să dea învățătură, nu ca să consilieze. Ei 
consiliază pentru că este așteptat ca slujirea în 
consiliere să fie parte din slujba lor, nu pentru că 
ar fi entuziasmați de ea. 

• Atât bisericile mai mici cât și cele mai mari au 
membri care au dat de bucluc în viețile lor. Bise-
ricile mici, în special cele din zonele rurale, au 
adeseori foarte puține resurse în comunitățile lor 
la care să apeleze după ajutor. Păstorul și biserica 
sunt deseori singurele resurse disponibile. 

• Membrii bisericii se așteaptă ca păstorul lor să îi 
ajute în lucrurile cu care ei se luptă. La urma ur-
mei, membrii îi plătesc salariul păstorului. Ei se 
așteaptă de la el să își aloce timp pentru ei, de 
multe ori mult timp. Ei par chiar să presupună 
că păstorul are acces instantaneu la răspunsul Bi-
bliei la problemele vieții. 

• Oile slabe tind să ocupe o parte disproporțio-
nată din calendarul păstorului cu problemele, 
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cererile și uneori doar egoismul lor general. De 
multe ori, acest lucru vine însoțit de foarte pu-
țină recunoștință față de Dumnezeu pentru grija 
care li se oferă prin păstorul și biserica lor, grijă 
asemănătoare cu cea a lui Hristos. 

• Majoritatea membrilor bisericii lasă ca proble-
mele lor să se înrăutățească mult mai mult decât 
trebuie înainte de a-și birui mândria și de a cere 
ajutor. Gânduri precum „nu vreau ca păstorul să 
aibă o părere proastă despre mine” sau „mă pot 
descurca singur” îi amăgesc. Dacă ar fi cerut aju-
tor mai de timpuriu, acest lucru i-ar fi scutit pe 
toți de multă transpirație și lacrimi. 

Ce ar trebui să facă un păstor cu toate aceste lucruri? El 
poate avea foarte puțină echipare în consiliere. Poate avea oi 
slabe care îi ocupă extrem de mult din timp. Poate avea puțin 
ajutor relațional la care să apeleze într-o biserică nesănătoasă. 
Nu sună deloc promițător, nu-i așa? 

DRAGI PĂSTORI, VĂ PUTEM AJUTA CU CEVA? 

Noi vrem să ajutăm oferindu-ți un cadru de bază pen-
tru tratarea problemelor membrilor voștri. Se poate să nu ai 
foarte mult timp la dispoziție. Poate că te temi ca nu cumva 
să îi strici permanent situația cuiva. Poate că nu vrei să te 
ocupi de astfel de lucruri. Așa că, ceea ce ai nevoie este deo-
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potrivă să îți amintești că Evanghelia lui Isus Hristos este pu-
ternică în aceste situații și că există anumite sfaturi practice 
pentru slujire în lumina puterii ei. 

Asta este ceea ce noi ne dorim să acoperim în această 
scurtă carte. În prima parte, formată din primele trei capitole, 
vom trata conceptul de consiliere. În capitolul 1, vom prezenta 
o viziune a ceea ce înseamnă să trudești pentru membrii bise-
ricii tale. Ideea noastră este simplă: păstorii păstoresc. Păstorii 
sunt angajați în lucrarea de a face ucenici, iar ucenicizarea va 
include adesea consilierea oamenilor care trec prin situații di-
ficile. Acest fapt nu ar trebui să te tulbure, nici să te cople-
șească. Nu este nevoie nici să te înspăimânte, ci trebuie să te 
facă să înțelegi că grija pentru oamenii care trec prin dificul-
tăți este parte din privilegiul dragostei pentru Isus. Hrănește 
oile Lui! În capitolul 2, te vom ajuta să știi cum să te pregătești 
pentru slujba de consiliere – cum să începi, cine să înceapă, și 
cum să aranjezi lucrurile ca ele să meargă cât mai lin este posi-
bil. Capitolul 3 prezintă metoda de bază în consiliere. Vom 
explica acolo o tehnică utilă pentru explorarea dificultății 
prin care trece cineva și pentru a-i spune ceva care să îl/o 
ajute. Vom discuta tipurile de întrebări ce pot fi puse, dome-
niile pertinente ale vieții unei persoane care trebuie explorate 
și cum să răspundem în modalități biblice și folositoare. 

Partea a doua, compusă din capitolele 4-6, urmărește pro-
cesul de consiliere, de la întâlnirea inițială până la discuția finală. 
Îți vom da sfaturi pentru recunoașterea aspectelor dinamice 
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ale inimii, pentru înțelegerea teologică a problemelor și pen-
tru folosirea strategiilor de schimbare ancorate în răscumpă-
rare. Vrem ca aceste capitole să te ajute să răspunzi la această 
întrebare: Cum arată procesul prin care îngrijesc de această 
persoană? 

Partea a treia, și ultima, compusă din capitolele 7 și 8, 
arată care este contextul consilierii. Consilierea pastorală se 
petrece atât în interiorul comunității bisericii, cât și într-o co-
munitate de resurse din afara ei. Capitolul 7 tratează realitatea 
că tu, păstorul, nu poți trudi de unul singur. Nu poți să faci 
totul și să rămâi stabil mental. Așa că te vom ajuta să te gân-
dești la ce înseamnă să dezvolți o cultură a ucenicizării în bi-
serica ta, care va suplimenta și va îmbogăți orice slujire în con-
siliere care va avea loc. Ce înseamnă să dezvolți o cultură în 
care membrii să se ajute reciproc să fie înfloritori în credința 
lor? Capitolul 8 privește apoi în afara bisericii locale pentru a 
vedea ce consilieri, doctori sau alte resurse relaționale sunt 
disponibile. Este înțelept vreodată să recomanzi pe cineva din 
afara bisericii? Dacă faci acest lucru, cum poți avea încredere 
că un anume doctor îți va ajuta membrul bisericii, nu să îl ră-
nească? Dar dacă nu poți găsi în comunitatea ta un consilier 
care să gândească la fel, ci doar dintre cei care oferă ajutor 
dintr-o perspectivă naturalistă? Întrebările de acest fel 
abundă. 

Vom încheia cartea prin câteva resurse practice, de la o 
simplă definiție a consilierii biblice până la o metodă pentru 
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luarea de notițe. Acestea sunt menite să îți vină în ajutor, iar 
noi sperăm că ele te vot ajuta în această trudă ce merită efortul 
necesar. 

ISUS HRISTOS, ADEVĂRATA                                     
PUTERE ÎN CONSILIERE 

Sincer vorbind, nimeni nu se așteaptă ca această scurtă 
carte să schimbe lumea în care trăiești. Țelul nostru nu este să 
te echipăm să rezolvi orice lucru îți iese în cale. Mai degrabă 
ne dorim să îți dăm încrederea că, în Evanghelie, ai tot ce este 
necesar pentru a-i călăuzi cu bine pe membrii bisericii tale 
prin necazurile lor. Încrederea ta nu stă în nu știu ce tehnică 
de consiliere super-dezvoltată, nici măcar în propria per-
soană, ci în puterea lui Dumnezeu de a-i schimba pe oameni. 

Încrederea adevărată este înrădăcinată în puterea veștii 
bune a lui Isus Hristos, care schimbă viața. În definitiv, Isus 
este modelul care arată cum oamenii funcționează cel mai 
bine. Iar El a venit într-o lume bolnavă ca Substituit pentru 
ființe omenești bolnave, cum suntem noi. Păcatul ne înstrăi-
nează de Dumnezeu. El înstrăinează totul de Dumnezeu. Iată 
de ce suferim și de ce păcătuim. Dar Isus reconciliază ceea ce 
era înstrăinat făcând plata păcatului prin moartea Lui. Iar 
Isus trăiește acum din nou, transformând oameni și făcându-
i să trăiască în neprihănirea Lui, într-o relație restabilită cu 
Dumnezeu. Dumnezeu este Cel îi schimbă pe oameni, prin 
Fiul Său glorios. 
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Iată mai specific ce vrem să spunem: noi, oamenii, am 
fost creați ca să ilustrăm caracterul lui Dumnezeu în felul în 
care gândim, în ceea ce ne dorim și în felul în care acționăm. 
Când în inima omului se naște un gând împietrit, o dorință 
ilegitimă sau o intenție egoistă, acea inimă eșuează să ilustreze 
caracterul Creatorului ei, care este răbdător, pur și generos. 
Pe scurt, tot ceea ce există în interiorul și în exteriorul unei 
persoane a fost conceput ca să Îl proslăvească pe Dumnezeu. 

Inima lui Isus a fost singura care a ilustrat perfect ca-
racterul lui Dumnezeu – pentru că El însuși este Dumnezeu. 
Dar El este și om, ca noi. De aceea, El este potrivit să fie Re-
prezentantul nostru, Modelul nostru, Salvatorul nostru 
(Evrei 4:14-16). De aceea, în ceea ce privește consilierea, tre-
buie să ținem minte următoarele lucruri: 

• Isus Hristos este mijlocul prin care vine schimba-
rea. Când credem Evanghelia Lui, acest lucru 
schimbă reacțiile inimilor noastre. Toată înțe-
lepciunea teoretică și toate sfaturile practice din 
slujba de consiliere ar trebui să încurajeze pri-
mordial relația omului cu Isus Hristos, prin cre-
dință. 

• Isus Hristos este ținta schimbării. Ilustrarea ca-
racterului Lui este modelul maturității pe care 
noi ne străduim să îl avem. Se poate ca proble-
mele noastre să nu dispară și circumstanțele 
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noastre să nu se schimbe prin consiliere, dar 
Dumnezeu ne făgăduiește puterea de a răspunde 
în modalități care să reflecte ascultarea plină de 
credință a Fiului Lui. 

În forma ei cea mai simplă, consilierea presupune că o 
persoană caută să meargă alături de o altă persoană, care a ră-
tăcit de pe cale. Formarea profesională sau programele acade-
mice pot fi foarte utile pentru dezvoltarea îndemânării, dar 
chiar dacă nu ai avut parte de acestea, poți să consiliezi dacă 
privești din toată inima Cuvântul lui Dumnezeu ca acela care 
le arată oamenilor care sunt nevoile lor cele mai mari și care 
este cea mai măreață nădejde pentru ei. 

Frate păstor, merită să investești timp în această trudă. 
Speranța noastră este că te vom echipa cu instrumentele de 
bază ca să poți începe. Cadrul pe care îl creionăm aici consti-
tuie încercarea noastră de a folosi curajos adevărul Evanghe-
liei în rezolvarea problemelor care îi necăjesc pe membrii bi-
sericilor noastre. Ca să fim sinceri, ar fi mult mai ușor să tra-
tăm toate aceste lucruri pe fugă, prin învățătură generală dată 
de la amvon sau să le recomandăm oamenilor să se ducă în 
altă parte. Dar a îngriji cu îndemânare de membrii lui este o 
trudă vrednică de slujba de păstor. 
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1 
TRUDIND PENTRU                        

MEMBRII BISERICII TALE 
 

Păstorii nu miros bine. Cel puțin păstorii buni nu mi-
ros bine. Un păstor bun se identifică cu oile care put, iar mi-
rosul se transmite. 

Dar păstorii nu duhnesc doar pentru că miros a oi. Ei 
duhnesc și pentru că miros a transpirație. Și a sânge. Aseme-
nea muncitorilor obișnuiți, fețele lor sunt brăzdate și spină-
rile lor sunt aplecate. Asemenea soldaților obișnuiți, ei au 
ochii obosiți și brațele pline de cicatrice. Asemenea muncito-
rilor și a soldaților, ei se simt deseori epuizați și cu provizii in-
suficiente. Și au făcut pace cu faptul că acest fel de lucrare 
cere atât de mult de la ei. Nu vei întâlni niciodată un bun păs-
tor care să miroasă ca ieșit proaspăt din duș până la amiază. 

În același fel, nu vei întâlni niciodată un bun păstor 
care să aibă o atitudine flușturatică față de slujba lui. El nu se 
plânge de lucrarea grea necesară pentru grija față de cei încă-
pățânați și răniți, în timp ce îi hrănește și îi protejează pe toți 
ceilalți. Desigur, fiecare păstor are zile când este tentat să se 
uite spre cer și să se întrebe: De ce vin constant probleme din 
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partea acestor oameni? Dar el găsește credința de a accepta că 
slujba lui este dificilă. Dumnezeu a făcut-o să fie astfel ca să îl 
golească pe păstor de sine, astfel încât să fie umplut de puterea 
lui Hristos. 

LUCRARE PUBLICĂ, PROBLEME PERSONALE 

N-am auzit niciodată exprimată explicit pretenția că 
lucrarea este ușoară. Dar am văzut mulți păstori încercând să 
o facă să fie. Am văzut de asemenea o mulțime de bărbați în-
dreptându-se către pastorație pentru slujba de la amvon. Prin 
lucrarea de la amvon, ei înțelegeau să fie plătiți pentru că pre-
dică și dau învățătură, și probabil pentru câte o vizită pasto-
rală ici și colo. Ei știu că lucrarea făcută la nivel personal și 
consilierea sunt importante, așa că, în mod obișnuit, își pla-
nifică să crească bugetul bisericii prin abilitățile lor uimitoare 
de la amvon, după care să angajeze un ajutor de păstor, care 
să se ocupe de orice altceva. 

Nu vrem ca aceste lucruri să sune caustic. Am fost și 
noi cândva tineri și am avut viziunea de a conduce un popor 
loial într-un mare necunoscut prin predicare expozitivă ex-
presivă și prin aplicații străpungătoare, imaginându-ne cum 
puterea Cuvântului va radia de la amvon ca o lumină orbi-
toare într-o societate întunecată. Soții aveau să își ia de mâini 
soțiile în timpul predicilor noastre și să se pocăiască cu la-
crimi amare în acele după-amiezi. Dependenții aveau să se 
hotărască atunci și acolo să nu se mai complacă în starea lor. 
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Oamenii deprimați aveau să iasă din ceața lor la auzul vocilor 
noastre. Lucrarea noastră de predicare urma să fie suficient de 
puternică pentru a face ca lucrarea de consiliere să nu mai fie 
necesară. Sau cel puțin în mare parte. Desigur, ne gândeam că 
or să se mai ivească oarece probleme pe ici, pe colo, dar bise-
rica avea să fie sănătoasă ca urmare a lucrării noastre de predi-
care. 

Numai că au intervenit două lucruri care ne-au împie-
dicat să persistăm în acest vis: experiența și Biblia. Experiența 
este un dascăl strict. Ea ne arată imediat ușa, de îndată ce în-
cepem să ne manifestăm ca niște predicatori de carton. Chiar 
și pe măsură ce devenim mai puțin mediocri, vom descoperi 
că predicarea îmbunătățită nu este corelată în mod necesar cu 
mai puține probleme în viețile membrilor bisericilor noastre. 
În fapt, dacă ai lua predicatorul favorit, ai vedea o biserică 
având un buget mai mare, dar deloc mai puține probleme în 
viețile membrilor ei. Experiența nu tolerează iluzia că predi-
carea este totul în lucrare. 

Dar ca să fie lucrurile foarte clare, trebuie să spunem că 
predicarea este lucrarea vitală și centrală a Cuvântului în misi-
unea bisericii. Ea este scopul principal pentru care ne strângem 
împreună și stă la temelia oricărei slujiri pe care noi o facem la 
nivel personal. Așa că nu înțelege greșit intenția noastră de aici. 
Noi nu punem sub semnul întrebării prioritatea lucrării de 
predicare. Noi doar spunem că ea nu este singura modalitate 
în care lucrarea Cuvântului are loc în viața bisericii. 
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Numai experiența nu ar fi un învățător suficient în 
acest sens. Este mai bine să învățăm în ce constă păstorirea 
privind în Biblie decât pur și simplu la ceea ce nu funcțio-
nează în lumea reală. 

LUCRAREA PERSONALĂ ÎN SCRIPTURĂ 

Ochii lui Petru erau probabil obosiți pe când soarele 
dimineții începea să încălzească plaja. Probabil că el studiase 
fața înviată a lui Isus îndeaproape când au luat micul dejun în 
tăcere, și când toți ucenicii erau prea timizi ca să întrebe dacă 
El era cu adevărat. Ei așteptau ca Isus să înceapă conversația. 

„Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu mai mult decât 
aceștia?” 

Și știi istoria. Isus îl întreabă de trei ori pe Petru dacă Îl 
iubea cu adevărat. Până să răspundă a treia oară, Petru era în-
tristat că Isus nu părea atât de convins de răspunsurile lui afir-
mative. Dar, de fiecare dată, Isus l-a învățat pe Petru cum să 
demonstreze dragostea adevărată față de El: „Paște oile Mele” 
(Ioan 21:15-19). Dragostea față de Isus însemna să aibă grijă 
de cei care sunt ai Lui. Iar grija pentru ai Lui avea să implice 
moartea. Pentru Petru, era vorba de moarte în sens literal. 
Isus prevestise „cu ce fel de moarte Îl va proslăvi Petru pe 
Dumnezeu” (v. 19). 

Lucrarea înseamnă suferință 

Deși recunoaștem că Petru fusese chemat să fie apostol 
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printr-o chemare unică, noi înțelegem de asemenea că a-L 
urma pe Isus în cârmuirea bisericii Sale, pe calea Lui, va in-
clude deopotrivă trudă în hrănirea oilor și suferință din par-
tea altora. 

La mulți ani după aceea, experimentatul Petru avea să 
facă urgent de clară această legătură: 

„Îi sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un 
prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și 
părtaș al slavei care va fi descoperită: Păstoriți turma 
lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, 
ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru 
un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum 
ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci fă-
cându-vă pilde turmei. Și când Se va arăta Păstorul cel 
mare, veți căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a 
slavei” (1 Petru 5:1-4). 

Autoritatea apostolică a lui Petru s-a datorat în parte 
mărturiei lui despre suferințele lui Hristos. El s-a focalizat pe 
suferințele lui Hristos pentru că era necesar ca slava Lui să fie 
descoperită. Aceasta este o temă majoră în epistola lui Petru 
(1 Petru 1:6-7, 11; 2:21-25; 3:13-17, 18-22; 4:1, 7, 12-19). Pe-
tru avea să fie părtaș într-o zi acestei slave, și așa va fi cu orice 
păstor care păstorește turma lui Dumnezeu până la revenirea 
lui Hristos. 

Dar pentru a ajunge acolo, păstorii vor suferi. Din ce 
alt motiv să îi învețe Petru pe cititorii lui să își asume această 
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sarcină de bunăvoie, chiar cu zel, nu ca și cum ar fi obligați? 
Noi nu ne asumăm în mod natural sarcini care nu sunt în 
avantajul nostru („nu pentru un câștig mârșav”) sau de care 
nu suntem siguri că se vor face cum vrem noi („nu ca și cum 
ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală”). În mod natu-
ral, noi nu vrem să ne apropiem suficient de mult de modelul 
credincioșiei în suferință. Dar cuvintele adresate de Isus lui Pe-
tru în acea dimineață, pe țărmul mării, au avut probabil un 
ecou în mintea apostolului, atunci când a așternut pe hârtie 
acest îndemn către colegii lui păstori. „Păstoriți turma lui 
Dumnezeu” sună foarte asemănător cu „Paște mielușeii Mei”. 

Petru L-a văzut pe Isus înălțându-Se la Cer, iar acest lu-
cru a făcut ca orice trudă a lui pentru poporul Său să merite 
să fie făcută. El știa că Isus Și-a ocupat locul în Cer ca să fie 
Păstorul Cel Mare, Cel care, în ultimă instanță, este respon-
sabil pentru vegherea asupra fiecărei oi. Aceasta este cu ade-
vărat o trudă ce merită făcută. 

Lucrarea este personală 

Dar până aici am arătat doar că Scriptura indică faptul 
că păstorirea turmei lui Dumnezeu implică trudă și suferință; 
încă nu am arătat că truda nu ține doar de propovăduirea pu-
blică, ci și de slujirea făcută la nivel personal. Pentru a face 
asta, haideți să privim către Pavel ca principalul exemplu de 
bărbat care a trudit în propovăduirea publică în timp ce a fost 
implicat și în truda slujirii la nivel personal. 
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Pavel a fost un model de propovăduire publică a Evan-
gheliei, iar el a fost chemat de Dumnezeu să sufere în această 
lucrare truditoare (F.A. 9:15-16). El a vestit Evanghelia des-
chis în sinagogi, și din acest motiv s-a ales cu amenințări cu 
moartea (9:20-25). Pavel a propovăduit public vestea bună în 
Cipru (13:4), Antiohia (13:14), Iconia (14:1), în diferite ce-
tăți din Licaonia (14:6-7) și în nenumărate alte locuri. O mare 
parte a lucrării lui Pavel a constat din propovăduirea publică 
a Evangheliei. 

Dar dacă am încheia aici, ar trebui să ignorăm părți im-
portante din lucrarea lui Pavel. Epistolele lui către biserici 
ilustrează inima unui bărbat care trudise mult timp în grija 
pentru poporul lui Dumnezeu. În fapt, el se referă la suferin-
țele și truda lui printre oameni ca fiind elementele care dove-
deau chemarea pe care Dumnezeu i-o făcuse, prin contrast cu 
cei care se foloseau de abilitățile pământești impresionante ca 
să își dovedească propria chemare. El a trecut prin bătăi, loviri 
cu piatra și naufragii ca să le slujească personal copiilor lui 
Dumnezeu (2 Cor. 11:23-30). Pavel vorbește despre propria 
lucrare ca decurgând dintr-o „dorință fierbinte” de a îngriji 
de cei din jurul lui, o dorință atât de puternică încât spune 
despre el, Silvan și Timotei că „eram gata să vă dăm nu numai 
Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de 
scumpi ne ajunseserăți” (1 Tes. 2:8). El a trecut prin „osteneli 
și necazuri”, câștigându-și cele necesare ca să nu fie o povară 
pentru ei, așa încât a putut să spună: „Știți iarăși că am fost 
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pentru fiecare dintre voi ca un tată cu copiii lui: vă sfătuiam, 
vă mângâiam și vă adeveream, să vă purtați într-un chip vred-
nic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa” 
(2:11-12). Iată un bărbat care a trudit în mijlocul poporului 
său spre binele lor. 

Lucrarea lui Pavel nu s-a limitat la amvon. Grija lui față 
de ceilalți nu s-a încheiat cu participarea lor la slujirea lui pu-
blică, lucru care este o ispită pentru toți păstorii. Frați păstori, 
dacă tratăm slujba noastră în principal în termenii influenței 
noastre publice, vom pierde esența slujirii la nivel personal. 
Uneori suntem mai deranjați de gândul că oamenii ar putea 
pleca din bisericile noastre decât de gândul că ei sunt răniți. 
Dar nu aceasta era inima lui Pavel, și nici inima Aceluia pe 
care el L-a urmat. 

Restul Noului Testament detaliază natura personală a 
slujirii pastorale. Trei dintre învățăturile ei se vor dovedi utile 
pentru discuția noastră despre sarcina consilierii. Lucrarea la 
nivel personal implică (1) să identificăm slăbiciunile și păca-
tele oamenilor, (2) să Îi vorbim lui Dumnezeu în numele aces-
tor oameni, și (3) să le vorbim oamenilor în Numele lui Dum-
nezeu. 

Truda pastorală implică identificarea slăbiciunilor și 
a păcatelor oamenilor. Condescendență. De regulă, noi folo-
sim acest termen într-un sens negativ, pentru că el implică 
faptul că o persoană crede că este superioară față de altele, și 
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totuși se coboară la nivelul lor. Dar termenul condescendență 
este unul perfect de potrivit pentru felul în care Isus S-a apro-
piat de păcătoși, întrucât El există pe un plan superior nouă. 
El a existat în bucurie și satisfacție perfectă împreună cu Ta-
tăl, Dumnezeul tuturor, strălucitor și măreț, slujit de îngerii 
înflăcărați ai Cerului, fără să aibă vreo obligație față de oame-
nii din această lume, care sunt răi și împovărați de păcat. To-
tuși, singura Ființă din întregul Univers care ar trebui să fie 
slujită de toți, le-a slujit tuturor. El a luat în considerare inte-
resele altora (Fil. 2:4) nu prin a insista pe rămânerea în gloria 
fericită a Cerului, pe care o avea ca Dumnezeu (2:6). Nu, ci 
El ne-a slujit identificându-Se cu necazurile noastre (2:7), în 
particular cu principala noastră problemă: moartea (2:8). 
Moartea este o problemă pe care noi n-am fi putut să o rezol-
văm niciodată. Aveam nevoie de ajutorul altcuiva. Iar Acela 
care ne-a ajutat ne spune să Îi urmăm exemplul: „Să aveți în 
voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus” (2:5). 

Moartea față de noi înșine spre binele altora ne cere să 
ne implicăm în necazurile lor. Isus S-a pus pe Sine în poziția 
necesară pentru a simți compasiune față de oamenii slabi: 
„Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciu-
nile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și 
noi, dar fără păcat” (Evrei 4:15). Isus poate simți cu noi pen-
tru că S-a expus pe Sine confruntării reale cu ispita (v. 15b). 
El a venit în lume ca un participant la viața unei lumi bleste-
mate de păcat, iar acum poate să Se apropie cu blândețe de cei 
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slabi și rătăcitori, pentru că El le înțelege slăbiciunile (5:2). 
Cel ce putea exista pe drept din toată veșnicia fără a experi-
menta durerea sau suferința a pătruns într-o realitate în care 
a fost caracterizat de ambele. El a fost „om al durerii și obiș-
nuit cu suferința” (Isaia 53:3). 

Și așa este situația și a păstorilor care slujesc turma lui 
Isus. Isus stă în apele tulburi ale slăbiciunilor, rătăcirilor și su-
ferinței poporului Său, și El îl îndeamnă pe păstor să I se ală-
ture acolo. Păstorii care vor să Îl urmeze trebuie să umble prin 
ape necunoscute. Suprafața tuciurie îi împiedică să își dea 
seama cât de adâncă este apa, iar mirosul îi avertizează de lu-
cruri neplăcute existente în adânc. Dar ei au încredere în Cel 
care îi cheamă să Îl urmeze în ea. 

Frate păstor, ești eliberat ca să poți imita acest mod de 
a trăi spre binele oamenilor pe care îi păstorești. Fiecare păstor 
este un slujitor al lui Isus, iar slujitorul nu este mai mare decât 
stăpânul lui (Ioan 13:16). Ești chemat să îți asumi riscul și 
truda pentru rezolvarea problemelor oamenilor. Asemenea 
lui Isus, îi ajuți pe oamenii care, într-un sens, n-au nicio treabă 
să îți ceară ajutorul. Dacă Marele Păstor Își murdărește mâi-
nile în această slujire, așa se va petrece și cu tine, care Îl urmezi 
în această lucrare. Asta nu înseamnă în mod necesar că vei de-
veni principalul consilier din biserica ta, dar înseamnă cu si-
guranță că trebuie să înveți abilitățile necesare ca să le slujești 
membrilor tăi când ei trec prin probleme. 
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Truda pastorală implică să Îi vorbim lui Dumnezeu 
despre oameni. Păstorii ar trebui să fie zeloși și constanți în 
rugăciune. Rugăciunea are cel puțin două avantaje care de-
curg din apropierea de oamenii care trec prin probleme. 

În primul rând, grija personală pentru membrii biseri-
cii tale va face ca rugăciunile tale să devină mai fierbinți. Un 
păstor care slujește superficial printre membrii lui, de multe 
ori slujește superficial și înaintea lui Dumnezeu. Un păstor 
care agonizează pentru membrii lui va simți o anumită agonie 
în rugăciunile pe care le aduce înaintea lui Dumnezeu pentru 
ei. Când păstorii se îndepărtează de slujirea la nivel personal, 
limitându-se aproape exclusiv la sarcinile publice sau admi-
nistrative, ei pot să piardă foarte ușor din vedere nevoile pro-
funde ale celor de lângă ei, iar aceasta va avea un efect de 
amorțire asupra rugăciunilor lor. Isus ne-a învățat să ne ru-
găm Tatălui manifestând disperarea după Împărăția Lui 
(Matei 6:7-13), iar când purtăm poverile membrilor noștri, 
acest lucru ne conduce la rugăciunea fierbinte. 

Când un păstor este martorul efectelor dezastruoase 
ale mâniei într-o familie, când stă lângă o văduvă descurajată 
care se simte ca și cum ar fi trebuit să treacă peste durerea ei 
după doi ani, când vine alături de un tânăr convins că este cel 
mai rău pervers din lume, când vorbește cu un bărbat care și-
a distrus căsnicia – dintr-o dată, nevoia lui disperată de înțe-
lepciune devine mai clară. Întrucât este martorul disperării pe 
care păcatul și efectele lui le aduc în viețile oamenilor, acest 
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lucru produce o disperare sfântă în rugăciunile păstorului. 
Ticăloșia lumii este deseori ceea ce stârnește rugăciunile po-
porului lui Dumnezeu. Iar păstorii nu trebuie să se izoleze de 
acest imbold. 

În al doilea rând, grija personală pentru membrii bise-
ricii tale va face ca rugăciunile tale să fie mai dependente. Ni-
mic nu se simte mai zadarnic decât să vorbești cu o persoană 
care suferă o depresie încercând să o scoți din tristețea ei, sau 
cu o tânără anorexică în timp ce vrei să o scoți din evaluarea 
de sine nerealistă. Una din modalitățile cele mai bune de a-ți 
percepe inabilitatea de a schimba vreun lucru este să consiliezi 
victime ale abuzului sau pe făptuitorii lui, ori oameni cu ati-
tudini încăpățânate sau minți încețoșate, sau pe cei care te dis-
prețuiesc pe tine și Biblia pe care o deschizi înaintea lor. A 
veni alături de oamenii aflați în circumstanțe imposibile îți va 
aduce aminte constant că tu, ca păstor, ai nevoie de Dumne-
zeul imposibilului. 

Truda pastorală implică să le vorbim oamenilor în Nu-
mele lui Dumnezeu. Truda pastorală – inclusiv lucrarea fă-
cută la nivel personal – este strâns legată și de propovăduire. 
A-L propovădui pe Hristos oamenilor este o trudă clară. Și 
Pavel este din nou exemplul nostru pastoral: „Pe El Îl propo-
văduim noi, și sfătuim pe orice om, și învățăm pe orice om în 
toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om, desăvârșit în 
Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea pu-
terii Lui, care lucrează cu tărie în mine” (Col. 1:28-29). 
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În truda noastră pastorală, Hristos este mesajul și ase-
mănarea cu Hristos este țelul. Noi vrem ca aceia care sunt în 
grija noastră să se asemene cu Hristos, ceea ce se petrece când 
credința lucrează prin dragoste. Astfel, țelul unui păstor în 
toată truda lui este să îi conducă pe oameni la credința în 
Hristos, prin propovăduirea mesajului Evangheliei Lui. Acest 
lucru este valabil deopotrivă în propovăduirea publică a Cu-
vântului și în cea la nivel personal. Credința remodelează 
funcțiunile inimii, astfel încât o persoană care era animată 
cândva de dorințe păcătoase, având o gândire întunecată și 
loialități pământești, este animată tot mai mult de dorințe ne-
prihănite, de o gândire iluminată și de loialități cerești. Iar sin-
gura modalitate în care credința își face loc în inimă constă 
din auzirea mesajului propovăduit: „Astfel, credința vine în 
urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos” 
(Rom. 10:17). 

Truda pastorală necesită ca slujitorii Cuvântului să le 
vorbească oamenilor din partea lui Dumnezeu, în Hristos. 
Pavel era atât de dedicat creșterii credincioșilor în Hristos, în-
cât, dacă ei eșuau să persevereze în credință, Pavel ar fi consi-
derat că truda lui a fost zadarnică (Fil. 2:16; v. și Gal. 4:11). 
Țelul central al întregii lui trudiri era credința statornică. 

Propovăduirea lui Hristos le cere păstorilor să pă-
trundă în locurile întunecate din viețile oamenilor – acele 
probleme neplăcute care sunt pur și simplu mai ușor de igno-
rat decât de tratat. Poate fi vorba de căsnicii care încep să arate 



44 PĂSTORUL ȘI CONSILIEREA   |  Pierre și Reju 

semne de fragmentare, indicii alarmante din viața unui tânăr, 
lipsa unității între doi membri vechi ai bisericii, îndoielile du-
reroase ale unui membru al echipei bisericii, volatilitatea 
mentală a unui tânăr. Oricare ar fi complexitatea problemelor 
oamenilor, poți întotdeauna să îți pui această întrebare de ori-
entare: Cum arată credința în Hristos în suferința acestei per-
soane? 

Isus trebuie să fie propovăduit în acele locuri întune-
cate. Iar păstorul nu trebuie să se teamă să se ducă acolo. Este 
adevărat că multe dintre problemele cu care te vei confrunta 
în lucrarea de la nivel personal trec dincolo de experiența ta și 
de abilitatea ta de a le gestiona într-un fel adecvat. Dar ține 
minte două lucruri. 

În primul rând, ca în orice alt lucru din viață, îndemâ-
narea ta în navigarea prin locurile întunecoase nu se dezvoltă 
decât prin practică. Păstorul va crește în abilitățile lui doar în 
măsura în care își asumă cu smerenie sarcina grijii îndea-
proape față de membrii lui. Desigur, el va face o mulțime de 
greșeli pe această cale, de la a presupune că înțelege foarte bine 
situațiile, până la eșecul de a vorbi cu autoritate, eșec cauzat 
de frica față de răspunsul pe care oamenii l-ar putea da. Dar 
greșelile sunt o parte necesară din îmbunătățirea abilităților. 
Cheia pentru a diminua daunele este smerenia. Slujește-i pe 
oameni prin Cuvânt, și recunoaște limitele perspectivei tale. 
Felul în care să îi slujești pe membrii bisericii tale este un su-
biect pe care îl vom dezvolta în capitolele care urmează. Un 
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element esențial de aici este că frica de eșec nu trebuie să te 
împiedice din a merge în acele locuri întunecate. 

Fii sigur că vei crește pe această cale. Vei înțelege subti-
litățile dinamicilor interpersonale, vei evalua problemele, vei 
conduce o persoană la a recunoaște modele de gândire sau do-
rință, și vei procesa situații în modalități utile și biblice. Ase-
menea unui pom de esență tare, creșterea ta va fi în mare parte 
imperceptibilă, dar ea va avea loc. Iar când te vei uita înapoi 
după luni și ani de zile, creșterea va fi incontestabilă. 

În al doilea rând, și chiar mai important, încrederea ta 
legată de navigarea prin locurile întunecate nu este îndreptată 
în primul rând către tine, ci către Hristos. Adu-ți aminte de 
pasajul cu care am început discuția noastră; țelul lucrării este 
Hristos. Dar ține minte asta: Hristos este și mijlocul lucrării. 
„Iată la ce lucrez eu, și mă lupt după lucrarea puterii Lui, care 
lucrează cu tărie în mine” (Col. 1:29). Sursa energiei lui Pavel 
era Hristos, iar proviziile pe care el le primea de la Hristos erau 
puternice. Acesta este temeiul încrederii noastre și singurul 
motiv pentru care îndrăznim să pătrundem în apele întune-
cate ale problemelor oamenilor. 

În ultimul rând, încrederea ta nu ține de abilitățile tale, 
oricât de dezvoltate ar fi ele. Nu, ci încrederea ta este în pute-
rea Evangheliei lui Isus Hristos, prin propovăduirea Cuvân-
tului. Ceea ce este valabil în cazul lucrării de la amvon este 
ceea ce este valabil și în biroul de consiliere. Într-un sens, ne 
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era mai ușor să fim dependenți de Duhul în primele zile ale 
lucrării noastre de predicare, pentru că eram atât de conști-
enți de slăbiciunile noastre. Pe măsură ce creștem în îndemâ-
nare, atât exegetic cât și omiletic, noi uităm mai repede de de-
pendența noastră de Domnul, care să ne vorbească prin Cu-
vântul Lui. Desigur, acest lucru se poate petrece și în consili-
ere, dar el ar putea să ți se pară greu de imaginat în acest mo-
ment. Însă niciun simțământ de neputință legat de lucrarea 
de consiliere nu ar trebui să fie un motiv pentru care să o eviți; 
nu, ci dimpotrivă, ar trebui ca asta să te păstreze dependent 
de Dumnezeu, ca să faci ceea ce doar El poate face. 

Așadar, frate păstor, nu este nevoie să te temi de necu-
noscut. Dacă ți-ai aranjat lucrarea pastorală așa încât să eviți 
misiunile regulate în locurile stâncoase și noroioase din viețile 
oamenilor, nu păstorești ca Isus. Fața brăzdată și plină de 
transpirație a unui păstor nu este decât o imagine a acelei fețe 
pe care erau stropi mari de sânge, una pe care noi toți o iubim. 
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2 
DE UNDE SĂ ÎNCEPEM? 

 

„Am nevoie de ajutor”, este felul unei oi de a recu-
noaște nevoia și ceea ce demarează adesea procesul de consili-
ere pastorală. Stând la ușa din spate după fiecare serviciu de 
duminică al bisericii, păstorul știe instinctual că tonul acela 
sugrumat spune ceva. El oprește discuția în timp ce își face un 
calcul mental rapid pentru ce ar trebui să facă. „Mă întreb ce 
este greșit? Ce ar trebui să fac ca să ajut? De unde să încep?” 
El știe că fiecare mărturisire spusă aproape în șoaptă poate 
conduce la o gamă foarte mare de probleme, de la unele sim-
ple la altele complicate. 

ȚELURILE INIȚIALE 

Înainte de a începe să descriem procesul de consiliere, 
ne este de ajutor să ținem minte câteva țeluri generale. Când 
îți amintești de aceste țeluri în procesul de consiliere, acest lu-
cru te va împiedica să rătăcești sau să fii lipsit de direcție. Dacă 
ar fi să folosesc o metaforă din domeniul construcțiilor, ele 
sunt ca acele planuri de construcție care îți arată ce trebuie să 
se facă. Iată trei țeluri simple de ținut minte atunci când oferi 
consiliere pastorală. 
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Tratează problema care ți se prezintă 

În primul rând, și probabil cel mai evident este că noi 
dorim să tratăm problema. Prin natura ei, consilierea este ori-
entată pe probleme. Asemenea tuturor altor slujiri, ea este 
cristocentrică și dirijată de Cuvânt, dar consilierea apare în 
general ca răspuns la un domeniu anume de probleme. Sluji-
rile regulate ale Cuvântului sunt ca benzinăriile sau atelierele 
unde schimbi uleiul – ele îți alimentează și îți întrețin mașina. 
Dar când Ford-ul nu mai funcționează, îl duci la atelierul de 
reparații. Tot așa, creștinii care stau săptămână de săptămână 
sub predicarea Cuvântului nu vizitează în mod uzual biroul 
pastoral până nu apare ceva rău în viețile lor. 

Păstorii se străduiesc să îi ajute pe cei ce trec prin lupte 
să răspundă înțelept la problemele lor: mânia are nevoie de 
stăpânire de sine (Efes. 4:26); întristarea are nevoie de mângâ-
iere (2 Cor. 1); frica are nevoie de odihnă (Ps. 56:3-4). Cuplu-
rile cu datorii au nevoie să își stabilească ținte de buget și să se 
înfrâneze de la anumite cheltuieli; adolescenții care își fac tă-
ieturi pe corp au nevoie de strategii comportamentale care să 
îi facă să se oprească; profesioniștii care au căzut în depen-
dența de medicamente care să le aline durerile au nevoie de 
atenție medicală. Păstorii trebuie să trateze problemele într-o 
manieră practică. Oamenii au nevoie de sfaturi bine cântărite 
pentru luptele pe care ei le duc în viața reală. 

Dar, în sine, strategiile practice nu sunt suficiente. 
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Consilierea cu adevărat creștină va avea mult mai mult de ofe-
rit: Persoana și lucrarea lui Hristos vor constitui centrul ei te-
ologic și practic. Hristos și Evanghelia Lui trebuie să fie teme-
lia, mijlocul și ținta lucrării noastre de consiliere. Dacă până 
la finalul sesiunilor tale de consiliere nu ai ajutat acea per-
soană să arate mai mult ca Hristos, ceea ce ai făcut nu este 
consiliere creștină. Iar asta ne conduce la al doilea țel. 

Arată relevanța Evangheliei 

În al doilea rând, noi vrem ca persoana respectivă să 
vadă relevanța Evangheliei. Oamenii trăiesc cum trebuie doar 
când sunt făcuți neprihăniți prin Hristos. Valorile lor cele 
mai profunde, tânjirile lor ascunse și felul în care ei înțeleg lu-
mea, când nu sunt aliniate la perspectiva lui Dumnezeu, vor 
conduce la frustrări și disfuncțiuni continue. Perspectiva lor 
asupra problemei va fi, cel mai probabil, una clar pămân-
tească. 

Dar Evanghelia este relevantă pentru că ea remodelează 
toate problemele noastre pământești folosind o perspectivă 
veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu scoate la lumină inima în 
modalități în care nimic altceva nu o poate, aducând la lu-
mină într-un fel chirurgical ceea ce este nesănătos (Evrei 4:12-
13), așa încât ceea ce este greșit să fie corectat (Evrei 12:12-
14). Credința este mijlocul prin care o persoană primește ne-
prihănirea lui Hristos, astfel încât calitatea și caracterul inimii 
și vieții ei să fie transformate (Rom. 1:16-17; 6:22-23). Chiar 
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și când credința în Cuvântul lui Hristos este dificilă, persoana 
aceea va descoperi mereu că Hristos este mai mult decât vred-
nic să Îi încredințeze viața (Marcu 9:24). 

Trebuie să ne bazăm pe Evanghelie în felul acesta de-a 
lungul vieților noastre. Evanghelia este relevantă întotdeauna, 
iar unul dintre țelurile noastre în slujba de consilieri este să fa-
cem așa încât acest adevăr să fie pe cât de evident se poate. Și 
vei face acest lucru scoțând la lumină minciunile bizuirii pe 
sine pe care noi toți ni le spunem: „Pot să îmi rezolv problema 
asta de unul singur”; „Poate că aceste lucruri despre Evanghelie 
sunt utile la biserică, dar nu mă vor ajuta cu adevărat acolo 
unde am nevoie de ajutor, în viață”; „Dacă Hristos m-ar fi iu-
bit, El ar fi făcut ca această problemă să dispară”; „Acest lucru 
este prea greu. Renunț și nu-mi mai pasă de nimic”. 

Păstorul ar trebui să arunce o grenadă în mijlocul unei 
astfel de gândiri. El trebuie să insiste pe faptul că problemele 
din viață sunt ocazii pentru persoanele care le experimentează 
să audă glasul lui Hristos care îi cheamă, neinsistând pe pro-
priile soluții, dar nici renunțând și căzând pradă deznădejdii. 
Niciunul dintre aceste lucruri nu va conduce la o mai mare 
încredere în Evanghelie, lucru pe care Dumnezeu îl dorește în 
inimile celor pe care El îi iubește.  

Ajută-i pe oameni să crească în asemănare cu Hristos 

În al treilea rând, și cel mai important, în noi vrem să îi 
ajutăm pe oameni să crească spre a fi tot mai asemănători cu 
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Hristos (Efes. 4:22-24; 5:1). Ființele omenești au fost create 
ca să Îl ilustreze pe Dumnezeu. Cu cât suntem mai confor-
mați chipului Său, cu atât mai îndeaproape vom reflecta idea-
lul lui Dumnezeu pentru viața omului (Rom. 8:29-30). Pe 
măsură ce omul este sfințit, el va renunța la lucrurile care îi 
ofilesc sufletul și se va îmbrăca cu acele lucruri care țintesc la 
asemănarea cu Hristos. Ține minte că Hristos este deopotrivă 
mijlocul și țelul lucrării de consiliere. 

Noi ne dăm seama că acest al treilea țel poate să nu sune 
inițial atât de util pentru cineva care este aflat în tranșeele de-
presiei sau pentru cineva care încearcă să se recupereze după 
moartea unui copil. Provocarea ta, ca păstor, este să le arăți 
altora, în modalități convingătoare, de ce acest țel, anume o 
viață în asemănare cu Hristos, este un lucru mult mai bun de-
cât dorința lor imediată după fericire sau eliberare de durere. 
Deși cu siguranță că noi trudim venind în ajutorul celor ce 
trec prin depresii ca să le ușurăm sufletele și ca să le dăm mân-
gâiere celor îndurerați, noi nu ne oprim aici. Noi vrem ca ei 
să vadă gloria trăirii și a devenirii mai mult asemenea lui Hris-
tos. Sfatul păstorului este unul simplu deopotrivă pentru 
omul credincios și pentru cel necredincios: viața cea mai au-
tentică este să fii ca Hristos (Ioan 10:10). 

Ca să fim onești, acest lucru face ca eficacitatea lucrării 
de consiliere să fie mai dificil de evaluat. Cum să măsori precis 
asemănarea cu Hristos? Cu siguranță că există indicatori în ce 
privește dorințele și comportamentul schimbat, în diferite 
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moduri de a gândi și în ce privește preocupările mai curate. 
Dar această slujire nu este ca atunci când vopsești un gard, 
unde poți vedea culoarea pe măsură ce înaintezi și poți cu-
noaște exact cât mai ai de lucru. Încrederea păstorului este în-
dreptată în principal către faptul că, dacă cel consiliat Îi apar-
ține lui Hristos, Dumnezeu S-a angajat că îl/o va înnoi. 
Acesta a fost motivul apostolului Pavel, care l-a determinat să 
își continue lucrarea truditoare: „Sunt încredințat că Acela 
care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în 
ziua lui Isus Hristos” (Fil. 1:6). Și este și motivul nostru. 

SEMNALUL INIȚIAL DE ALARMĂ 

Acum, că am stabilit care sunt țelurile, haideți să vedem 
felul în care consilierea ajunge să fie inițiată în mod normal. 
Nu toate situațiile încep în același fel.  

Consilierea poate cu siguranță să înceapă de la per-
soana care se luptă cu o problemă și care cere ajutor, dar ea 
poate fi inițiată de asemenea de un prieten preocupat sau 
chiar de păstor, care abordează direct pe cineva care pare că 
are nevoie de ajutor.  

Consilierea inițiată de la sine 

Consilierea inițiată de la sine este, în mod uzual, cea mai 
naturală modalitate în care ea să înceapă. Când cineva îi cere 
sfatul unui păstor, de regulă acest lucru se petrece pentru că 
acea persoană este conștientă de faptul că are nevoie de ajutor. 
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Persoana ezitantă îl contactează direct pe păstor, cum ar fi 
printr-un apel telefonic într-o marți dimineață, printr-un me-
saj criptic pe e-mail sau pe telefon, printr-o conversație în 
șoaptă în spatele ușii bisericii. Oricare ar fi problema, astfel de 
discuții pot fi sumarizate foarte ușor în patru cuvinte: „Am 
nevoie de ajutor”. 

Odată ce conversația a început, păstorul poate să explo-
reze motivele pentru care persoana în cauză are nevoie de aju-
tor. Vom analiza acest aspect în mai multe detalii în capitolele 
viitoare. Pentru moment, este suficient să spunem că păstorul 
ar trebui să laude acea persoană pentru că a cerut ajutor. 
Chiar dacă vei descoperi mai târziu că problema pe care acea 
persoană o aduce înaintea ta are, de fapt, puțin de-a face cu 
problema reală, poți să celebrezi smerenia dată de Dumnezeu 
a persoanei respective, smerenie demonstrată prin faptul că 
și-a recunoscut nevoia după ajutor. 

În consilierea inițiată de la sine, o oaie strigă către păs-
torul ei după ajutor. Iar păstorul ar trebui să arate o dorință 
bucuroasă de a îngriji de această oaie care suferă (1 Petru 5:2). 

Consilierea inițiată de prieteni 

Alte situații de consiliere sunt inițiate de prieteni sau de 
persoane dragi celei care are probleme. Un lider de grup mic 
te alertează cu privire la problemele din viața unui membru. 
Un membru te abordează vorbindu-ți despre obiceiurile ciu-
date ale colegului lui de cameră. Un părinte îți cere ajutorul 
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în legătură cu un adolescent rebel. În experiența noastră, cel 
mai frecvent exemplu de consiliere inițiată de prieteni este cel 
al soției care caută ajutor pentru soțul ei. Acesta este un exem-
plu deosebit de luat în seamă, întrucât ilustrează deopotrivă 
avantajele și potențialele dezavantaje ale inițierii consilierii în 
beneficiul altcuiva. 

Noul Testament prezintă o imagine pozitivă membri-
lor bisericii care veghează reciproc asupra vieților lor (Gal. 
6:1-2; Evrei 3:12-13; Iacov 5:19-20), inclusiv făcându-i pe 
păstori să fie conștienți de nevoile membrilor lor așa încât să 
le păstorească cel mai bine. Este un lucru corect ca o soție să 
îl abordeze pe păstor dacă este îngrijorată de starea spirituală 
a soțului ei. 

Dar potențialele dezavantaje merite să fie aduse în aten-
ția consilierului. În primul rând, o soție îngrijorată poate să 
abordeze situația dintr-o perspectivă distorsionată sau limi-
tată. Se poate ca ea să fi contribuit la problema pe care o re-
clamă în modalități pe care nu le va vede. De aceea, păstorul 
trebuie să fie conștient de faptul că soția îngrijorată va avea și 
ea nevoie de ajutor ca să își însușească o perspectivă biblică. 
Proverbe 18:17 spune: 

„Cel care vorbește întâi în pricina lui, pare că are 
dreptate, dar vine celălalt, și-l ia la cercetare”. 

Această frântură de înțelepciune îi reamintește păsto-
rului că, atunci când îl abordează pe cel aflat în problemă, are 
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mult de ascultat mai înainte. Păstorul ar trebui să inițieze o 
explorare autentică împreună cu soția în cauză, nu să treacă 
imediat la concluzii. 

În al doilea rând, cel mai probabil că cel abordat va fi 
mai puțin deschis la sfaturi decât dacă el ar fi cel care inițiază 
conversația. Faptul că nu a venit să facă pasul înainte suge-
rează că nu este gata sau nu este dornic să se lase ajutat, și orice 
intruziune din partea păstorului, pe baza unor indicii date de 
alte persoane, nu vor face decât să înrăutățească situația. De 
aceea, de cele mai multe ori, cel mai bun sfat dat prietenului 
este că acesta ar trebui să îl încurajeze pe potențialul consiliat 
să inițieze el însuși comunicarea cu păstorul, sau cel puțin să 
îl întrebe dacă păstorul ar putea să îl contacteze. 

Atunci când circumstanțele par să favorizeze o inter-
venție nesolicitată, ar trebui să abordezi persoana respectivă 
cu răbdare și să fii hotărât să îl îndrepți către Hristos. De ase-
menea, în general este cel mai bine să fii deschis de la bun în-
ceput în legătură cu persoană care te-a abordat prima în pro-
blema în cauză. În majoritatea cazurilor, ar trebui pur și sim-
plu să îi spui clar prietenului îngrijorat că îi vei folosi numele 
și că îi vei apăra decizia de a interveni ca un lucru iubitor și 
biblic. Abordarea cuiva pe baza unui indiciu anonim nu tra-
tează biserica privind-o ca biserică. Franchețea alungă de-
vreme potențiala jenă și scoate lucrurile la lumină mai rapid. 

Într-o consiliere inițiată de un prieten, o oaie îl alertează 
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pe păstor de rătăcirea unei alte oi. Iar păstorul trebuie să mani-
feste înțelepciune în felul în care se apropie ca să dea ajutor. 

Consilierea inițiată de păstor 

Alte situații de consiliere sunt inițiate direct de păstorii 
care văd aspecte problematice în viețile membrilor lor, și îi ca-
ută. Deși uneori astfel de circumstanțe sunt percepute ca un 
pic jenante, abordarea cuiva ca să îngrijim de el/ea este parte 
din mandatul pastoral (Tit 2:15; Evrei 13:17). Exercițiul au-
torității pastorale nu ar trebui să fie niciodată o oportunitate 
pentru brutalitate, lingușeli, certuri sau manipulări. Am vă-
zut păstori care, dintr-o aparentă dorință după puritate și efi-
ciență, îi abordau pe oameni cu atâta brutalitate, încât puteai 
fi sigur că aceștia aveau să răspundă într-un fel precar. 

Păstorul ar trebui să îi abordeze pe oameni cu o fran-
chețe întemeiată pe răbdare și dragoste (1 Tes. 5:14). Acest 
lucru cere deopotrivă curaj și îndemânare. Ambele se dez-
voltă practicând. De aceea, frate păstor, nu te lăsa intimidat 
ca să te îndepărtezi de această sarcină, ca și cum Marele Păstor 
n-ar fi alături de tine. Când te îmbraci cu smerenie și răbdare, 
vei convinge inimile oamenilor din congregația ta să caute ha-
rul de care ei nu sunt conștienți că au nevoie. 

În consilierea inițiată de păstor, acesta vede rătăcirile 
din viața uneia dintre oile sale și o caută. În special în această 
circumstanță, păstorul trebuie să manifeste răbdare și perse-
verență atunci când caută să își ofere ajutorul. 
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CONTACTUL INIȚIAL 

Odată ce am stabilit nevoia pentru atenție pastorală mai 
îndeaproape, cum ar trebui ca un păstor să înceapă procesul de 
consiliere? Contactul inițial poate fi tratat ca și cum ar implica 
trei lucruri: prima imagine, prioritizarea și căutarea. 

O primă imagine 

Aproape că în toate cazurile avem nevoie de o primă 
imagine asupra problemei. Acest lucru poate fi făcut formal 
sau informal. A solicita o imagine pe cale formală poate im-
plica să le trimitem celor pe care vrem să îi consiliem o fișă de 
date personale, pe care să o completeze, iar aceasta să consti-
tuie un cadru pentru localizarea problemei cu care ei se con-
fruntă și pentru a prezenta într-o modalitate condensată care 
este perspectiva lor asupra problemei. Am inclus în Anexa C 
un exemplu de astfel de fișă, și ea există și în format digital. O 
primă imagine asupra problemei poate fi căpătată și informal, 
pur și simplu cerându-le celor implicați să o descrie într-un 
paragraf sau două. 

O astfel de primă imagine vine cu anumite avantaje. 
Păstorul are timp să mobilizeze resurse înainte de prima sesi-
une de consiliere. Poate că el va apela la cineva care are mai 
multă expertiză pe acea problemă, poate că va lua o carte ce 
ar putea să fie de ajutor pentru persoana consiliată, sau poate 
să îi implice pe alți creștini, care au trecut prin probleme ase-
mănătoare. 
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De asemenea, o privire generală inițială asupra proble-
mei îți dă posibilitatea să te rogi pentru persoana respectivă și 
pentru acea problemă înainte ca să vă întâlniți pentru consili-
ere. Noi îi încurajăm pe păstori să își dezvolte un obicei al ru-
găciunii în timpul personal de dimineață, rugându-se pentru 
toți cei cu care se vor întâlni în decursul zilei respective. Aceasta 
este o modalitate bună de a evita pericolul de a încerca să îi aju-
tăm pe alții după înțelepciunea noastră, nu să depindem de în-
țelepciunea pe care Domnul ne-o dă (Iacov 1:5-8). 

Un beneficiu suplimentar care vine din a avea o primă 
imagine generală asupra problemei este că acest lucru îl ajută 
pe cel consiliat să își organizeze gândurile înainte de a se pre-
zenta la ședința de consiliere. De multe ori, persoana în cauză 
s-a gândit prea puțin la felul în care ar descrie problema prin 
care trece, și, când îți explică situația înaintea ta, ea încă face 
curățenie prin mulțimea de lucruri dificile care o afectează. 
Au fost rare situațiile când am primit pe cineva la consiliere, 
și să își prezinte viața într-o manieră succintă, bine organizată. 
De cele mai multe ori, cei consiliați și-au revărsat cuvintele 
înaintea păstorului, crezând că este treaba lui să facă curățe-
nie. „Mă lupt cu asta... soția mea urăște faptul că... poate că 
ar trebui să mă gândesc la acest lucru... ei îmi spun întot-
deauna că...” Nici nu vei mai observa că au trecut deja 20 de 
minute de când povestea este tot înșiruită. Când avem o oa-
recare imagine asupra naturii situației înainte de ședința de 
consiliere, acest lucru ne va ajuta să organizăm ceea ce poate 
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fi un potop de detalii.  

Prioritizarea 

Ca păstor, ești deja dureros de conștient de limitările 
tale. Ai o cantitate limită de timp și energie. Noi suntem în-
credințați că Dumnezeu te-a împovărat ca să te cheltui spre 
binele poporului Lui. Pentru a face acest lucru în maniera cea 
mai eficace, va trebui să prioritizezi care anume dintre situații 
ar trebui să capete părți mai mari din timpul tău. Odată ce ai 
o primă imagine asupra situației, vei fi în măsură să cântărești 
câțiva factori. 

Timpul necesar. Problemele esențiale din căsnicii sau 
chestiunile comportamentale pot să ceară mai puțin timp de-
cât suferințele mai complexe, care implică sisteme de valori 
adânc înrădăcinate sau modele comportamentale pe termen 
lung. Noi nu spunem că un păstor ar trebui să le acorde prio-
ritate acelor situații care, în general, cer cel mai puțin timp. În 
fapt, cele care ne cer mai mult timp, de regulă au nevoie de 
cea mai mare atenție. Dar un păstor ar trebui să fie conștient 
de resursele de timp de care va avea nevoie. Experiența îți va 
da un fel de simț al resurselor de timp necesare. 

Nivelul necesare de explorare a problemei. Unele pro-
bleme necesită o muncă laborioasă de explorare a felului oa-
menilor de a gândi și a dorințelor lor, a istoriei personale și a 
dinamicii relațiilor lor cu ceilalți. Acele cazuri care necesită 
mai multă explorare ar trebui, în mod normal, să primească 
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prioritate. Cele care sunt mai clare pot fi gestionate de regulă 
de liderii de grupuri mici sau de alți prieteni creștini, care sunt 
dornici și în stare să ajute la rezolvarea lor. 

Gradul de urgență. Fiecare situație este urgentă pentru 
cei care vin să ceară ajutor. Dar parte din slujba ta ca păstor 
este să îi ajuți pe oameni să își vadă problemele în contextul 
nevoilor celorlalți oameni. Unele solicitări de consiliere pur și 
simplu nu sunt deloc urgente când sunt puse în comparație 
cu altele. Păstorul înțelept știe cât timp are la dispoziție, știe 
cât timp au la dispoziție cei din echipa lui și colegii lui prezbi-
teri, și știe și cât timp pot oferi ceilalți creștini cu abilități de 
consiliere din congregația lui. În situațiile mai puțin urgente, 
păstorul nu ar trebui să se simtă vinovat pentru că folosește o 
singură întâlnire de consiliere în care îi încurajează pe cei con-
siliați să caute să crească în rezolvarea problemei prin slujirile 
mai regulate ale Cuvântului, cel puțin până ce calendarul de 
consiliere al păstorului se mai eliberează. Vom spune mai 
multe lucruri despre folosirea altor lucrări ale bisericii în ca-
pitolul 7. 

Relațiile disponibile și orientate pe Evanghelie. Un alt 
factor de luat în seamă ține de relațiile disponibile pentru per-
soana care are nevoie de ajutor. Dacă există câțiva credincioși 
care văd Evanghelia la fel, și care sunt disponibili pentru a că-
lăuzi pe cineva, atunci consilierea ar trebui să capete priori-
tate. Un păstor ar trebui să fie dornic să îngrijească de o per-
soană care suferă orbește, fără a avea pe cineva care să o ajute. 
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Uneori, în circumstanțe care nu pot fi controlate de cel afec-
tat, el pur și simplu nu are persoane credincioase în jurul lui, 
care să îl călăuzească. Păstorul ar trebui să caute să vină în aju-
torul unei astfel de persoane nu doar prin consiliere directă, 
ci și conectând-o la viața trupului local al bisericii. 

Căutarea 

Un ultim aspect de luat în considerare în întâlnirea ini-
țială este cât de mult ar trebui să continui să îngrijești de ci-
neva aflat în nevoie. Trebuie să recunoaștem că aceasta este 
una dintre cele mai dificile ecuații pe care un păstor le are de 
rezolvat. El trebuie să cântărească urgența situației, receptivi-
tatea inimii acelei persoane și celelalte nevoi din congregație. 
Acest lucru este în special dificil în consilierea inițiată de pri-
eteni sau de păstori, întrucât puțini oameni se lasă ajutați în 
astfel de cazuri. Totuși, căutarea și grija față de oamenii nein-
teresați este adesea chemarea păstorului. Îndemânarea ține de 
a discerne cât de mult să cauți acea persoană, și în ce fel sunt 
diferite situațiile între ele, lucru care să ceară stiluri diferite de 
căutare. Iată câteva profiluri de oameni, pe care le poți lua în 
considerare. 

Cei interesați inițial, dar greu de urmărit. Deseori, într-
un tumult de convingere și disperare, oamenii se vor îndrepta 
către păstor, cerându-i ajutorul. Dar ulterior ei se simt deranjați 
și devin evazivi când încerci să îi cauți ca să le oferi ajutor. Tu 
îi slujești nelăsându-i să evadeze. Așa că, fii persistent și chiar 
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un pic insistent, cel puțin pentru o întâlnire inițială în care să 
poți întinde o mână de ajutor. De regulă, odată de ei trec peste 
ezitarea lor față de acea primă întâlnire, sunt în măsură să con-
știentizeze valoarea procesului. 

Cei neinteresați sau ocupați. Oh, dacă am putea să in-
jectăm dorința după ajutor în inimile unora, ne-ar face slujba 
mult mai ușoară. Dar întrucât nu putem face asta, trebuie să 
fim pregătiți să demonstrăm cât de important este să cauți 
ajutor. De regulă, a ajunge la o sesiune inițială de consiliere cu 
cineva nu este un lucru dificil, dar a-l face pe acel membru să 
se dedice mai multor întâlniri poate fi problematic. Iar în 
anumite situații, un calendar aglomerat face legitim de dificil 
ca acea persoană să se angajeze la mai mult. În astfel de cazuri, 
cel mai bine este să îi abordăm pe oameni din perspectiva pri-
orităților. Dacă le-ai oferi un salariu orar de 1500 de dolari ca 
să se întâlnească cu tine, și-ar face timp pentru asta, și ar ma-
nifesta și interes. Iar ceea ce le oferiți din Cuvântul lui Dum-
nezeu are o valoare infinit mai mare pentru bucuria și ferici-
rea lor. 

Cei împotrivitori. Chiar și în biserici, oamenii sunt 
uneori împotrivitori față de lideri din diverse motive. Dacă 
acea ostilitate ține de o suspiciune personală față de un anu-
mit păstor, de regulă noi îi sfătuim pe liderii bisericilor să 
aranjeze întâlniri cu un păstor diferit sau cu un membru dife-
rit al echipei de slujire, față de care această persoană să fie mai 
deschisă. Desigur, parte din grija pe termen lung înseamnă să 



CAPITOLUL 2  63 

căutăm reconcilierea. Dar a încerca să înțelegem de ce acea 
persoană este ostilă este un lucru foarte important pentru a 
ne achita de grija față de sufletul ei. Ostilitatea este o cale di-
rectă către cel puțin o fațetă majoră a problemelor ei. În situ-
ațiile în care o persoană este ostilă față de întreaga conducere 
a bisericii, poate fi înțelept ca acei prezbiteri să caute ajutor 
din partea păstorilor unei biserici care gândește asemănător. 

Cei excesiv de zeloși. Cred că se poate să cunoști deja 
sentimentul acela când primești numeroase apeluri de la ace-
eași persoană pe parcursul unei singure zile. Felul în care acea 
persoană te caută devine brusc nepotrivit de intens, dar tu ai 
putea să te simți vinovat chiar și pentru că gândești în felul 
acesta. Nu te simți vinovat. Parte din a-ți iubi turma în-
seamnă să ajuți la modelarea așteptărilor ei de la tine. Este în-
totdeauna mai îndurător să stabilești reguli potrivite de tim-
puriu, decât să le permiți oamenilor să ajungă excesiv de de-
pendenți de tine. Ei trebuie să învețe că Domnul este refugiul 
lor constant și că tu ești slujitorul lor, printre alți slujitori, care 
vor fi alături de ei pe termen lung. Și trebuie să învețe că toți 
slujitorii lui Dumnezeu au și ei limitele lor. 

Având în vedere toate aceste situații, păstorul ar trebui 
să evite să fie prea insistent în forțarea unui proces de consili-
ere asupra cuiva. Uneori, momentul stabilit de Domnul este 
diferit de al nostru, și putem să îi încredințăm pe oameni în 
grija Lui atât timp cât ne menținem ochii îndreptați îndea-
proape către ei, ca să le purtăm de grijă. Se poate ca Domnul 
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să vrea să le permită problemelor lor să îi lovească pentru o 
vreme. Sau poate fi voia Domnului ca să transforme inimile 
lor prin alte mijloace, prin care Cuvântul pătrunde în viețile 
lor. Ar trebui să fim deschiși față de Dumnezeu, cu smerenie, 
nu să insistăm pe instrumentul specific despre care noi am 
putea crede că este cel mai potrivit. 

Pe de altă parte, cuiva care trăiește într-un păcat fățiș, 
care poate fi identificat, și se distruge astfel pe sine și îi dis-
truge pe cei din jurul lui, ar trebui să i se ceară să își aloce timp 
pentru întâlnirea cu un păstor. Dacă acea persoană refuză, 
acel refuz poate fi indiciul unui refuz mai mare de a se pocăi 
de păcatul lui, lucru care poate, în final, să conducă la alte sta-
dii ale disciplinei bisericii. 

CE URMEAZĂ: METODA NOASTRĂ 

Acum, că avem o oarecare înțelegere despre cum în-
cepe consilierea, putem stabili metoda în care să o abordăm. 
Acesta este ultimul aspect cuprins în ceea ce noi am denumit 
conceptul consilierii. După aceasta, vom fi pregătiți să parcur-
gem procesul. 
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3 
METODA TA. CUM                            

SĂ CONSILIEZI 
 

Nu ar trebui să ai niciodată încredere într-un autor care 
pretinde că poate să predea o metodă complet dezvoltată de 
predicare într-un singur capitol, și acela scurt. Noi nu pretin-
dem că facem asta în ce privește consilierea. Dar trebuie să ai 
un fel de cadru călăuzitor pentru o conversație în consiliere. 
Noi ne-am dat toate silințele ca să condensăm toată informa-
ția în cele mai necesare elemente, așa încât să poți avea o ima-
gine clară despre ceea ce faci. Am prezentat până aici cele trei 
mari țeluri ale consilierii: tratarea problemei, ilustrarea rele-
vanței Evangheliei, și ajutorul dat oamenilor astfel încât ei să 
crească în asemănare cu Hristos. Dacă ai aceste țeluri clar de-
finite în minte, vei avea o șansă mult mai mare să spui ceva 
benefic. 

Păstorii știu că ei au nevoie să facă mai mult decât pur 
și simplu să găsească o modalitate mai plină de compasiune 
de a spune „oprește-te”, sau să îi dea unei persoane două ver-
sete și să îi spună „hai să vedem cum te vor ajuta”. Consilierea 
pastorală implică cel puțin trei elemente de bază: ascultarea, 
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gândirea și apoi vorbirea. Păstorii folosesc în mod activ aceste 
trei aspecte ale consilierii pentru a scoate la lumină situația, 
pentru a o cântări și pentru a oferi gânduri centrate în Evan-
ghelie pentru problemele din viețile oamenilor. 

METODA 

Dacă țelurile consilierii sunt asemenea planurilor de 
construcție, atunci metoda este ca planul de implementare 
pentru fazele construcției. Se începe cu fundația, treci apoi 
prin construcția elementelor de structură, și închei cu lucră-
rile de finisaj. 

Consilierea pastorală folosește o traiectorie asemănătoare, 
anume că treci de la ascultare, la cântărire și apoi la vorbire. 

• Asculți care este problema – pentru a înțelege 
contextul vieții și al problemelor acelei persoane 
(Prov. 18:2, 13; Iacov 1:19). 

• Cântărești răspunsurile inimii – pentru a vedea 
cum răspunde inima acelei persoane față de 
Dumnezeu, față de sine, față de alții și față de cir-
cumstanțele prin care trece (Prov. 20:5). 

• Spui adevărul în dragoste – pentru a învăța, 
mângâia, avertiza, încuraja, sfătui și îndemna, 
după cum este mai potrivit (2 Cor. 1; Col. 3:16; 
1 Tes. 5:14). 

Aceste trei acțiuni – ascultarea, cântărirea și vorbirea – 
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sunt cheia metodei noastre. Toate cele trei părți sunt întrețe-
sute pe tot parcursul procesului de consiliere. 

1. Ascultă care este problema. Tu vrei să știi ce anume se 
petrece, dar oamenii își mărturisesc deseori problemele într-o 
manieră dezordonată, strângând detalii ca într-o grămadă 
dezlânată de idei. De aceea, tu intervii și poți să sortezi toate 
aceste lucruri în grămezi mai mici, ajutând acea persoană să 
devină mai organizată în ceea ce spune. Iată un sistem de or-
ganizare a ideilor pe care noi l-am văzut util: 

• Circumstanțele. În primul rând, ce anume se în-
tâmplă? Ce circumstanțe par să fie cele mai im-
portante pentru persoana în cauză? 

• Alte persoane. Cine sunt personajele cele mai im-
portante din această circumstanță? Cum tra-
tează ele persoana consiliată? Cum le tratează cel 
consiliat pe ele? 

• Propria persoană. Ce atitudine are cel consiliat 
față de suferința prin care trece? Se vede ca o vic-
timă, ca făptuitor, se consideră inferior sau su-
perior, ignorant, profund, confuz, cu capul lim-
pede, vinovat, nevinovat? 

• Dumnezeu. Ce crede cel consiliat despre impli-
carea (sau neimplicarea) lui Dumnezeu în situa-
ția lui? Care este perspectiva lui legată de impli-
carea Domnului în viața lui? 
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2. Cântărirea răspunsurilor inimii. După ce ai desco-
perit elementele de bază legate de situația celui consiliat, vei 
dori să analizezi felul în care inima lui răspunde în fiecare din-
tre aceste domenii. Răspunsurile lui vor fi caracterizate fie de 
credință, fie de o mulțime de alte lucruri – frică, mânie, des-
curajare, poftă, nepăsare, ignoranță, tristețe, dezamăgire, ne-
mulțumire, suspiciune. 

• Circumstanțele. Recunoaște cel consiliat dife-
rența dintre circumstanțele sale și răspunsul lui 
față de circumstanțe? Este răspunsul lui caracte-
rizat de credință sau de altceva? 

• Alte persoane. Îi iubește el/ea pe ceilalți? Este in-
fluențat(ă) de ceilalți în modalități nebiblice? 

• Propria persoană. Care este identitatea funcțio-
nală a acestei persoane – credințele sau valorile 
despre sine care îi modelează comportamentul? 
Cum se aliniază această identitate la ceea ce 
Dumnezeu spune despre el/ea în Evanghelie? 

• Dumnezeu. Crede această persoană că Dumne-
zeu este cine spune El că este și că face ceea ce El 
spune că va face? Sau există o versiune preferată 
de Dumnezeu pe care o nutrește în secret? 

3. Spune adevărul în dragoste. Nu putem să vorbim 
clar despre nevoia inimii decât după ce ascultăm și cântărim 
situația. Pe baza răspunsurilor date de inima celui consiliat, 
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păstorul știe când să dea învățătură, când să mângâie, când să 
avertizeze, când să încurajeze, când să sfătuiască și când să 
mustre din Scriptură. Obiectivul este să îi cheme pe oameni 
la credință într-un fel care tratează în mod specific răspunsu-
rile date de inimile lor, întrucât doar credința este mijlocul 
prin care ei răspund corect (Evrei 11:6, 13-16; 12:1-2). Iar cre-
dința vine prin auzirea Cuvântului lui Hristos (Rom. 10:17). 
Acesta este motivul pentru care consilierea trebuie să fie bi-
blică. Iată câteva modalități potrivite în care poți să îi vorbești 
persoanei care trece prin probleme: 

• Circumstanțele. Păstorul oferă călăuzire biblică 
potrivită situației. În cazul celor îndurerați, el îi 
mângâie îndreptându-le privirea către nădejdea 
ce se găsește în Dumnezeu (Rom. 8:18-25). În 
cazul celor abuzați, el îi protejează de abuzator 
folosind forța legii (13:1-4) și îi cheamă să ierte 
(Luca 6:27-36). În cazul celor îngrijorați, el îi 
ajută să înțeleagă că temerea scoate la iveală do-
rințe care trebuie să fie încredințate activ în mâ-
inile unui Dumnezeu iubitor (Fil. 4:4-13). 

• Alte persoane. Păstorul îi va ajuta pe oameni să 
capete o perspectivă biblică asupra felului în care 
să se raporteze la cei din jurul lor, manifestând 
deopotrivă demnitatea și smerenia lui Hristos. 
Credința activă înseamnă să îi iubim pe ceilalți, 
nu să ne fie frică de ei sau să ne folosim de ei 
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(Rom. 13:8-10). Păstorul îi ajută pe oameni să 
vadă ce înseamnă să creadă ce este mai bun des-
pre ceilalți, rămânând realiști în ce privește gre-
șelile și păcatele lor (12:17-21). Păstorul îi ajută 
să știe cum să își abandoneze interesele personale 
de dragul celorlalți (Fil. 2:1-8). 

• Propria persoană. Păstorul îi cheamă pe oameni 
să abandoneze identitățile rivale și să se alipească 
de Hristos ca sursa identității lor. Aceste identi-
tăți sunt locurile în care oamenii încearcă să gă-
sească viața – un om de afaceri de succes, un pre-
dicator respectat, o mamă abilă –, așa că punerea 
încrederii în acestea devine un competitor direct 
pentru încrederea pusă doar în Hristos (Fil. 3:3-
16). 

• Dumnezeu. Mai important, păstorul îi ajută pe 
oameni să aibă o perspectivă mai clară despre 
Dumnezeu, care să izvorască din Cuvântul Lui. 
El îi ajută pe oameni să Îl cunoască pe Dumne-
zeu și să aibă încredere în El ca singura cale prin 
care viața lor poate să aibă sens și prin care în su-
fletele lor să se producă schimbarea de durată 
(Ier. 9:23-24; Col. 1:9-10). 

Figura 1 de mai jos ilustrează această metodă de ascul-
tare, cântărire și vorbire. 
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Figura 1. 

ÎNCHEIERE 

Am prezentat conceptul de consiliere în aceste prime 
trei capitole, începând de la o viziune pentru consiliere ca slu-
jire pastorală, trecând apoi la țelurile generale ale consilierii, și 
încheind cu o descriere a metodei de consiliere. Acest cadru 
conceptual îți oferă ceea ce trebuie să știi ca să înțelegi procesul 
de parcurs, începând de la întâlnirea inițială. Speranța noastră 
este că, dacă putem să trecem împreună cu tine prin schița 
unei întregi conversații de consiliere, vei fi mai bine echipat 
să faci aceste lucruri tu însuți. 

Câteva considerații practice pentru biroul tău 

Fii pregătit pentru plângăcioși. Ține în apropierea ta o cutie de 
șervețele sau în apropierea scaunului unde oamenii se așază 
de regulă, când vin la consiliere. Chiar și pusă acolo, persoana 
care ajunge copleșită emoțional ar putea să nu observe șerve-
țelele, așa că le poți servi plângăcioșilor printr-un simplu în-
demn de felul acesta: „Ai niște șervețele lângă tine”. 
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Așează ceasul strategic. Pune un ceas pe perete, deasupra ca-
napelei sau a scaunului celui consiliat, astfel încât să fie si-
tuat în câmpul tău vizual. Evită să te uiți la ceasul de mână 
sau pe telefonul mobil în timpul sesiunii, ca să nu îi faci pe 
cei consiliați să se simtă ca și cum i-ai zori. Din când în când, 
trage cu ochiul la ceas, așa încât să stabilești ritmul sesiunii 
fără să faci ca persoana consiliată să se simtă conștientă de 
trecerea timpului. 

Limitează-ți întreruperile. Nu primi apeluri telefonice și nu 
verifica mesajele text în timpul sesiunilor tale de consiliere. 
În fapt, închide-ți telefonul. Dacă începe să vibreze, în-
tinde-ți mâna către el în liniște, fără să îți abați ochii de la cel 
consiliat. 

Fii constant vizibil. Ușa biroului tău ar trebui să aibă un geam 
clar, care să ofere vizibilitate maximă. Așază fotoliul sau sca-
unul pentru cel consiliat astfel încât el/ea să nu fie văzut din 
afara biroului, dar așa încât scaunul tău să fie cât mai direct 
în câmpul vizual al ușii. Și ai grijă ca o altă persoană (precum 
secretara, care stă la biroul ei) să se afle în zona din afara bi-
roului tău, imediat lângă acesta. 

Pune pe sertarele bibliotecii doar cărți pe care le poți reco-
manda. Ar trebui să citim cu regularitate cărți cu care rezo-
năm, ca și cărți cu care nu suntem de acord. Dar pe rafturile 
bibliotecii din biroul tău de consiliere nu păstra decât căr-
țile pe care le-ai putea recomanda. În timp ce persoanele 
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consiliate se uită în jur prin birou, ele vor observa acele ti-
tluri și se vor gândi în sinea lor: „Acea carte pare utilă. Și 
păstorul meu o citește”. Așa că lasă cărțile rele acasă. În felul 
acesta, nu va exista nicio confuzie legată de ce ai recomanda 
ca lecturi și ce nu. 
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4 
PRIMA ÎNTÂLNIRE 

 

Dacă s-ar face o competiție pentru a stabili cine se teme 
cel mai mult de prima întâlnire, probabil că păstorii ar câștiga-
o. Oricât de agitată ar fi o persoană care vine să ceară ajutorul, 
la gândul că va trebui să divulge luptele din viața personală, 
probabil că păstorul este mai neliniștit în ce privește auzirea 
acestora. El este cel de la care se așteaptă să aibă răspunsurile 
care să aducă viață sau, cel puțin, nu prea multă moarte. 

Cuprins de o astfel de anxietate, păstorul poate să facă 
anumite gesturi nefolositoare. De exemplu, el poate fi atât de 
îngrozit de ideea de a consilia, încât țelul lui principal devine 
să scape cât mai repede de situație. Așa că el vine cu o listă de 
întrebări care nu prea au legătură între ele, doar ca să își umple 
timpul. Sau poate să alunge presiunea găsind o carte pe raftul 
bibliotecii lui ori un pasaj din Scriptură, și să vorbească despre 
el pe tot parcursul sesiunii de consiliere. Poate că el face chiar 
o combinație a celor două. 

Am prezentat până aici cele trei mari țeluri ale consilie-
rii (capitolul 2): tratarea problemei, prezentarea relevanței 
Evangheliei și ajutarea oamenilor să crească în asemănare cu 
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Hristos. Acestea sunt ca niște planuri de construcție. Apoi 
ne-am îndreptat atenția către aspectele legate de pregătirea 
primei întâlniri (capitolul 2). Am prezentat ulterior metoda 
prin care să putem ajunge la atingerea țelurilor principale ale 
consilierii (capitolul 3). Această pregătire și această metodo-
logie sunt asemenea fundației pe care va fi așezat tot restul clă-
dirii. 

Acum, după ce am stabilit metoda care stă la baza pro-
cesului de consiliere, haideți să vedem felul în care aceasta este 
aplicată în întâlnirea inițială. Această primă întâlnire nu este 
în mod necesar primul pas într-o călătorie de câteva luni. Ma-
joritatea păstorilor nu vor putea să se întâlnească la consiliere 
cu cineva pentru perioade lungi de timp, de luni sau chiar ani. 
Având o agendă aglomerată, cu nevoile de predicare și de a 
avea timp și pentru familiile lor, majoritatea păstorilor vor 
trebui să adopte un model pe termen scurt pentru grija pas-
torală. Când cineva vine la păstor pentru consiliere, de regulă 
este considerat normal să aibă una până la 5 întâlniri, apoi 6-
10 sesiuni sunt o variantă posibilă, deși mai puțin răspândită, 
iar consilierea în mai mult de 10 sesiuni este neuzuală. Deși 
gândit pe termen scurt, acest model este destul de eficace, în 
special când este însoțit de slujirile regulate ale Cuvântului, 
atât cele publice (predicarea, învățătura, cântarea, rugăciu-
nea), cât și cele mai personale (grupurile mici, părtășia, uceni-
cizarea unu la unu). 

Întâlnirea inițială implică în principal multă ascultare, 
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acesta fiind primul nostru punct enumerat în lista traiectoriei 
noastre. Dar când îți spunem că a asculta bine este ceva foarte 
util, vrem să ne referim la patru obiective mai specifice legate 
de sesiunea inițială de consiliere. Aceste obiective se suprapun 
deseori, și nu ar trebui tratate obligatoriu ca niște pași dis-
tincți. 

STABILEȘTE LEGĂTURA RELAȚIONALĂ 

În primul rând, stabilește o legătură relațională. Când 
o persoană vine în biroul tău, este un lucru bun să o saluți 
printr-o scurtă conversație legată de lucrurile normale ale vi-
eții de zi cu zi. Acest lucru este cel mai ușor de făcut când ai 
de-a face cu o persoană pe care o cunoști deja, dar nu este ceva 
imposibil când nu o cunoști mai dinainte. Discuția se poate 
îndrepta către bucuriile și durerile slujbei sale, despre cum i-a 
mers în ultimul sfârșit de săptămână, care sunt noutățile din 
viața ei sau care este cea mai importantă treabă pe care o are 
de făcut. O scurtă discuție de felul acesta poate să vină mult 
în ajutorul celor consiliați, făcându-i să simtă că problemele 
lor nu sunt factorul determinant al vieții. 

Dar păstorul este cel care poartă responsabilitatea tran-
ziției către lucrurile mai importante. Poți să începi cu o între-
bare de acest fel: „Cum te pot ajuta azi?” Sau, dacă ți-ai făcut 
lucrarea pregătitoare, poți să spui: „Am avut șansa să mă uit 
peste ce mi-ai trimis și să mă rog pentru tine. Cum îți merge?” 
Discuția nu trebuie să fie una foarte oficială. Tranziția de la 
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primul subiect la conversația de bază din sesiunea de consili-
ere se poate face printr-o întrebare simplă și directă. 

În timp ce faci acest lucru, adu-ți aminte că ai ca obiec-
tiv să stabilești cele 4 elemente foarte importante ale oricărei 
relații pastorale de consiliere: încrederea, îndurarea, dragostea 
și respectul. Acestea sunt elementele constructive de bază ale 
oricărei conversații în consiliere. 

Încrederea. Într-un fel, încrederea este aurul lichid al 
consilierii. Fără ea, nimic altceva nu va merge înainte. Deși ai 
putea să speri că păstorul și-a câștigat încrederea generală din 
partea unui membru ca urmare a lucrării sale publice, vei des-
coperi în consiliere că, la fel ca în orice alte relații, încrederea 
la nivel personal trebuie câștigată. Majoritatea oamenilor vin 
la consiliere nutrind un fel de amestec de speranță și scepti-
cism. Ei sunt deschiși față de păstor datorită a ceea ce au văzut 
la el în lucrarea sa publică, dar ei sunt de asemenea sceptici 
întrucâtva, pentru că nu sunt siguri că el va putea să îi accepte 
așa cum sunt și să îi călăuzească într-un fel competent. O 
parte majoră din câștigarea încrederii ține de manifestarea 
smereniei din partea păstorului, lucru pe care el îl face ascul-
tând bine la ceea ce i se spune și vorbind într-un fel respec-
tuos. Nimeni nu are încredere într-un arogant care pare că le 
știe pe toate. Pe de altă parte, un aspect major în câștigarea 
încrederii ține de asemenea de demonstrarea încrederii – nu 
o încredere în sine, ci în abilitatea lui Dumnezeu de a da înțe-
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lepciunea necesară pentru orice problemă. Atitudinea păsto-
rului față de problema care îi este pusă înainte ar trebui să fie 
una plină de compasiune, dar calmă. De obicei, oamenii văd 
o astfel de încredere așa cum este ea – nu ca pe o aroganță dată 
de încrederea în sine, ci ca pe o încredere smerită în Dumne-
zeu.  

Îndurarea. Când oamenii vin la consiliere cu proble-
mele lor, de regulă ei sunt zdrobiți și se simt judecați foarte 
repede. În majoritatea cazurilor, ei sunt conștienți că ceva din 
ceea ce ei fac este greșit, chiar dacă nu sunt gata să vadă di-
mensiunea greșelii. Acest lucru face ca radarul lor, care depis-
tează cuvintele care îi condamnă, să fie foarte sensibil. Dacă ei 
simt condamnare – în cuvinte, în ton, în limbajul non-verbal 
– nu ajungi nicăieri. Uneori, sensibilitatea lor este atât de ri-
dicată, încât este aproape imposibil să nu te interpreteze ca și 
cum i-ai condamna. Dar o manifestare atentă a răbdării îl 
ajută pe păstor să demoleze zidul de apărare din cel consiliat. 
Când spunem că ar trebui să ai o dispoziție îndurătoare, nu 
vrem să ne referim doar la o simplă strategie de comunicare. 
Dacă în asta ar sta totul, lucrurile s-ar subția repede. Mai de-
grabă ea trebuie să fie emanația unei inimi care este asemănă-
toare inimii lui Dumnezeu – plină de îndurare, dornică să îi 
răscumpere pe oamenii nebuni, pierduți sau împotrivitori. 

Cu siguranță că îți vei vedea propria parte de nebunie 
– uneori una derutantă. Când oamenii îți mărturisesc cu 
onestitate gândurile și dorințele lor, felul lor de a raționa și 
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purtarea lor, vei simți adeseori (de regulă cu acuratețe) cât de 
prostiți au fost de păcat. Și lista este nesfârșită: răni pe care și 
le-au produs singuri, gânduri de sinucidere, comunicare dis-
tructivă, dependențe de alcool și droguri, mândrie și egoism, 
ură, gelozie și lovituri pe la spate. În acele momente, te rogi să 
ai inima tatălui, care a luat asupra lui rușinea și ocara fiului 
său rătăcitor, nu inima fratelui mai mare, care a trâmbițat 
aceste lucruri (Luca 15:11-32). Dragă frate păstor, nu este 
nici o exagerare să spunem că ceea ce Dumnezeu a făcut pen-
tru tine în Hristos a fost să ia un nebun pervertit și să îi dea 
înțelepciunea neprihănită a Fiului Său. Nu uita asta. Adu-ți 
aminte de îndurarea pe care Dumnezeu a manifestat-o față de 
tine, și vei fi în stare să arăți îndurare față de păcătosul care stă 
înaintea ta. Mulți oameni ne-au spus după o sesiune inițială 
de consiliere: „Am venit aici așteptându-mă la condamnare, 
nu la îndurare”. 

Dragoste. Ca în cazul îndurării, sursa dragostei este 
Dumnezeu. „Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi” (1 
Ioan 4:19). „Preaiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu 
pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții” (4:11). Parte 
din planul lui Dumnezeu de a-Și manifesta dragostea față de 
o lume muribundă constă din a întruchipa acea iubire în 
grija creștinului față de alți credincioși și în acceptarea lor. 
Apostolul Ioan apelează la faptul că Dumnezeu este invizi-
bil, dincolo de abilitatea de detecție imediată a simțurilor 
noastre. Dar tu nu ești așa. Atunci când demonstrezi această 
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dragoste, faci ca ea să fie tangibilă. Ioan spunea: „Nimeni nu 
L-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alții, 
Dumnezeu rămâne în noi, și dragostea Lui a ajuns desăvârșită 
în noi” (4:12). Păstorii au privilegiul de a face ca un Dumne-
zeu invizibil să fie vizibil față de oamenii care trec prin pro-
bleme, atunci când ei văd în noi dragostea lui Hristos. 

A iubi pe cineva înseamnă să demonstrezi preocupare 
pentru binele lui/ei, chiar dacă nu ești în stare să îi rezolvi pro-
blemele specifice. Acel fel de dragoste este, de fapt, mai impor-
tant decât o soluție la o problemă anume. Așa că, dacă ești încli-
nat către a repara lucruri, fii atent. Nimănui nu-i place să fie pro-
iectul altcuiva. Fii mai dedicat binelui acelei persoane decât re-
zolvării unei probleme. Cele două nu sunt unul și același lucru. 

Respect. Te vei descoperi frecvent stând lângă oameni 
care sunt un dezastru total. Ei știu asta. Tu știi asta. Și ei știu 
că tu știi. Păstorul este chemat să îi respecte pe oameni chiar 
în starea în care ei se găsesc. Ca să fim onești, acest lucru este 
dificil de făcut când ai de-a face cu indivizi schimbători, ego-
centrice, nebuni, aroganți sau pur și simplu infantili. Chiar și 
în astfel de cazuri, păstorul poate să își mențină un nivel de 
respect recunoscând că fiecare persoană poartă în ea ceva din 
chipul lui Dumnezeu (Gen. 1:26-28), fiind un potențial pur-
tător al chipului Fiului lui Dumnezeu (Rom. 8:29; 2 Petru 
3:9). De aceea, toți oamenii sunt investiți cu demnitatea de a-
L reflecta pe Dumnezeu, indiferent cât de deformat sau înce-
țoșat a ajuns acel chip. 
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Demonstrarea respectului le transmite oamenilor că 
ești abordabil. Am întâlnit cu toții păstori care nu sunt așa. Și 
asta este o problemă uriașă. Neprihănirea de sine și atitudinea 
de judecător corup lent inima unui predicator, iar acea co-
rupție începe rapid să miroasă urât. Mirosul superiorității, nu 
al smereniei, este o urâciune pentru Isus, întrucât este opusul 
exemplului Lui (Fil. 2:5-8). Un fel de a lua în considerare in-
teresele celorlalți ca fiind mai importante decât ale tale ține de 
a manifesta respectul de a-i lua în serios. 

EXPLOREAZĂ PROBLEMA 

Foarte mulți dintre noi presupunem că suntem buni 
ascultători, când, de fapt, nu suntem. Mulți păstori se luptă 
să aibă răbdarea de a-i asculta pe oamenii care vin la ei cerând 
ajutor. Trebuie să evităm ispita pastorală de a transforma fie-
care sesiune de consiliere într-o altă predică. În consiliere, păs-
torul ascultă primul și vorbește al doilea. Trebuie să luăm 
aminte la avertismentul lui Solomon: 

„Nebunului nu-i este de învățătură, ci vrea să arate ce 
știe el” (Prov. 18:2). 

Obiectivul central al întâlnirii inițiale este să înțelegem 
persoana și preocupările ei primordiale. Cunoașterea oame-
nilor – a felului cum reacționează ei în viață, ce prețuiesc ei 
mai mult, cum se raportează la ceilalți etc. – este ceea ce Dum-
nezeu te-a chemat să faci în reflectarea grijii tale față de ei. Aici 
intervine metoda pe care am prezentat-o în capitolul 3. 
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Noi credem că, de regulă, este cel mai bine ca sesiunea 
să înceapă cu o întrebare generală care să îi permită persoanei 
consiliate să dirijeze discuția într-un fel care să reliefeze ce 
anume o apasă cel mai mult. Mai devreme ți-am sugerat să spui 
ceva de genul, „Cum te pot ajuta?” Desigur, asta nu înseamnă 
că acea persoană va stabili agenda întregii întâlniri, ci doar că îi 
permiți să discute subiectul care o apasă cel mai mult. 

Ca să poți asculta bine, ai nevoie de un echilibru delicat 
între a-i da celui consiliat libertatea de a hoinări și a-l menține 
pe traiectoria corectă. Noi toți avem înclinații diferite. Unii 
avem tendința de a fi niște ascultători atât de pasivi, încât nu 
intervenim niciodată cu vreo întrebare ajutătoare, care să di-
rijeze conversația. Am putea să îi lăsăm pe cei consiliați să 
preia frâiele discuției când, ca să fim onești, nu știm încotro 
să o îndreptăm. Alții pot fi înclinați să mențină discuția pe cât 
de eficientă este posibil, dirijând-o printr-o agendă strictă, cu 
întrebări de ghidaj. Cel consiliat se simte dus de nas și va fi 
mai puțin probabil că ne va da informațiile necesare. A as-
culta într-un fel care să dirijeze cu utilitate discuția este o în-
demânare greu de obținut. 

Gândește-te la acest lucru în termenii îngrădirii discu-
ției, nu al legării persoanei. Îți dorești oameni care să se simtă 
liberi să meargă încotro își doresc, în interiorul granițelor 
adecvate, dar să nu se simtă forțați să meargă pe o anume cale. 
Ascultă-i cu răbdare pe cei consiliați și nu vorbi peste ei, dar, 
în același timp, nu fi pasiv. Cel mai probabil nu ai la dispoziție 
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decât aproape o oră. Dacă îi lași să vorbească despre orice vor 
ei și în ce ritm vor, probabil că vor menționa câteva lucruri 
folositoare, dar vor spune și multe lucruri mai puțin utile. 
Cheia este să pui întrebări ajutătoare, care să îți ofere infor-
mații utile. În felul acesta, le arăți care este gardul ce delimi-
tează discuția, fără să îi ții prea strâns. O întrebare ajutătoare 
foarte bună va recunoaște preocuparea acelei persoane și va 
îndrepta conversația către cele mai utile informații care să 
ajute la identificarea esenței problemei. 

Ca să poți pune întrebări ajutătoare bune, trebuie să te 
exprimi clar legat de felul de informații pe care le cauți. Pune 
întrebări care să vă conducă la problemele inimii, nu doar la 
detalii de suprafață. Folosește ca linii călăuzitoare aspectele 
esențiale care țin de metodă, pe care le-am prezentat în capi-
tolul 3. În esență, tu cauți să identifici felul în care inima ace-
lei persoane răspunde față de Dumnezeu, față de propria per-
soană, față de alte persoane și față de circumstanțele prin care 
trece. 

Treci dincolo de întrebările care colectează date de su-
prafață despre viața celui consiliat. Evident, ai nevoie de deta-
lii suficiente despre viața prietenului tău ca să înțelegi contex-
tul mai larg al problemei lui/ei, dar există un pericol în a nu 
trece dincolo de aceste detalii. Noi suntem mult mai înclinați 
să strângem o mulțime de date factuale despre viața cuiva de-
cât să punem întrebări care pătrund mai în profunzime. În-
trebările profunde sunt cele legate de inimă. Și este mai greu 



CAPITOLUL 4  87 

să le punem, pentru că sunt intruzive. Ele încearcă să scoată 
la lumină cine este acea persoană (Prov. 4:23; 20:5; Matei 
12:34; Luca 6:43-45). Pătrunderea în inima celui consiliat te 
ajută să înțelegi gândurile, dorințele, tânjirile și motivațiile 
care stau în spatele comportamentului lui. Și aceasta nu este 
o conversație banală. 

Te încurajăm să îți iei notițe care să te ajute să rămâi 
concentrat pe subiectul discuției. Luarea notițelor te ajută și 
să organizezi informațiile pe care cel consiliat ți le dă fără pre-
ocuparea legată de organizare. Anexa D descrie o metodă sim-
plă pentru luarea notițelor și pentru organizarea informații-
lor. Notițele ajută o minte împovărată să își amintească lucru-
rile cu acuratețe. 

INSPIRĂ NĂDEJDE 

Unul dintre principalele tale obiective din această 
primă sesiune este să manifești speranța față de cineva care, 
probabil, este destul de deznădăjduit. Speranța pe care tu o 
manifești nu ar trebui să-i spună că lucrurile se vor îmbună-
tăți în ceea ce privește situația acelei persoane. Cu siguranță 
că noi ne rugăm în acest sens, dar noi știm că Domnul Isus 
folosește încercările ca să împlinească lucruri mărețe în viețile 
celor care își pun credința în El. 

Acesta este un moment deosebit să facem așa încât acea 
persoană să privească la Scriptură. Asigură-te că îți deschizi 
Biblia încă de la prima întâlnire. Atunci când Cuvântul lui 
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Dumnezeu contează cu adevărat pentru procesul schimbării, 
trebuie să arăți acest lucru. Dar felul în care folosești Scrip-
tura este la fel de important pe cât este faptul că o folosești. 
În esență, tu dorești ca persoana aceea să își vadă viața din per-
spectiva lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că tu, păstorul, ai 
nevoie să-ți însușești o modalitate sănătoasă de abordare a 
Scripturii. O hermeneutică imprecisă este ca un orb cu o 
armă mare în mâini. Pur și simplu Scriptura are prea multă 
putere în ea ca să fie gestionată superficial. 

Nu este rolul scurtei noastre cărți să ofere o lecție com-
pletă de hermeneutică. Ceea ce vrem să subliniem cel mai mult 
este că preocuparea centrală a Scripturii este gloria lui Dumne-
zeu manifestată în Persoana și lucrarea lui Isus Hristos. Cuvân-
tul lui Dumnezeu tratează toate problemele omului doar în lu-
mina acesteia. Relevanța, autoritatea și suficiența ei ne spun că 
ceea ce Biblia subliniază ca fiind cel mai important lucru din 
viața omului, aceea ar trebui să subliniem și noi. Așadar, în ca-
zul unei persoane care trece prin depresie, noi ne dorim ca ea 
să se simtă mai bine, dar nu acesta este țelul nostru central. De-
presia acelei persoane ar trebui să slujească drept oportunitate 
pentru a-i corecta perspectiva asupra vieții, centrând-o în nă-
dejdile veșnice. La rândul lor, aceste nădejdi veșnice remode-
lează felul în care ea percepe viața prezentă.  

Așadar, manifestă nădejde folosind peisajul larg și co-
lorat al Scripturii pentru a picta o viziune a vieții acestei per-
soane în lumina gloriei cosmice. O modalitate în care se poate 
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face acest lucru constă din a încheia sesiunea inițială rezu-
mând ceea ce ai auzit de la persoana consiliată în legătură cu 
problema ei și adăugând ceea ce Biblia spune că este posibil 
legat de situația în cauză. În ultimă instanță, toată nădejdea 
ține de lucrarea încheiată a lui Hristos, așa că nu poți să gre-
șești dacă iei în considerare pasaje elementare care ilustrează 
această nădejde transformatoare pentru viață (Rom. 15:13; 
Efes. 1:18-19; Col. 1:21-23; 1 Tim. 4:10; Tit 3:5-7; 1 Petru 
1:3-5). Dar te poți focaliza și pe aspectele specifice ale acelei 
nădejdi, care sunt potrivite situațiilor specifice ale celor con-
siliați. De exemplu, 

• în situații de suferințe mari, fă apel la nădejdea 
unei creații răscumpărate (Rom. 8:18-25). 

• în situații dureroase, fă apel la nădejdea prezenței 
lui Dumnezeu, care va pune capăt durerii 
(Apoc. 21:1-5). 

• în situații de conflicte, fă apel la nădejdea păcii 
lui Dumnezeu între părțile aflate în conflict 
(Efes. 2:14-18). 

• în situații de neîncredere în Dumnezeu, fă apel 
la nădejdea acceptării de către El a expresiilor 
oneste ale credinței (Plâng. 3:1-25). 

Acestea sunt doar câteva exemple. Ideea este că poți să 
inspiri nădejde nu doar prin pasaje care includ termenul nă-
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dejde, ci și prin oricare alt pasaj al Scripturii care demon-
strează caracterul lui Dumnezeu manifestat în Evanghelia lui 
Isus Hristos. Așadar, nuanțele nădejdii sunt la fel de cuprin-
zătoare pe cât sunt aspectele caracterului lui Dumnezeu: in-
tenția Lui răscumpărătoare față de oameni împotrivitori, abi-
litatea Lui de a schimba orice inimă ca să răspundă în moda-
lități dătătoare de viață, înțelepciunea Lui în aranjarea detali-
ilor meticuloase din fiecare zi, blândețea Lui față de cei slabi 
și răniți, dreptatea Lui care va îndrepta cândva orice lucru gre-
șit, determinarea Sa în ocrotirea copiilor Lui. Și am putea 
continua. Ideea este că nădejdea adevărată este o nădejde în 
Dumnezeu. Și îi poți ajuta pe oamenii prinși în probleme 
dându-le un aspect concret al caracterului lui Dumnezeu în 
care să nădăjduiască, unul potrivit nevoii lor. 

STABILEȘTE AȘTEPTĂRI 

Pe măsură ce te apropii de încheierea sesiunii inițiale, 
vei dori să atingi câteva aspecte care ajută la stabilirea unor 
așteptări sănătoase. În primul rând, dă teme de casă în pregă-
tirea sesiunilor viitoare. Parte din procesul de consiliere are 
loc în afara întâlnirilor. Ca să împrumutăm exprimarea din 1 
Petru 1:13-14, aceste teme de casă fac parte din pregătirea 
minții pentru acțiune, din îndreptarea nădejdii către harul lui 
Hristos și către convingerea unui suflet să se îndepărteze de 
dorințele rele. Efortul personal este o parte necesară din pre-
gătirea sufletului pentru creștere. 
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Având în vedere că lucrarea pregătitoare este o parte 
importantă în călăuzirea unui suflet către Hristos, o compo-
nentă majoră a acestei lucrări ține de Scriptură. În esență, vei 
dori să oferi pasaje pertinente ale Scripturii alături de între-
bări care să ajute la ghidarea celor consiliați ca să vadă felul în 
care ele se aplică în situațiile lor de viață. Scriptura pe care o 
pui înaintea unei persoane nu ar trebui să fie niciodată rezul-
tatul unei căutări fără sens în Biblie, umblând după răspun-
suri rapide și superficiale. Ar trebui să prezinți pasaje care să 
fie studiate și care să îl ajute pe cel consiliat să vadă felul în 
care inima lui poate să se raporteze corect la Hristos în cir-
cumstanțe complicate. 

Iată câteva întrebări călăuzitoare pentru a determina 
care pasaje ale Bibliei sunt utile în acest sens: 

• Ce are nevoie această persoană să vadă mai clar 
despre Domnul Isus? Dar despre Evanghelia Lui? 

• Ce trebuie să înțeleagă mai bine despre propria 
persoană? 

• Ce are nevoie să audă despre felul în care ar tre-
bui să se raporteze la ceilalți? 

• Cum poate fi corectată perspectiva acestei per-
soane față de viață după o gândire biblică despre 
suferință? 

Însoțește pasajul de întrebări ajutătoare care să ghideze 
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acea persoană către astfel de gânduri. Aceste întrebări nu ar 
trebui să fie prea complicate, ci mai degrabă o călăuză simplă 
către principiile din textul biblic care sunt aplicabile proble-
mei de față. Iată un exemplu: 

Ia-ți câteva clipe ca să citești Psalmul 13. Psalmistul 
trece aici printr-o situație complicată, dar el percepe 
suferința sa în principal din perspectiva că Dumne-
zeu „Își ascunde fața” (v. 1). Cum poți să aplici această 
situație la problema pierderii locului tău de muncă? 
Ce cere psalmistul de la Dumnezeu (v. 3)? În situația 
ta, crezi că Domnul Isus ar asculta o rugăciune ase-
mănătoare? Ce este hotărât psalmistul să facă, după 
ce și-a adus rugăciunea (v. 5-6)? Ce ar însemna ca tu 
să faci același lucru cu toată frica, rușinea și mânia 
care te-au cuprins ca urmare a pierderii locului de 
muncă? 

Pentru a fi în măsură să faci bine acest lucru, pur și sim-
plu trebuie să îți cunoști Biblia. Și cu cât vei experimenta mai 
mult deopotrivă mângâierea și neliniștea care se găsesc pe pa-
ginile ei, cu atât vei fi mai în măsură să simți ce este potrivit 
pentru altcineva. În plus față de citirea Scripturii și de rugă-
ciune, alte teme utile pot consta din: 

• lectura unei cărți pertinente, însoțită de între-
bări de ghidare; 

• un exercițiu relațional, cum ar fi o scrisoare către 
cineva; 
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• un exercițiu legat de responsabilitate, care schi-
țează îndatoririle persoanei față de Dumnezeu și 
față de semeni; 

• un exercițiu legat de conflicte, în cadrul căruia 
un cuplu studiază dinamica unei dispute, folo-
sind întrebări de ghidare; 

• scrierea unui jurnal; 

• scrierea unei rugăciuni de laudă, de mărturisire 
sau de mulțumire. 

Speranța noastră este că, prin aceste teme de casă, noi 
învățăm persoana consiliată să se bazeze pe Cuvântul lui 
Dumnezeu. Nimic nu poate înlocui aceasta. Alte forme de 
teme ar trebui să fie întotdeauna un lucru subordonat sarcinii 
centrale de hrănire din Scriptură și de meditare și rugăciune. 

Un al doilea aspect care ține de organizare este ca, pe 
când închei întâlnirea, să aloci câteva clipe pentru a prezenta 
parametrii relației de consiliere. În ce privește durata, păsto-
rul va trebui să cântărească pe cât de bine poate cât de multă 
consiliere este necesară, și să ofere cel puțin o estimare grosieră 
despre câte întâlniri ar putea fi necesare. Evită răspunsul promi-
siunilor exagerate. Dacă nu ești sigur, atunci spune doar că vei 
reveni la acest aspect la întâlnirea următoare. De asemenea, fii 
clar legat de durata fiecărei sesiuni. De exemplu, dacă decideți să 
vă întâlniți săptămânal, atunci limitați întâlnirile la o oră, ceea 
ce poate fi o bună disciplină atât în beneficiul păstorului, cât 
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și în cel al persoanei consiliate. Dacă întâlnirile sunt mai rare 
– de exemplu odată pe lună – ați putea lua în considerare ca 
durata lor să fie de 90 de minute sau chiar mai mult. 

În ceea ce privește contactul în afara întâlnirilor plani-
ficate, păstorul trebuie să fie atent să pună limite potrivite 
pentru a-și proteja propria familie și propriul suflet. Oile 
slabe au abilitatea remarcabilă de a găsi breșele în granițele 
păstorului. Ne-am putea retrage în Bermuda dacă am primi 
câte un dolar pentru fiecare mesaj telefonic care a început cu 
expresia, „știu că ești cu familia, dar...” Este cel mai bine să dai 
indicii clare legate de ce momentele potrivite și cele nepotri-
vite pentru a fi sunat, despre cât timp îți poate lua să răspunzi 
la mesaje, și ce anume constituie o situație de urgență. Una 
dintre greșelile noastre de la începutul lucrării pastorale a fost 
să le oferim oportunitatea cuplurilor cu probleme de căsnicie 
să ne sune oricând treceam prin dispute urâte. Ce crezi că a 
urmat? Primeam apeluri telefonice la orice oră din zi și din 
noapte, și cu o frecvență ridicolă. Așadar, dacă nu cumva te 
bucuri să îți sune telefonul pe noptieră, este bine să ai această 
discuție cu cei consiliați. 

Ultimul lucru pe care ar trebui să îl faci înainte de a în-
cheia prima întâlnire cu o rugăciune este să stabiliți data ur-
mătoarei voastre întâlniri. După ce se încheie întâlnirea iniți-
ală și totul revine la aglomerația vieții de zi cu zi, o mulțime 
de timp și energie se poate pierde pe a-i căuta pe oameni și a 
coordona calendarele prin mesaje pe email, SMS-uri sau prin 
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apeluri telefonice. Așa că este cel mai ușor să vă coordonați 
calendarele când toți sunteți prezenți la sesiunea inițială. 

Apoi roagă-te pentru acea persoană. Nu într-un fel ex-
peditiv, ci cu sinceritate și fără grabă. Vei dori să fii pentru ea 
un model de interacțiune din inimă cu Dumnezeul cel viu în 
legătură cu problema prin care trece. Dă-ți toate silințele să 
eviți afirmații care ar putea fi percepute ca ieftine. Când te 
rogi pentru fiecare problemă, roagă-te într-un fel care să arate 
cum Evanghelia este un răspuns suficient la problema în ca-
uză, și cum cel consiliat poate să se apropie de tronul de har 
ca să primească ajutor la vreme de nevoi. 
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5 
TRUDEȘTE ȚINTIND                           

SCHIMBAREA 
 

Orice constructor îți va spune că o fundație de calitate 
îți va da încrederea că următorii pași vor conduce la o con-
strucție durabilă. Și așa este și în cazul consilierii. Sesiunile 
inițiale despre care am vorbit până acum slujesc doar ca 
punct de plecare pentru ceea ce se zidește în viața celui con-
siliat. Încă ai căi prin care să treci la implementarea planului. 
În fiecare etapă, adu-ți aminte de metoda despre care am 
vorbit, anume despre ascultare, cântărire și vorbire în așa fel 
încât să înțelegi felul în care inima răspunde față de Dum-
nezeu, față de semeni, față de circumstanțe și față de propria 
persoană. 

În capitolul de față, sperăm că te vom învăța cum să 
menții în mișcare procesul de consiliere. Dacă doar perpe-
tuăm lucrurile pe care le facem în sesiunile inițiale, nu facem 
decât să construim o fundație exagerat de mare, așa că nu este 
creat nimic util. Ridicarea unei structuri necesită un set dife-
rit de sarcini și îndemânări. 

Această etapă ulterioară cuprinde cea mai mare parte 
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din întâlnirile voastre. Ai putea să mai acoperi lucruri din se-
siunea inițială, și este ceva normal. Nu ne referim aici la o tur-
nură bruscă spre un fel de sarcină diferită ce trebuie îndepli-
nită în aceste sesiuni, ci despre o trecere graduală. În acest ca-
pitol, vom discuta despre patru elemente-cheie care ar trebui 
să facă parte din fiecare sesiune de la această etapă, într-o mă-
sură mai mică sau mai mare: (1) fii la curent; (2) pune între-
bări despre teme; (3) continuă să explorezi problema; (4) 
oferă remedii centrate în Evanghelie. 

FII LA CURENT 

Mai întâi de toate, fii la curent cu starea problemei. Vrei 
să știi clar care este problema cea mai presantă din mintea celui 
consiliat când vine în biroul de consiliere. Oamenii sunt adese-
ori deranjați de o discuție pe care tocmai au avut-o, sunt îngro-
ziți că trebuie să își recunoască eșecurile de săptămâna trecută, 
sau se îngrijorează de o anume situație care tocmai a apărut la 
locul de muncă. Când pui întrebări prin care să fii la curent cu 
situația lor, acest lucru le permite să spună ce anume îi apasă 
cel mai mult. Și asta poate să îți ofere o imagine excelentă des-
pre felul în care inima acelei persoane răspunde activ la circum-
stanțele prezente. El poate fi și o oportunitate deosebită de a 
arăta care este relevanța Bibliei în situații care, la început, când 
totul pare rușinos, nu par deloc importante din punct de ve-
dere spiritual. Biblia are jurisdicție peste toate aspectele vieții, 
și tu arăți acest lucru fiind preocupat de lucrurile imediate 



CAPITOLUL 5  99 

care se petrec în viața persoanei consiliate. 

Tu îți dorești ca întrebările să fie simple și deschise, dar 
cu un element călăuzitor. Iată câteva sugestii, toate fiind vari-
ații relativ minore care urmăresc același lucru: 

• Spune-mi cum au mers lucrurile săptămâna asta 
legat de unele dintre aspectele pe care le-am dis-
cutat. 

• Cum te mai descurci cu toate acestea – te simți 
descurajat sau încurajat? 

• Ai ceva gânduri sau idei noi legate de ce s-a petre-
cut în ultima săptămână? 

• Au apărut situații noi legate de ceea ce noi am 
vorbit? 

• S-a petrecut ceva în timpul acestei săptămâni des-
pre care crezi că ar fi util să discutăm? 

Uneori, ce rezultă din aceste întrebări generale este su-
ficient de important pentru a reorienta traiectoria unei sesi-
uni de consiliere, pentru că vei sesiza astfel o nevoie clară de a 
trata o problemă specifică. Alteori, ele te vor ajuta doar să cu-
noști mai bine acea persoană. În orice caz, ținerea ta la curent 
cu situația nu este doar o modalitate politicoasă de a ajunge la 
partea principală a unei sesiuni de consiliere. Aceste întrebări 
sunt importante pentru înțelegerea experienței imediate a 
persoanei, așa încât să o poți consilia având imaginea clară a 
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stării curente din viața și inima ei. 

PUNE ÎNTREBĂRI DESPRE TEME 

Întrebările despre tema de casă ar trebui să intervină 
imediat după punerea ta la curent cu situația, de la începutul 
sesiunii. Verificarea temei de casă nu te transformă într-un 
profesor de școală, ci mai degrabă explorezi felul în care tema 
a convins persoana consiliată să își înțeleagă inima mai bine și 
să Îl vadă pe Hristos în mijlocul problemei prin care trece. 

Cea mai obișnuită temă de casă dată între sesiuni va 
consta din studiul unui pasaj biblic relevant și din rugăciune. 
Ar trebui să puneți deoparte timp pentru a discuta despre tex-
tul dat ca temă și despre gândurile extrase de cel consiliat din 
acel pasaj biblic. Cea mai bună cale de a face acest lucru con-
stă din a pune întrebări care să scoată la lumină trei aspecte: 

1. Înțelege cel consiliat care este sensul textului? 

2. Vede implicațiile sensului textului biblic pentru vi-
ața lui/ei? 

3. Înțelege felul cum aceste implicații se leagă de Isus 
Hristos? 

În esență, discuția pe tema de casă este o modalitate 
bună de a învăța pe cineva să citească bine Biblia și să se echi-
peze cu înțelepciunea ei relevantă pentru viață. Dacă ai dat și 
alte teme (scrierea unui jurnal, formulare de completat, exer-
ciții practice etc.), asigură-te că verifici stadiul acelor teme și 
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cu ce s-a ales acea persoană de pe urma lor. Dacă nu pui între-
bări despre temele de casă, sugerezi că nu crezi că ele sunt atât 
de importante. Persoana pe care o consiliezi va ajunge în cu-
rând să fie de acord cu tine, și își va pierde motivația să le facă. 

Când cei consiliați nu își fac temele, nu sări pe ei. Unii 
cred că viața este atât de zdrobitoare încât nu le reușește ni-
mic, iar temele pe care le-ai dat li s-au părut nerealiste în lu-
mina provocărilor pe care ei le experimentează. Noi nu cu-
noaștem foarte mulți oameni care trec prin depresie și care să 
fie dispuși să citească în întregime o carte, nici proaspete 
mame care să poată dedica mult timp pentru rugăciune și 
pentru studiul Scripturii. Este bine să cunoști care sunt pro-
vocările din viața celui consiliat, astfel încât să îi dai teme po-
trivite. Desigur, este posibil ca persoana consiliată să fie inte-
resată doar să folosească sesiunile de consiliere ca să se plângă 
și să se învârtă în cerc, dar să nu aibă dorința de a face ceva 
concret ca să iasă din problema respectivă. Dacă persoana 
consiliată demonstrează consecvent absența interesului pen-
tru rezolvarea problemei, este timpul să aveți o discuție des-
pre irosirea timpului ei sau al vostru cu un proces care nu 
duce situația în nicio direcție în care să se vadă un progres real. 

CONTINUĂ SĂ CERCETEZI PROBLEMA 

Dacă tema este bine făcută, discuția despre ea va conduce 
în mod natural la continuarea explorării aspectelor cunoscute 
ale problemei. În marea parte a sesiunilor, vei continua să 



102 PĂSTORUL ȘI CONSILIEREA   |  Pierre și Reju 

crești în înțelegerea problemelor celui consiliat văzând felul 
în care inima lui răspunde față de evoluția lor recentă. Viața 
continuă să le scoată la lumină. Observă-le. Căsătoriile rele se 
vor desface. Doamnele cu probleme de alimentație vor pierde 
mai mult în greutate. Cei cu depresii nu își vor mai îndeplini 
sarcinile la locul de muncă. Cei care au ceva de tăiat, vor tăia. 
Ideea este că problemele nu sunt niciodată statice. Trebuie să 
încerci să înțelegi felul în care inima acelei persoane răspunde 
față de ceea ce se petrece cu ea în prezent. 

Situațiile prin care oamenii trec evoluează în timp, iar 
păstorul va trebui să țină pasul cu acestea. Nu este întot-
deauna la fel de ușor să faci deosebire între situația unei per-
soane și răspunsurile ei față de situație. Va trebui să asculți cu 
atenție limbajul pe care oamenii îl folosesc, căci el poate fi în-
cărcat de emoție, poate să scoată la iveală anumite percepții 
greșite critice, și poate să divulge o anume loialitate nesănă-
toasă. Cuvintele au o presiune barometrică asupra lor. Ele scot 
la iveală ceea ce crede acea persoană, dorințele ei, lucrurile față 
de care este dedicată. „Îl urăsc pe soțul meu”. „Nu cred că lui 
Dumnezeu Îi pasă de mine”. „Vreau să renunț”. „Nimeni nu 
știe prin ce trec”. Aceste afirmații dezvăluie deopotrivă crezuri 
și emoții. Nu te speria să le înfrunți. Dacă fugi de subiecte care 
scot la iveală emoții mai puternice, vei rata o oportunitate uri-
așă de a evalua inima. Nu fugi speriat de momentele emoțio-
nale. De multe ori, astfel de clipe te aduc cel mai aproape de 
descoperirea celor mai profunde tânjiri și credințe ale acelei 
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persoane. Aceste momente te pot aduce mai aproape de în-
trebarea pivotală legată de lucrurile la care cel consiliat se în-
chină. Sunt valorile și credințele lui/ei îndreptate către închi-
narea la Isus Hristos, sau sunt folosite în slujba eului? 

Cele 4 categorii de răspunsuri ale inimii omului (față 
de Dumnezeu, față de propria persoană, față de alții și față de 
circumstanțe), pe care le-am prezentat în metoda noastră, îți 
oferă o cale prin care poți depista la ce se închină acea per-
soană. Cei ce poartă chipul lui Dumnezeu au fost creați pen-
tru închinare. Această înclinație naturală către închinare va fi 
îndreptată fie către Dumnezeu, fie către o mie de zei rivali: 
afirmarea acceptării sociale, satisfacția realizărilor profesio-
nale, siguranța unei anumite relații, confortul unui stil de vi-
ață mai ușor. Lucrurile despre care oamenii au înclinația să 
vorbească, de cine sunt atrași sau felul cum își folosesc timpul 
– pe scurt, felul cum inimile lor răspund față de viață – sunt 
chestiuni care au de-a face cu închinarea. Păstorii nu ar trebui 
să trateze consilierea în principal ca pe o încercare de a rezolva 
probleme, ci ca pe un instrument prin care să le reorienteze 
închinarea celor consiliați de la lucrurile create către Creator, 
prin intermediul Evangheliei lui Isus Hristos. 

Aici se găsesc două atenționări importante de care tre-
buie ținut cont atunci când explorezi situația unei persoane 
și răspunsurile date de inima ei. În primul rând, nu te grăbi și 
nu fi simplist în etichetarea lucrurilor la care se închină inima 
unei persoane. Nu te afli la o vânătoare de idoli, ca și cum 
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aceste lucruri ar putea fi etichetate foarte ușor. O persoană de 
34 de ani dependentă de jocurile video nu se închină la dispo-
zitivul Xbox. O adolescentă activă sexual nu se închină la pri-
etenul ei. Asemenea zeilor fertilității din Canaan, către care 
Israelul era atât de atras, aceste obiecte sunt în general mij-
loace care slujesc la obținerea unui alt lucru. Israelul nu era 
îndrăgostit de o bucată de lemn cioplit, ci de ceea ce ei cre-
deau că acel zeu ar fi putut să le dea: fertilitate, bogăție, pros-
peritate, siguranță, sentimentul apartenenței, perpetuitate 
generațională – cu alte cuvinte, viața în termenii lor. Toate 
aceste beneficii pe care ei le doreau erau separate de Creatorul 
lor. De aceea, problema adevărată a Israelului era că ei Îl res-
pingeau pe Dumnezeu căutând viața separat de El. 

Dependentul de jocuri video își folosește dispozitivul 
Xbox ca pe un obiect prin care obține anumite lucruri: senti-
mentul că a făcut niște lucruri mari, evadarea din calea difi-
cultății existenței în lumea reală, sau simpla plăcere a stimulă-
rii impulsurilor. Oricare ar fi combinația, el caută viața sepa-
rat de domnia lui Dumnezeu. Adolescenta activă sexual se fo-
losește de prietenul ei ca să obțină anumite lucruri pentru 
sine: sentimentul unei apartenențe relaționale, acceptarea 
într-un grup de prieteni, scăparea de o familie care nu o iu-
bește, poate chiar simpla plăcere a relației sexuale. Acestea 
sunt chestiuni legate de închinare, care merg mai în profun-
zime decât obiectul aflat la suprafață. 

În al doilea rând, când o persoană vine la tine cerându-
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ți ajutor, nu pleca de la prezumția că el este pe deplin conști-
ent de ceea ce îl motivează. Oamenii pot avea motivații, do-
rințe și chiar crezuri de care să nu fie conștienți pe deplin. Nu 
toate aspectele ce se regăsesc în răspunsul unei persoane sunt 
rezultatul unei decizii imediate și conștiente. Noi nu suntem 
în mod necesar de acord cu teoria unui subconștient preva-
lent, care este promovată de anumite curente din psihologie. 
Noi spunem pur și simplu că oamenii au grade diferite de 
conștientizare a dorințelor, crezurilor sau intențiilor lor. 
Consilierea crește adesea imaginea acelei persoane legat de 
ceea se petrece în inima ei, ajutând-o să fie mai conștientă de 
motivele pentru care gândește, simte sau acționează în felul în 
care o face. 

Dar de ce să menționăm acest al doilea aspect? Acest 
lucru ne păzește ca nu cumva să trecem direct la mustrarea 
acelor oameni. De multe ori, îndemnul direct nu este locul 
potrivit de la care să plecăm. Un soț mânios poate crede că el 
este pur și simplu vizat de orice s-a spus în ultima lui dispută, 
să zicem de un dezacord legat de bani. Simpla identificare a 
idolului său ca fiind banii și mustrarea lui pentru mânia ma-
nifestată nu vor rezolva problema. Va trebui să îl ajuți să de-
vină mai conștient de lucrurile pe care le crede despre soția lui 
(că ar fi materialistă sau lipsită de respect), de lucrurile pe care 
el le dorește (libertatea de a face ceea ce îi place), și de alte mo-
dalități în care mânia lui se exprimă (comentarii sarcastice, 
lipsa căldurii față de ea). 
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Ceea ce are nevoie acest bărbat este instruire răbdătoare 
și acea explorare care va aduce lumină asupra inimii lui. Iar 
acest lucru cere timp. Nu îți vei dori să-i spui pur și simplu 
care sunt idolii inimii lui, după care să îl îndemni să nu se mai 
închine acestora, ci lui Dumnezeu. Nu presupune că oamenii 
sunt conștienți pe deplin de ceea ce le motivează sentimentele 
și purtarea. Admonestarea este necesară, dar ea este mai efi-
cace când persoana în cauză devine conștientă deopotrivă de 
ceea ce face și de motivele pentru care face acel lucru. 

Aceste aspecte importante legate de felul în care ar tre-
bui să tratezi o inimă închinătoare te vor ajuta să îi abordezi pe 
oameni în modalități potrivite stării în care ei se găsesc. Apos-
tolul Pavel spune în 1 Tesaloniceni 5:14: „Vă rugăm, de aseme-
nea, fraților, să îi mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îi 
îmbărbătați pe cei deznădăjduiți; să îi sprijiniți pe cei slabi, să 
fiți răbdători cu toți”. Pavel ne încurajează să avem discernă-
mânt în felul în care îi abordăm pe oameni legat de diferitele 
lor probleme. Leneșii au nevoie de avertismente. Cei timizi au 
nevoie de încurajare. Cei slabi au nevoie de ajutor. Cei cu o cre-
dință mică au nevoie de nădejde. Cei care o apucă pe căi nebu-
nești trebuie să fie mustrați. Cei abuzați au nevoie de siguranță. 
Cei îndurerați trebuie mângâiați. Și lista poate continua. 

Singura constantă din fiecare discuție de consiliere ține 
de cerința de a fi „răbdători cu toți”. Creșterea spirituală cere 
timp, iar acesta cere răbdare deopotrivă din partea consilierului 
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și a celui consiliat. Nu uita imaginea de ansamblu și de privi-
rea îndreptată înainte, pe termen lung. Consilierea poate să 
dureze doar câteva întâlniri, dar creșterea spirituală durează o 
viață întreagă (Fil. 1:6; 2:12-13). Țelul nostru esențial este să 
zidim infrastructura în viețile oamenilor, nu doar să golim ba-
rajele care curg. Pe măsură ce oamenii își cunosc mai bine ini-
mile, credința lor în Hristos va crește, așa că ei devin mai ase-
mănători cu Hristos cu fiecare zi care trece. 

OFERĂ REMEDII CENTRATE ÎN EVANGHELIE 

În final, oferă remedii centrate în Evanghelie. Într-un 
anumit punct din fiecare conversație de consiliere trebuie să 
existe o trecere de la explorarea problemei la oferirea călăuzirii 
specifice în ce privește problemele acelei persoane. Odată ce 
ești informat cu privire la starea actuală a situației, odată ce ați 
analizat tema de casă și ați explorat mai mult problema, este 
momentul să îndrepți conversația către cele mai bune moda-
lități de a trata problemele. 

Mare parte din lucrarea ta de la ultimul pas a fost să des-
coperi felul în care inima se închină. În această etapă, noi încu-
rajăm persoana consiliată să se închine lui Dumnezeu în situa-
ția specifică în care se găsește. În ce fel răspunde ea față de difi-
cultățile din viața proprie? Are credință în Dumnezeu, sau și-a 
îndreptat nădejdea către altceva? Nicio strategie pe care un păs-
tor o folosește nu poate să forțeze pe cineva să se închine. Doar 
Dumnezeu poate să aducă convingerea închinării în inimă. 
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Și, deși în acest aspect există multe lucruri tainice, știm câteva 
lucruri clare din Scriptură: 

• Raportarea corectă la Dumnezeu în închinare are 
loc doar prin credință (Rom. 1:16-32). 

• Credința vine prin auzirea Cuvântului lui Hris-
tos (Rom. 10:17). 

• Cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit prin 
oameni (Rom. 10:14-16). 

Credința este un dar de la Dumnezeu, însă Dumnezeu 
alege să Se folosească de poporul Lui pentru a propovădui 
Cuvântul, ca mijloc pentru stimularea credinței. Poți să îți 
imaginezi consilierea ca implicând propovăduirea potrivită a 
Cuvântului lui Dumnezeu ca un mijloc pentru zidirea cre-
dinței în Hristos, așa încât inima să se poată închina corect. 
Acesta este țelul tău, anume să stimulezi credința care con-
duce la închinarea din inimă, care Îl înalță pe Hristos, indife-
rent de circumstanțele vieții. 

Asta nu înseamnă că odată ce capeți o oarecare imagine 
a problemei, începi să îi predici celui consiliat, în loc să vor-
bești cu el. Consilierea se aseamănă mai puțin cu o predică, ci 
mai degrabă cu o conversație. Și noi am simțit aceeași ispită 
pe care tu o simți în lucrarea de consiliere, anume să le spui 
oamenilor ce este greșit în viețile lor și ceea ce spune Cuvântul 
lui Dumnezeu, după care să le arăți ușa. Te rugăm să nu faci 
asta. Nu le predica, ci vorbește cu ei. 
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Dar ea este o conversație cu scopul instruirii. La urma 
urmei, ești un păstor. Studiați Scriptura împreună, gândiți-vă 
la modalități în care ea se aplică în situațiile prin care cei con-
siliați trec, și faceți niște planuri concrete în vederea dedicării 
voastre în aplicarea Scripturii. Învățați-i din textul biblic, în 
special acolo unde există înțelegeri greșite sau interpretări ero-
nate. Se poate să nu vă dați seama că o doleanță destul de răs-
pândită ce vine din partea celor care trec pe la consilieri pro-
fesioniști este că ei nu primesc suficientă călăuzire despre cum 
să își abordeze problemele. Păstorii nu ar trebui să facă aceeași 
greșeală. Ei ar trebui să fie instrumente prin care înțelepciu-
nea lui Dumnezeu să ajungă la cei care suferă și păcătuiesc. 

În funcție de persoană și situație, atunci când sugerează 
o soluție, păstorul poate folosi o mulțime de strategii centrate 
în Evanghelie. În cele ce urmează sunt prezentate câteva stra-
tegii prin care poți ajuta pe cineva să vadă ce înseamnă să răs-
pundă prin credință la situația prin care trece. Te rugăm să 
notezi că acestea nu trebuie tratate ca pași separați, ci mai de-
grabă ca exemple de abordări pe care le poți avea pentru a-l 
îndrepta pe cel consiliat către o soluție. 

Reintrodu-L pe Dumnezeu în discuție 

Din cauza faptului că analfabetismul biblic este foarte 
răspândit în zilele noastre, nu trebuie să ne surprindă că mulți 
creștini au o înțelegere superficială a caracterului lui Dumne-
zeu. Totuși, cunoașterea lui Dumnezeu așa cum Se descoperă 
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El în Cuvântul Său este cea mai mare sursă de încredere pen-
tru viața omului (Ier. 9:23-24). Cunoașterea caracterului lui 
Dumnezeu se va dovedi utilă indiferent care ar fi problema 
prin care cel consiliat trece. 

O înțelegere defectuoasă a lui Dumnezeu va afecta fe-
lul în care noi răspundem față de circumstanțele vieții. Dacă 
o persoană Îl vede pe Dumnezeu ca fiind critic și scormonitor 
în căutarea păcatelor ei, va avea o atitudine de resemnare 
plină de frică. Creștinismul devine o religie de performanțe 
morale, iar viața ajunge tot mai lipsită de har. Dacă o persoană 
Îl vede pe Dumnezeu ca un fel de Moș Crăciun sau duhul din 
lampa lui Aladin, se va aștepta ca Dumnezeu să îi dea fericire, 
astfel că nu ar trebui să ne surprindă că va răspunde prin frus-
trare și dezamăgire când apare suferința, și să fie indispusă 
când vei începe să vorbești despre Dumnezeul care acționează 
spre gloria Sa supremă. 

Gândirea greșită despre Dumnezeu este legată întot-
deauna de cele mai adânci dorințe și de cele mai esențiale aș-
teptări de la viață ale unei persoane. Adevărata cunoaștere a 
lui Dumnezeu face ordine în aceste dorințe și așteptări. 

De-psihologizează situația 

Oamenii au acceptat câteodată normele sociale atât de 
mult, încât o mare parte a lucrării tale pastorale este să îi faci 
să se despartă de prioritățile și valorile care pur și simplu nu 
sunt biblice. Mulți dintre oamenii din această categorie vor 
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pretinde că sunt creștini, însă ei tratează viața în mare măsură 
printr-un set de standarde lumești. Acest lucru poate fi expli-
cit, ca atunci când ei folosesc excesiv etichete împrumutate 
din psihologie, prin care încearcă să își categorisească pro-
blema, prin cuvinte precum bipolar, depresiv, tulburări trau-
matice, sau implicit, când se exprimă folosind limbajul psiho-
logiei la modă. 

Când ai de ajutat pe cineva să se vadă ca un copil de 
Dumnezeu (mai degrabă ca un bipolar sau schizofrenic) sau 
să accepte suferința ca un lucru normal pentru creștini (în loc 
să fugă de ea), va trebui să faci o lucrare răbdătoare de desțe-
lenire a unor prezumții foarte subtile. Cel mai adevărat lucru 
legat de cel care este creștin este că el/ea este prețuit de Hristos 
ca al/a Lui, indiferent prin ceea ce el/ea ar trece din punct de 
vedere fiziologic. Atât timp cât oamenii nu trăiesc în lumina 
acestei priorități, ei se vor lupta să răspundă prin credință la 
problemele lor (Fil. 4:3-16). 

De-programează performanța 

Dacă oamenii sunt blocați în capcana performanțelor 
– crezând că ei trebuie să „facă” ceva ca să câștige favoarea lui 
Dumnezeu – ei trebuie să crească în înțelegerea harului ne-
condiționat (Efes. 2:4-10) și să învețe să se odihnească în dra-
gostea lui Dumnezeu (Rom. 8:31-38). O viață întreagă trăită 
în mentalitatea legalistă a meritelor personale nu se poate 
schimba peste noapte. Unii membri ai bisericii vor veni la tine 



112 PĂSTORUL ȘI CONSILIEREA   |  Pierre și Reju 

atât de îngropați într-un fel de a gândi și trăi încât te vei simți 
ca și cum trebuie să te apuci să de-programezi indivizi care 
tocmai au ieșit dintr-o sectă. Alții se vor ascunde în spatele 
unei gândiri legaliste despre Dumnezeu, care îi împiedică să 
vadă modalitățile mai adânci în care ei sunt falimentari. În 
oricare caz, creștinii adânc cufundați în modalități nebiblice 
de gândire trebuie tratați prin adevărurile care spun că oame-
nii sunt mult mai păcătoși decât oricare dintre noi ar putea 
suporta să recunoască, și totuși pot fi sfințiți mult mai mult 
decât am îndrăzni să nădăjduim. 

Pune în contrast prezumțiile funcționale și cele confe-
sionale 

Ceea ce noi pretindem că este crezul nostru și felul în 
care trăim în realitate sunt adesea lucruri care se contrazic. O 
femeie care a fost bătută de tatăl ei în copilărie va avea pro-
bleme să aibă încredere în bărbați, și cu atât mai mult în băr-
bații aflați în poziții de autoritate, în ciuda faptului că ea ar 
putea ști care este descrierea biblică a comportamentului băr-
baților răscumpărați. Sau un adult care, în mare măsură, a 
fost abandonat pe când era copil de părinți dependenți de co-
caină, ar putea să trăiască având convingerea că trebuie să dea 
din coate ca să se descurce în viață, pentru că nimeni nu îl va 
ajuta, în ciuda a ceea ce el citește în Biblie despre puterea păr-
tășiei creștine. Ambii credincioși se pot lupta cu prezumții 
funcționale care acționează ca niște principii călăuzitoare în 
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viețile lor. În aceste două situații, principiile funcționale sunt 
destul de clare. Cu toate acestea, mai toți trăim cu prezumții 
funcționale mai subtile, care ne călăuzesc greșit viețile, așa că 
ele sunt mai greu de descoperit. 

Prezumțiile confesionale, pe de altă parte, constau din 
ceea ce noi știm că este adevărat potrivit Bibliei. Putem sub-
mina prezumțiile funcționale greșite învățând care sunt pre-
zumțiile confesionale adevărate (Ps. 73:1-28). Păstorii trebuie 
să dezrădăcineze vinovăția, rușinea și minciuna care definesc 
prezumțiile funcționale. Și trebuie să insistăm pe lângă cel 
consiliat, trebuie să îl învățăm și să îl îndemnăm vorbindu-i 
convingător despre valoarea uimitoare a vieții orientată către 
perspectiva lui Dumnezeu. Atunci când femeia abuzată 
ajunge să pună în contrast abuzul ei de către tatăl său și dra-
gostea lui Dumnezeu față de ea, poate să reconsidere dacă au-
toritatea iubitoare, jertfitoare de sine, a bărbaților ar fi posi-
bilă în realitate în această lume. Atunci când fiul unor depen-
denți de droguri, odată ajuns adult, învață care sunt limitele 
relațiilor interumane și răscumpărarea acestora în Hristos, va 
învăța cum să aibă o încredere potrivită în alții. 

Reîncadrează 

O pictură frumoasă ajunge să fie compromisă de o 
ramă urâtă. Iată de ce experții în arte sunt foarte selectivi când 
aleg ramele pentru tablourile lor. Tot așa, tulburarea sau frica 
pot fi ca un cadru sau ca o ramă pentru felul în care cineva își 
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descrie viața, surprinzând o imagine generală a situației, care 
pare insuportabilă. Ca păstor, îi poți ajuta pe oameni să își re-
încadreze informațiile brute din viețile lor folosind o ramă 
deslușit biblică. Ajută-i pe cei ce se luptă să ia în considerare 
felul în care Dumnezeu i-ar reîncadra situația într-un alt che-
nar, astfel încât să își poată vedea viețile puțin mai clar. 

Cineva care trece prin depresie și care crede că proble-
mele din căsnicia lui sunt fără speranță de rezolvare, poate fi 
surprins de perspectiva păstorului. Păstorul lui a întâlnit o 
mulțime de cupluri în situații problematice, unele aflate în 
relații asemănătoare căsniciei acestui bărbat, și el știe că este 
posibil să existe o cale de ieșire centrată în Evanghelie. Inter-
pretarea situației pe care o dă păstorul formează un cadru nou 
pentru acea situație, iar aceasta poate aduce o nădejde nouă. 

De dragul membrilor bisericii tale, nu accepta punctele 
lor de plecare sau concluziile lor. Ajută-i să ia în considerare 
alte chenare, alte unghiuri, alte vederi care le îndreaptă mai 
bine atenția către nădejdea Evangheliei în acea situație.  

Un cuvânt care acționează ca un chenar nou este une-
ori remarcabil de clarificator. Aceasta este esența încurajării – 
să inspiri curaj în mijlocul unei situații.  

Pavel a făcut acest lucru cu tesalonicenii, ajutându-i să 
își încadreze viețile în chenarul mai larg care cuprindea viito-
rul glorios ce le stătea înainte (1 Tes. 4:13-18). 
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Scoate la lumină dinamicile care se ascund 

În fiecare situație există dinamici nespuse care o defi-
nesc. O soție poate avea așteptări legate de felul în care banii 
ar trebui cheltuiți sau despre felul în care soțul ei ar trebui să 
o slujească. Ea s-ar putea teme că el o va abandona așa cum 
tatăl ei a părăsit-o pe mama ei. Ea ar putea simți că există lu-
cruri la care are dreptul: soțul ei îi datorează o casă mare, o 
mașină drăguță și haine frumoase. Ea s-ar putea lupta cu idoli 
care stăpânesc peste inima ei, cum ar fi să aibă copii perfect 
ascultători sau o viață sexuală ideală cu soțul ei. Așteptările, 
fricile, mânia, drepturile, apatia și idolatriile sunt aspecte di-
namice care stau în spatele oricărei situații complicate și care 
o definesc și care stăpânesc peste oameni. Dacă păstorul nu le 
scoate la lumină și nu le face să fie explicite, îi va fi greu să 
înțeleagă mare parte din viața sau circumstanțele unei per-
soane care îi cere ajutorul. Iubirea de lume ia multe forme, 
unele mai îndrăznețe, altele mai subtile. Dar cel consiliat este 
ajutat când este alertat de lucruri de care nu știe, apoi este în-
dreptat către Hristos ca adevăratul obiect al închinării (v. 1 
Ioan 1:8-10; 2:15-17; 3:1-3). 

Arată care sunt consecințele 

Fiecare decizie din viață – mică sau mare – are conse-
cințe. Acesta este principiul biblic al semănării și culesului. 
Tipul de sămânță pe care o plantezi dictează tipul de roade pe 
care le vei duce acasă (Gal. 6:7-10). În consilierea pastorală a 
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deciziilor vizibile, ne este de ajutor să cercetăm diferitele alter-
native cu care persoana în cauză s-ar putea confrunta și să tra-
săm liniile consecințelor logice ale anumitor alegeri sau obi-
ceiuri. Pe baza experienței păstorului și a sfatului altora, el va 
fi în măsură să descrie care vor fi rezultatele probabile ale unei 
decizii. În fapt, păstorul se va regăsi în situații în care trebuie 
să vorbească profetic – nu în sensul strict, ca și cum ar primi 
un cuvânt direct de la Domnul, ci mai degrabă în sensul lan-
sării unui avertisment clar și serios legat de anumite conse-
cințe. Astfel de avertismente ar trebui să fie însoțite de descri-
eri pline de nădejde ale binecuvântărilor care vin din supune-
rea față de Dumnezeu. În esență, îi provoci pe oameni să își 
dezvolte o viziune despre unde îi vor duce acțiunile, atitudi-
nile și dorințele lor, spre bine sau spre rău. 

Confruntă și reorientează 

Păstorii au adeseori parte de discuții dificile cu oameni 
împietriți sau nesăbuiți. Confruntarea este o parte normală a 
vieții pastorale, și ea este inclusă în sarcina serioasă de propo-
văduire a Cuvântului (2 Tim. 4:1-5). Dacă păstorul își iubește 
oile, el le va avertiza și le va corecta atunci când ele o iau pe căi 
rătăcitoare. Păstorul care nu confruntă când este nevoie să 
facă acest lucru nu dă dovada că își iubește turma, pentru că 
este temător. Dar Dumnezeu este alături de cel care îi caută 
pe cei rătăcitori, chiar și atunci când aceștia nu știu că rătăcesc 
(Iacov 5:19-20). 
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Nu este întotdeauna ușor să știi când să confrunți pe 
cineva într-o anumită situație. Dar ar trebui să vorbești întot-
deauna din Scriptură despre ce anume vrei să confrunți, de ce 
acel lucru este dezgustător înaintea lui Dumnezeu și felul în 
care el se manifestă în viața acelei persoane. Confruntarea ar 
trebui să fie făcută întotdeauna având în vedere recuperarea 
acelei persoane și dedicarea personală spre ajutorarea ei. De 
multe ori, avertismentul nu este luat în seamă, iar persoana în 
cauză face pasul în prăpastie, căzând într-un păcat grosolan. 
Acesta nu este în mod necesar un comentariu legat de calita-
tea confruntării. Ceea ce faci este să ții ridicat un semn de 
avertizare, dar numai puterea lui Dumnezeu îi poate face pe 
oameni în stare să ia aminte la el. 

Sugerează obiective pe termen scurt și lung 

Când o persoană se pierde în ceața dificultăților, fiind 
incapabilă să vadă un pas înainte, uneori cel mai bun lucru pe 
care îl poți face este să îi sugerezi să își stabilească și să urmă-
rească niște obiective pe termen scurt și pe termen lung. Deși 
schimbarea este tainică și adeseori se petrece etapizat, asta nu 
înseamnă că procesul de consiliere este nebulos. Noi suntem 
chemați la acțiune specifică în felul în care ne trăim credința 
(1 Petru 1:13-19). Obiectivele simple, bine orientate practic, 
spre tratarea problemei, pot fi remarcabil de utile când vrem 
să ajutăm pe cineva să iasă din ceață. 

Stabilirea obiectivelor va necesita ca păstorul să facă o 
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oarecare muncă pregătitoare, deoarece oamenii aflați în mij-
locul problemelor adeseori nu se pot orienta de unii singuri. 
Doar ține minte un lucru: obiectivele ar trebui să includă 
doar lucruri de care cel consiliat este direct responsabil. Nu ar 
trebui să stabilim obiective care sunt dependente de alți fac-
tori. Așadar, în loc să stabilești obiectivul ca un soț imperfect 
să aibă o căsnicie mai bună săptămâna viitoare (lucru care de-
pinde și de soția lui), mai bine stabilește obiectivul ca el să își 
mărturisească păcatele față de soția lui și să îi ceară iertare. 
Sau, în loc ca o persoană depresivă să țintească să se simtă mai 
plină de nădejde în două săptămâni, propune-i să încerce să 
facă lucruri pe care le poate controla direct, cum ar fi să ci-
tească Biblia, să le slujească altora sau să facă exercițiu fizic. 

RECAPITULAREA 

La fel ca în prima sesiune, vei dori să închei inspirând 
nădejde, dând o temă de casă, stabilind așteptările pentru în-
tâlnirile viitoare și rugându-te pentru cel consiliat. Uneori 
este util să îi ceri să prezinte condensat ce anume a reținut din 
întâlnire. Înainte de a încheia cu rugăciune, poți să pui o în-
trebare de acest fel: „Ce ți-a rămas în minte după întâlnirea 
noastră?” Nu fi descurajat dacă ceea ce a văzut sau auzit nu 
este ceea ce voiai să înțeleagă. Acest moment sumarizator îți 
dă o altă oportunitate să le reamintești oamenilor de gloria lui 
Hristos și de perspectiva lui Dumnezeu asupra situației. Așa 
că, dacă ei ratează ceva important atunci când rezumă ce au 
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înțeles din acea sesiune, pune deoparte un moment prin care, 
cu răbdare, să instruiești și să încurajezi. 

Vom încheia acest capitol prin câteva considerații prac-
tice. În primul rând, câteva cuvinte despre ritmul bun al con-
silierii. Problemele urgente vor avea nevoie de mai multă 
atenție încă de la începutul procesului de consiliere, și de re-
gulă vor conduce la întâlniri săptămânale. Dacă persoana 
sună amenințând cu sinuciderea, va trebui să lăsăm deoparte 
orice altceva și să ne implicăm imediat. Problemele care nu 
sunt la fel de urgente pot fi planificate mai cu larghețe. Un 
membru al bisericii care suferă de o boală cronică poate avea 
nevoie de o întâlnire de verificare odată pe lună, ca să fie în-
curajat și să ne asigurăm că își păstrează o perspectivă duhov-
nicească. Planificarea bună a ritmului sesiunilor de consiliere 
vine odată cu experiența și pe măsură ce îi cunoaștem pe cei 
pe care îi slujim. 

Dacă este posibil, dă-le celor consiliați timp suficient ca 
să studieze, să se roage, să discute cu prietenii și să încerce să 
lucreze la rezolvarea problemelor lor între sesiuni. Permite-le 
să arate că iau în serios discuțiile pe care le aveți și că sunt dis-
puși să implementeze ce au învățat. Planificarea întâlnirilor 
cu o frecvență prea mare poate să nu le lase timp suficient 
pentru schimbările pe care trebuie să le facă în viețile lor. 

Există două modalități în care sarcina consilierii poate 
deveni extrem de împovărătoare pentru păstor, anume când 
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consilierea consumă prea mult din timpul lui, și când îi cere 
prea mult efort. În privința timpului, păstorul trebuie să fie 
atent ca nu cumva lucrarea de consiliere să îi ia din timpul de 
pregătire pentru lucrarea de predicare. Uneori își face apariția 
vinovăția, alteori frica. Oamenii au nevoie de tine, iar tu nu 
vrei ca ei să se simtă abandonați. Deși ceea ce am spus la înce-
putul capitolul este adevărat – trebuie să ai grijă de oi – nu 
trebuie să le permiți nevoilor lucrării Cuvântului făcută la ni-
vel personal să îți fure timpul necesar pentru truda în lucrarea 
publică a Cuvântului. Aici este nevoie de înțelepciune, pen-
tru că vor exista săptămâni de criză, când va trebui să te ridici 
la amvon având în spate mai puține ore de pregătire decât 
aveai nevoie. Dar dacă te ridici consecvent la amvon fără să te 
pregătești suficient, acest lucru le va dăuna membrilor biseri-
cii tale pe termen lung. Nu te teme să le spui nu oamenilor la 
nivel individual, ca să le poți spune da la nivel congregațional. 

În privința efortului, pe măsură ce te vei întâlni cu oa-
menii pe parcursul timpului, fii atent să nu faci tu majoritatea 
muncii în consiliere. Ia în considerare ceea ce noi spunem că 
este regula 80/20. Persoana pe care o ajuți trebuie să fie res-
ponsabilă să facă 80% din muncă în orice sesiune de consili-
ere, iar tu să o ghidezi prin întrebări bine formulate, câteva 
pasaje biblice și sfaturi potrivite. În general, credincioșii mai 
puțin maturi vor avea nevoie de mai mult ajutor din partea ta 
în timpul sesiunilor, cum ar fi prin învățătură sau prin sfaturi. 
Și ar trebui să le slujești bucuros în felul acesta. Dar, așa cum 
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am spus despre o persoană care nu își face temele de casă, te 
vei întâlni cu persoane care vin la sesiunile de consiliere doar 
ca să își verse oful, nu ca să facă eforturi să-și rezolve pro-
blema. Ei vor răspunde mereu prin „nu știu”, „nu-mi pasă”, 
sau „nu vreau să fac asta”. În astfel de situații, o discuție di-
rectă despre cine ar trebui să facă majoritatea muncii devine 
necesară. Vei învăța în timp diferența între cei care sunt cu 
adevărat răniți și incapabili să facă ceva, și cei care pur și sim-
plu nu sunt dispuși să facă nimic. 

Întrebări pe care să le ții minte, dar să nu le pui în 
mod necesar într-o sesiune de consiliere 

Este această persoană mântuită? Înțelege Evanghelia? Dacă nu, 
ce pot face ca să o ajut să crească în înțelegerea Evangheliei? 
Dacă nu este credincioasă, cum ar trebui ca acest lucru să îmi 
ajusteze sfaturile? 

Care sunt contururile și formele credinței acestei persoane? 
Cum arată credincioșia în circumstanțele ei? 

Unde văd suferința în viața acestei persoane? Are ea o perspec-
tivă biblică asupra suferinței, sau este distorsionată de gândi-
rea lumii? 

Unde văd păcat în viața acestui om? Îl vede și el, sau este orb 
față de păcatul lui? 

În ce fel s-a păcătuit împotriva acestei persoane? Este împăcarea 
posibilă? Cum pot să o ajut să înțeleagă calea către împăcare? 
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Există vreun semn de speranță în această situație? Care sunt 
dovezile harului lui Dumnezeu în viața acestei persoane? 
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6 
ÎNTÂLNIREA FINALĂ 

 

Finisarea și încheierea lucrărilor este deseori cea mai di-
ficilă parte dintr-un proiect de construcții, și asta nu pentru 
că sarcinile ar fi mai dificile. Nu, ci este grea pentru că, după 
atât de mult efort depus consultând planurile, punând fun-
dația și construind casa, lucrătorul trebuie să rămână motivat 
să parcurgă toți acei pași mărunți ca să facă așa încât structura 
finală să arate bine. Oricine a fost nevoit să finiseze o vopsea 
după săptămâni de lucru la clădire știe ce înseamnă asta. Pen-
tru a încheia bine este nevoie de efort și idei, chiar și în cazul 
unui păstor care a făcut deja atât de multe lucruri. Majorita-
tea muncii se află înapoia ta. Încă puțin, și vei fi ajutat în a fi 
sigur că ceea ce ai realizat rămâne realizat. 

Așadar, pe măsură ce ne apropiem de întâlnirea finală, 
vom prezenta două elemente care ar trebui să caracterizeze o 
încheiere bună a sesiunilor de consiliere și vor face tranziția 
către grija obișnuită a bisericii: (1) recapitularea principalelor 
teme ale consilierii, și (2) planificarea grijii normale. Dar îna-
inte de a intra în detaliile acestor doi pași simpli ai sesiunii fi-
nale, hai să vedem care sunt câțiva indicatori de bază care 
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arată că procesul de consiliere s-a încheiat. Cum știe un con-
silier când să pună capăt sesiunilor? 

CÂND SĂ ÎNCHEI 

Decizia de a încheia procesul de consiliere este uneori 
clară, dar de cele mai multe ori nu prea. Probabil că vei fi con-
știent, cu o oarecare stânjeneală, că nu au fost rezolvate toate 
problemele. Vei simți nevoia pentru mai multă creștere sau 
dorința persoanei consiliate ca întâlnirile de consiliere să con-
tinue cu regularitate. Dar acestea nu sunt motive adecvate 
pentru a continua. Stabilirea momentului când consilierea 
trebuie să se încheie este întotdeauna un lucru care cere înțe-
lepciune. Cel mai bine este să încadrezi decizia aceasta folo-
sindu-te de anumite criterii clare. Vom începe de la indicatori 
pozitivi legați de momentul când consilierea ar trebui să se în-
cheie, apoi vom trece la cei mai puțin plăcuți. 

Semne pozitive 

Persoanele consiliate își înțeleg problema și sunt echi-
pate să o gestioneze. Cel mai bun indicator care dă semnalul 
încheierii sesiunilor de consiliere este că persoanele consiliate 
sunt echipate adecvat să răspundă prin credință la problemele 
lor și manifestă dedicare consecventă în a face acest lucru. 
Probabil că un beneficiu care decurge de aici este și că simp-
tomele s-au ameliorat: depresia inițială nu este atât de rea; so-
țul și soția s-au împăcat și au revenit la încredere reciprocă; 



CAPITOLUL 6  125 

tânărul prins în capcana pornografiei s-a lepădat substanțial și 
s-a înfrânat de la păcatul lui de natură sexuală. Presiunea pro-
blemei inițiale nu mai face dezastru în viață. De aceea, ei nu mai 
simt nevoia să continue să se întâlnească cu tine. Și oricât i-ai 
iubi, nu mai simți nici tu nevoia de a te întâlni cu ei. 

În perioada în care ai grijă de ei, apare grija unor alte 
persoane apare, și ea este mai eficientă. Dacă faci consiliere în 
contextul bisericii locale, vei folosi alte cupluri sau persoane 
care vor veni alături de cel consiliat. De multe ori, aceste per-
soane devin mai eficiente decât tine în tratarea problemelor 
din inima celui consiliat. Aceasta nu este o amenințare la 
adresa poziției tale ca păstor, ci mai degrabă un semn că bise-
rica funcționează bine. Ar trebui să fii încântat că există și alții 
care demonstrează îndemânare și au o imagine mai clară decât 
tine. Dacă vezi astfel de lucruri, poate fi cel mai bine să îi tran-
sferi pe cei consiliați în grija acelor persoane. Doar asigură-te 
că îți păstrezi supravegherea pastorală asupra acelei slujiri. 

Semne negative 

Din nefericire, nu toate procesele de consiliere se sfâr-
șesc cu o concluzie pozitivă. Uneori există alte motive care ne 
determină să îi îndreptăm pe cei care ne-au cerut ajutorul că-
tre alți consilieri sau către alte feluri de îngrijire. 

Situația nu pare să se schimbe deloc. Ai încercat să îi 
ajuți pe oameni pentru o vreme, dar lucrurile nu par să o ia în 
vreo direcție anume. Ei par să se străduiască să facă schimbări, 
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numai că problema de la care au început încă îi rănește. Poate 
că ea s-a înrăutățit chiar. Cauza poate ține de faptul că nu ai 
fost în măsură să capeți o imagine clară sau că ți-a lipsit înde-
mânarea, ori poate să țină de încăpățânarea, ignoranța sau alți 
factori de cealaltă parte. De regulă, avem de-a face cu puțin 
din ambele. Dar ideea este că nimic nu pare să schimbe situa-
ția. Acesta este un moment bun pentru a te gândi să îl în-
drepți pe cel consiliat către cineva care ar putea fi în măsură 
să îl ajute mai mult. Și vom discuta mai mult despre acest lu-
cru în ultimul capitol. 

Persoana consiliată nu este interesată să își facă partea. 
Te vei afla în situații de consiliere când cei consiliați vor fo-
losi, în esență, timpul alocat întâlnirilor ca să se văicărească, să 
bârfească sau să se plângă. Dar când vine momentul să facă 
munca dificilă de a studia Scriptura, de a se gândi la motivați-
ile inimii, de a confrunta păcatul sau de a-și recunoaște greșe-
lile, ei pur și simplu nu vor să treacă la treabă. Acest fel de 
persoane se așteaptă ca tu să faci munca de ridicare a poverilor 
în timpul sesiunilor. Dar noi nu îi slujim pe membrii biserici-
lor noastre permițându-le să aibă impresia că „fac ceva” în le-
gătură cu problema lor venind la consiliere, când, de fapt, ei 
refuză să facă ceva în practică. Nu îi lăsa pe oameni să se înșele 
cu ideea că ei depun efort, când așa ceva nu se petrece. Dacă 
ei nu își fac temele de casă și nu sunt interesați să răspundă la 
întrebările pe care le pui, este spre binele lor ca să pui punct 
întâlnirilor de consiliere. Dacă îi lași pe oameni să creadă că ei 
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fac ceva ca să iasă din situația lor doar prin a se prezenta la 
întâlnirile de consiliere când, în fapt, inimile lor rămân indis-
puse să fie învățate, nu faci altceva decât să îi lași să se amă-
gească pe ei înșiși. 

Persoana consiliată nu are încredere în tine. Vor exista 
situații în care greșelile tale vor fi dureros de evidente. Poate 
că ai greșit vorbind despre un lucru fără să îl înțelegi sau având 
o atitudine clară de frustrare. Ai uitat de anumite întâlniri 
planificate sau nu ai fost în măsură să le potrivești în agenda 
ta într-un fel rezonabil, ca să nu produci întârzieri. Ideea este 
că persoana consiliată a pierdut încrederea în tine – fie ca ur-
mare a greșelii tale, fie din cauza așteptărilor ei nerealiste. Ori-
care ar fi situația, ea nu va asculta de călăuzirea ta dacă nu are 
încredere în tine, ceea ce înseamnă că este momentul să pu-
neți punct procesului de consiliere. Dacă nu este dispusă să 
aibă încredere în sfaturile altcuiva din biserică, poate fi mo-
mentul chiar să meargă la o altă biserică. 

Persoana consiliată are nevoie de mai mult ajutor decât 
îi poți oferi tu. Problema ei este suficient de intensă ca să aibă 
nevoie de mai mult timp sau de mai multă expertiză față de cât 
îi poți oferi. Tu îți dorești să fi avut mai mult timp la dispoziție 
pentru consiliere, dar achitarea de celelalte responsabilități ale 
tale ar deveni imposibilă, întrucât persoana consiliată ar avea 
nevoie de mai mult de o discuție de o oră pe săptămână. De 
exemplu, tulburările de comportament în alimentație pot 
ajunge atât de mult scăpate de sub control, încât persoanele 
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care se luptă cu așa ceva să aibă nevoie de discuții zilnice. Sau 
poate că ți-ai dori să ai mai multă îndemânare în a cunoaște 
detaliile unei anumite probleme. Dar nu ai acea cunoaștere și 
nici timpul necesar ca să treci prin complexitatea problemei. 

Parte din scopul acestui manual introductiv este să te 
convingă că ștacheta a ceea ce poți gestiona este mai înaltă de-
cât ți-ai putea imagina. Dar noi vrem și să recunoaștem că 
anumite probleme au ajuns atât de complexe din punct de 
vedere spiritual sau atât de înrădăcinate în aspecte fiziologice, 
încât ar trebui să cauți pe cineva cu abilități mai mari. Obiec-
tivul nu este să îi abandonezi pe oameni, ci să le obții ajutorul 
de care au nevoie. 

Nu te simți ca un falit dacă ești nevoit să le recomanzi 
pe altcineva din biserică (un alt păstor sau un alt credincios 
matur) sau pe altcineva din afara bisericii (un consilier profe-
sional sau doctor din comunitatea ta). Uneori, cea mai bună 
modalitate de a-i păstori pe oameni la nivel individual ține de 
a nu continua să faci tu însuți acea lucrare, ci să îi îndrepți în 
direcția corectă, către cineva care le poate oferi timpul și aten-
ția de care au nevoie. Din nou, vom spune mai multe lucruri 
despre acest aspect în ultimul capitol. 

Indiferent care ar fi circumstanțele care s-ar aplica în situ-
ația ta concretă, fiecare dintre aceste lucruri este un bun indica-
tor că ar trebui să pui punct procesului de consiliere, suge-
rând o întâlnire finală. Unele persoane vor fi mai mult decât 
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fericite că procesul de consiliere se sfârșește. Altele vor fi alar-
mate. În acest caz, o întâlnire finală este ca un ucigaș. Ele vor ca 
întâlnirile de consiliere să continue mai mult decât este nevoie, 
și probabil că aduc și argumente înaintea ta, motive pentru 
care ei ar avea nevoie de mai mult ajutor. Dacă tu ai concluzio-
nat cu înțelepciune (nu cu nerăbdare) că întâlnirile ar trebui să 
se încheie, manifestă blândețe și rămâi la hotărârea luată, du-
când lucrurile la bun sfârșit. Nu lăsa capcanele și presiunile oa-
menilor excesiv de nevoiași să stabilească ritmul procesului de 
consiliere. Ascultă cu smerenie îngrijorările lor; roagă-te pen-
tru acea situație, apoi hotărăște ce este cel mai bine. 

Cum să demonstrezi smerenie și curaj în fața eșecului 

Chiar și atunci când lucrurile merg prost în consiliere, poate fi 
o bună oportunitate să înțelegi de ce ea nu a dat rezultate. În 
primul rând, ca păstor, fii suficient de smerit ca să primești 
critici evlavioase. Ai pus prea multă presiune pe soț ca el să se 
schimbe, ca să constați apoi că soția ținea unele lucruri as-
cunse de tine? Ai făcut aplicații superficiale ale Scripturii? Ai 
fost nerăbdător cu persoana consiliată? Ai fost înclinat să 
manifești frustrare în relația cu ea? 

Fiind păstorul celui consiliat, trebuie să fii și suficient de cura-
jos să porți discuții dificile despre motivele pentru care con-
silierea nu a dat rod. Au fost cei consiliați atât de mândri și 
predispuși să îi învinovățească pe alții, așa încât nimic nu se 
va schimba până ce ei nu sunt gata să se pocăiască și să își 
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asume responsabilitatea pentru problema în cauză? Le-ai dat 
sfaturi duhovnicești pe care ei le-au respins? Au căzut ei 
pradă fricii sau au fost aspri în felul în care i-au tratat pe alții, 
ori au alunecat către o atitudine lumească? Câteodată, vei fi 
singura persoană dispusă să spună lucrurile grele necesare 
pentru a produce schimbarea în viețile lor, și singurul care să 
facă asta cu o blândețe care le demonstrează că motivația ta 
fundamentală este dragostea. 

ELEMENTELE SESIUNII FINALE 

Cele două părți ale sesiunii finale includ, în primul 
rând, recapitularea temelor majore despre ceea ce Dumnezeu 
a făcut prin întreg procesul de consiliere și, în al doilea rând, 
încredințarea persoanei în slujirea și grija obișnuită a bisericii. 

Aici ar trebui să menționăm că atât tu cât și persoana 
consiliată ar trebui să fiți conștienți încă dinainte de întâlnirea 
voastră finală că aceasta va fi ultima. Dacă vii cu această idee 
chiar în timpul ultimei întâlniri, cel consiliat poate să intre în 
panică. Atunci când comunici cu el înainte de întâlnire, vei 
face bine să transmiți ideea că aceasta este o decizie bine cân-
tărită, luată cu atenție având în vedere contextul unui plan. 

Recapitulează principalele teme ale consilierii 

Asemenea paragrafului de final din orice eseu bine 
scris, sesiunea finală de consiliere ar trebui să recapituleze 
principalele teme discutate. Există o funcție pozitivă și una 
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negativă a acestei recapitulări – mai specific, una laudativă și 
una de avertizare. 

Funcția laudativă. Partea pozitivă este că ar trebui să 
lauzi și chiar să celebrezi lucrarea Domnului în viețile oame-
nilor. Subliniază schimbările pozitive în felul în care ei răs-
pund față de problemele lor mai mult decât orice schimbări 
pozitive care au avut loc în situațiile problematice în sine. 
Acest lucru ajută la păstrarea accentului pus pe umblarea lor 
prin credință, în ciuda circumstanțelor schimbătoare. Tu su-
bliniezi ceea ce Dumnezeu a făcut în inima cuiva. Acest lucru 
implică deopotrivă laudele aduse la adresa celui consiliat pen-
tru răspunsurile noi și credincioase, și recunoașterea acelor 
răspunsuri ca fiind lucrarea lui Dumnezeu în ei (Fil. 2:12-13). 

Pentru a face acest lucru, pune întrebări care să încura-
jeze acea persoană să reflecteze la viața sa: 

• Ce te-a învățat Dumnezeu? 

• În ce stare erai când am început acest proces? 

• Cum ai văzut că s-au schimbat răspunsurile tale 
față de problema ta pe parcursul sesiunilor de 
consiliere? 

• Când crezi că s-a înfiripat în tine nădejdea? 

• Când te-ai simțit cel mai descurajat? 

• Ai mai multă încredere în Dumnezeu acum față 
de momentul când am început să ne întâlnim? 
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• Ce lecții ai învățat din Cuvântul lui Dumnezeu? 

• Ce înțelegi despre tine, despre caracterul lui 
Dumnezeu, despre răscumpărare sau despre pro-
pria sfințire, lucruri pe care nu le înțelegeai ante-
rior? 

Vei pune aceste întrebări nu ca să te simți bine în ce 
privește călăuzirea ta pastorală, ci mai degrabă ca să lauzi bu-
nătatea lui Dumnezeu manifestată în perioada luptelor acelei 
persoane. Îi aduci mulțumiri lui Dumnezeu, ceea ce consti-
tuie o parte vitală a schimbării (Col. 3:15-17). 

În încercarea de a supraviețui, oamenii au tendința să 
piardă perspectiva de ansamblu, din cauza preocupării lor cu 
sentimentele sau situațiile imediate. În majoritatea situațiilor, 
oamenii tind să se focalizeze pe eșecurile și falimentele lor, 
mai mult decât pe ascultarea lor. Deși credința este adesea 
mică și abia de mai licărește, ca păstor, tu o înflăcărezi prin 
lauda mulțumitoare a prezenței lui Dumnezeu în viețile lor. 
Îi chemi pe oameni să își ridice privirile în sus de la îngrijoră-
rile lor imediate, și să scaneze orizontul larg a tot ceea ce Dum-
nezeu a făcut. 

Dar poate că nu există foarte multe lucruri care să fie 
prezentate într-o lumină pozitivă. Poate că aceasta este sesiu-
nea voastră finală din cauza unuia dintre motivele neplăcute 
pe care le-am enumerat anterior. În astfel de cazuri, folosește 
acest moment pentru a vorbi despre planul pe termen lung 
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pe care Dumnezeu îl are spre schimbarea acelora care sunt cu 
adevărat ai Lui. Faptul că perioada de față nu a produs un as-
tfel de seceriș nu înseamnă că nu s-a făcut nimic. Poate că 
acesta a fost momentul de plantare a unor gânduri biblice noi 
sau de udare a altora vechi, iar secerișul va veni. Poți să lauzi 
întotdeauna dedicarea lui Dumnezeu de a finaliza orice lu-
crare pe care El o începe (Fil. 1:6). 

Funcția de avertizare. Rare sunt situațiile când toate 
lucrurile se rezolvă până la finalul întâlnirilor de consiliere. 
Chiar și schimbările pozitive rezultate în urma consilierii sunt 
adesea în stadiul lor de pruncie, și vor trebui să se maturizeze 
cu timpul. Viața nu este liniară. Păcatul și suferința au conse-
cințe care continuă mult în viitor (Gal. 6:7-8). Oamenii vor 
trebui să rămână vigilenți și veghetori asupra sufletelor lor. 
Ca păstor, slujba ta este să îi echipezi să facă acest lucru. As-
tfel, avem de-a face cu a doua funcțiune în recapitularea prin-
cipalelor teme parcurse în programul de consiliere: să îi aver-
tizăm pe oameni de capcane. 

Pe parcursul programului de consiliere, l-ai ajutat pe 
cel consiliat să se gândească la diferitele aspecte dinamice ale 
păcatului și suferinței care l-au lovit în viața sa. Pune din nou 
aceste lucruri pe masă, revedeți făgăduințele și poruncile bi-
blice pertinente, și reamintiți-vă de planul de acțiune. De 
exemplu, dacă un tânăr se luptă împotriva folosirii pornogra-
fiei, întreabă-l ce va face dacă această relație de dare de soco-
teală va dispărea sau dacă vinovăția și rușinea pentru o nouă 
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cădere își vor face loc din nou. Vorbește cu el despre ce ar tre-
bui să facă dacă își dorește să se căsătorească cu o anumită tâ-
nără. Sau gândește-te la biata văduvă care și-a petrecut multe 
luni în sesiunile voastre de consiliere avansând încet și trecând 
hotărât prin întristarea ei. Norii întunecați s-au ridicat, astfel 
că ea interacționează iar cu alte persoane și se bucură de tim-
pul petrecut în Cuvânt. Vei dori să o ajuți să se gândească la 
ce va avea de făcut când acele momente de tristețe se vor în-
toarce, cum se va raporta la copiii ei adulți și ce va face dacă se 
va descoperi dorind să se recăsătorească. 

Prin aceste exemple am vrut să arătăm că va trebui să 
încerci să subliniezi care sunt principiile biblice și tacticile 
practice pentru gestionarea situațiilor viitoare, care ar putea 
să-i ispitească pe oameni să se întoarcă la vechile modalități de 
a răspunde la probleme. Aceste avertismente ar trebui să fie 
pline de nădejde, dar serioase, așa cum demonstrează atât de 
bine autorul Epistolei către Evrei. În capitolul 6, după ce a 
lansat poate cel mai înspăimântător avertisment din întreaga 
Scriptură, el continuă spunând: „Măcar că vorbim astfel, 
preaiubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și 
care însoțesc mântuirea” (v. 9), apoi vorbește laudativ despre 
dovezile harului în viețile acelor credincioși. Ca păstor, pur și 
simplu ești chemat să imiți abordarea autorului biblic: să for-
mulezi un avertisment serios în contextul unei încurajări 
calde. 
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Planifică grija regulată 

După ce ați recapitulat principalele teme într-o moda-
litate care laudă schimbările pozitive și avertizează de întoar-
cerea la vechiul fel de a trata problemele, prezintă un plan 
simplu legat de ce înseamnă ca acele persoane consiliate să se 
întoarcă la mijloacele obișnuite ale grijii în trupul local al bi-
sericii. Atunci când procesul de consiliere se sfârșește, păstorii 
nu rămân în linia dintâi a problemelor tratate, ci îi încredin-
țează pe oameni bisericii locale, unde sunt susținuți prin mij-
loacele obișnuite și regulate ale harului pe care Dumnezeu îl 
dă copiilor Săi. Aici ar trebui să ne gândim la lucrările publice, 
personale și private ale Cuvântului. 

Lucrările publice ale Cuvântului. Nu îi lăsa niciodată 
pe cei consiliați să ignore puterea Cuvântului lui Dumnezeu 
predicat în public. Asta înseamnă să faceți din lucrările pu-
blice ale Cuvântului o parte explicită a grijii continue față de 
membrii bisericii. Să nu îți închipui că acest lucru se petrece 
de la sine, ci reamintește-le celor consiliați de puterea primirii 
și meditării la Cuvântul transmis prin păstorii bisericilor. 
Dacă o persoană vrea să crească în har, dar nu îi acordă prio-
ritate întâlnirii publice cu ceilalți credincioși, creșterea ei va fi 
împiedicată (Evrei 10:23-25). Ca păstor, poți avea mai multă 
încredere să pui punct procesului de consiliere când știi că su-
fletul acelei persoane va fi hrănit zilnic în timp ce ea continuă 
să stea sub influența predicării publice a Cuvântului lui 
Dumnezeu, în biserica locală. 
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Lucrările Cuvântului la nivel personal. Ia în conside-
rare mijloacele părtășiei și ale grijii reciproce din biserica ta, și 
folosește-te de ele în modalitatea cea mai bună. Poți să te gân-
dești la slujirea formală și la cea informală făcută la nivel per-
sonal. Slujirea formală poate să includă un grup de părtășie, 
în care întâlnirile regulate în jurul Cuvântului au loc cu sco-
pul dării de socoteală și al încurajării reciproce. Ajută-i pe cei 
consiliați să înțeleagă ce rol joacă grupurile de părtășie în grija 
continuă față de ei. 

Slujirea informală poate consta dintr-o relație puter-
nică de prietenie în biserica locală. Încă de la prima sesiune, 
păstorul ar trebui să pună întrebări despre relațiile celui con-
siliat cu cei din congregație. Pe parcursul sesiunilor de consi-
liere, un obiectiv ar trebui să fie să te asiguri că această per-
soană devine tot mai conectată la trupul local al bisericii, așa 
încât, în momentul când consilierea se încheie, să poți avea 
încredere că există persoane din congregație care vor continua 
să investească în viața celui consiliat. Relațiile de dragoste cen-
trate în Evanghelie sunt vitale pentru creșterea spirituală și 
pot sluji ca o plasă de siguranță pentru situațiile când lucru-
rile încep să o ia razna. 

Prietenii sau grupurile mici de părtășie vor dori să se con-
sulte cu păstorul în legătură cu ce ar trebui să facă dacă reapar 
probleme importante. Cel mai bun plan este pur și simplu să fii 
informat dacă din partea celui consiliat se vede împotrivire sau 
dacă are parte de eșecuri constante. Acest lucru va necesita 
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implicare pastorală directă. Dar în ce privește suișurile și co-
borâșurile obișnuite ale vieții, grija manifestată de trupul local 
al bisericii este mai eficientă decât ne închipuim noi în mod 
obișnuit.  

Lucrările private ale Cuvântului. Pe măsură ce proce-
sul de consiliere se apropie de final, păstorul ar trebui să se 
gândească la ce teme finale i le poate da persoanei consiliate. 
Obiectivul este să ajute acea persoană să Îl caute pe Hristos 
într-un fel consecvent, în devoțiunile personale, astfel încât 
Cuvântul să aibă o altă oportunitate de a-și face lucrarea (Isaia 
55:10-11). 

Ar trebui să gândești atât în termenii Scripturii, cât și a 
altor resurse. În privința Scripturii, probabil că persoana con-
siliată ar beneficia cel mai mult dacă i-ai da o listă de pasaje 
biblice pe care să le studieze pe parcursul săptămânilor și a lu-
nilor care îi stau înainte. Ai putea de asemenea să îi dai și anu-
mite întrebări elementare pe care să le pună pe marginea pa-
sajelor biblice și despre sine, lucru care să o ajute să își citească 
Biblia fiind concentrată pe ceea ce este corect. În privința al-
tor resurse, poate că există o carte bună sau un articol pe care 
persoana consiliată le poate citi ca un lucru prin care să con-
tinue să se gândească la felul cum principiile biblice se aplică 
luptelor ei. 

Ține minte că, atunci când recomanzi planuri de citire 
a Bibliei sau alte resurse, nu trebuie să îți limitezi concentrarea 
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pe temele pe care le-ai tratat în sesiunile de consiliere. Crești-
nii beneficiază întotdeauna de pe urma creșterii în cunoaște-
rea lui Dumnezeu și a caracterului Lui. Ideea este să îi ajuți pe 
oameni să Îl cunoască pe Dumnezeu din Cuvântul Său. 
Acesta este întotdeauna cel mai bun plan pe termen lung pen-
tru ucenicizarea creștină.  

Dacă persoanele consiliate au fost nevoite în trecut să 
se confrunte cu gânduri serioase de sinucidere sau alte mani-
festări de tulburare mintală extremă, reamintește-le să ceară 
imediat ajutor dacă trec din nou prin astfel de situații. Asi-
gură-le că te pot suna pe tine sau pot suna o anume persoană 
din biserică, astfel încât biserica să poată îngriji de ele în orice 
perioadă de dificultăți prin care ar putea trece. 

Odată ce ați stabilit planul pentru grija regulată, asi-
gură-te că vă rugați. Nu lăsa ca lucrurile să se încheie fără să le 
duceți înaintea tronului lui Dumnezeu și fără să le reamintești 
celor consiliați de nădejdea pe care o au în Hristos. Folosește 
această rugăciune finală pentru a recapitula lucrurile discu-
tate în această ultimă sesiune și de-a lungul întregului pro-
gram de consiliere. Această rugăciune de final le va ajuta să 
vadă atât felul în care harul Domnului este mult mai mare de-
cât problemele lor și cum El lucrează specific în viețile lor. 

GÂNDURI DE FINAL 

Lasă întotdeauna ușa deschisă la final. Aceasta nu este 
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în mod necesar o promisiune că persoana în cauză va benefi-
cia de mai multă consiliere, ci mai degrabă semnul dedicării 
tale de a o vedea continuând să crească, oricare ar fi mijloacele 
pe care Domnul le va folosi. Fii clar în legătură cu așteptările 
pentru viitor, în special în privința rolului tău după încheie-
rea programului de consiliere. Nu te face inaccesibil față de 
aceste persoane. Ar trebui să accepți cu bucurie o discuție 
obișnuită după întâlnirea bisericii sau un apel telefonic ocazi-
onal, ca parte din grija ta continuă față de cei consiliați. De 
multe ori, aceste discuții sunt mici colaci de salvare care îi 
ajută să rămână pe cale. 

Și foarte adesea, vei descoperi că ele vor fi astfel și pen-
tru tine. Dumnezeu poate folosi aceste discuții ca să îți aducă 
aminte că El continuă să lucreze după ce tu ai încheiat. 
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7 
NU TRUDI NICIODATĂ                      

SINGUR. CĂTRE O CULTURĂ               
A UCENICIZĂRII 

 

Bun, iată unde am ajuns. Procesul trudei de a trece ală-
turi de cineva printr-o problemă este încheiat. Dar ceea ce nu 
s-a încheiat este gândirea noastră legată de contextul mai larg 
al acelei griji. Dacă lucrarea de consiliere făcută de păstor ar fi 
tot ce am avea la dispoziție pentru procesul de schimbare, ar 
trebui să te pregătești să renunți la obiceiul de a te odihni în 
fiecare noapte. Dacă trudești ca și cum binele spiritual al fie-
cărui membru al bisericii tale depinde direct de tine, vei 
ajunge în final să te încarci cu o povară imposibilă. În înțelep-
ciunea Lui, Dumnezeu nu i-a încredințat sarcina ucenicizării 
unui singur individ, nici măcar unei echipe de slujitori, ci în-
tregii biserici. 

În aceste două capitole de final, vrem să ne îndreptăm 
atenția către felul în care biserica și resursele din comunitatea 
ta îi pot ajuta pe oameni să treacă prin necazurile vieții. În ca-
pitolul de față, vom trece de la nivelul străzii la cel panoramic, 
al orașului, de la biroul pastoral de consiliere la biserica locală, 
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ca întreg. În capitolul următor, vom observa că această ima-
gine ne arată și peisajul care înconjoară orașul; biserica este 
amplasată într-o comunitate care are consilieri, doctori și alte 
resurse parabisericești. Așadar, în capitolul de față, vom sub-
linia importanța de a nu trudi niciodată de unul singur, ci de 
a construi un mediu al ucenicizării în congregația ta. Iar în 
următorul capitol, îți vom oferi sfaturi despre felul cum poți 
folosi înțelept resursele medicale și profesionale exterioare, și 
resursele parabisericești. 

O CULTURĂ A UCENICIZĂRII 

Definirea unei culturi este o sarcină dificilă, dar dacă ai 
trăit vreodată ceea ce este descris ca un șoc cultural, ai un bun 
punct de referință în înțelegerea a ceea ce este în realitate o 
cultură. Când un băiat de la oraș se mută la țară, poate să 
treacă printr-o plictiseală depresivă produsă de faptul că vede 
o mână de oameni în acest nou context, o zonă liniștită, cu 
multe ferme. Așteptările lui ca lumea să fie plină de oameni și 
zgomot sunt neîmplinite. El se află în afara culturii sale. 

O cultură constituie un set de credințe, valori și prac-
tici împărtășite de un grup anume de oameni. La fel cum fie-
care comunitate își are propria cultură, tot așa este și în cazul 
fiecărei congregații. Noi împărtășim așteptări colective, și fie-
care membru al unei comunități contribuie la ele. Astfel, fie-
care membru al bisericii tale contribuie la această cultură. 
Orice spun sau fac membrii, lucrurile pe care ei le prețuiesc, 
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banii pe care îi cheltuie, modalitățile în care arată dragoste sau 
trec prin conflicte, alegerile lor din viața practică de la școală 
sau locul de muncă – toate aceste lucruri modelează cultura 
bisericii tale. 

Dar ca păstor, tu ești principalul modelator al culturii 
bisericii. Întrucât tu predici cel mai des, crezul și valorile tale 
au de departe o influență mai mare în ghidarea culturii bise-
ricii. Ceea ce contează pentru tine de regulă definește ceea ce 
contează pentru biserică. Această influență este un privilegiu 
foarte important (Evrei 13:7). 

Așadar, ca păstori, noi suntem forțați să ne punem în-
trebarea legată de ce anume contează cel mai mult pentru noi. 
De ce suntem în slujire, la urma urmei? Noi știm că răspunsul 
final este că vrem să Îi aducem slavă lui Dumnezeu, dar prin 
ce mijloace facem asta? Prin predici expresive? Printr-o influ-
ență publică în creștere? Printr-o congregație stabilă și cres-
cândă? Acestea pot fi mijloace acceptabile, dar ele sunt valori 
insuficiente. Felul în care Îl proslăvim pe Dumnezeu constă 
din a face ucenici. Această sarcină ar trebui să fie înrădăcinată 
cel mai adânc în sistemul de valori al păstorului. Iar el ar tre-
bui să radieze aceasta ca un lucru de valoare, pe care turma lui 
să îl îmbrățișeze. 

Așadar, la ce anume te aștepți de la membrii bisericii 
tale? Este ucenicizarea o așteptare normală în congregația ta, 
o prioritate de genul viața-sau-moartea? Scriptura arată clar 
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că facerea de ucenici este deopotrivă sarcina păstorilor și a 
membrilor bisericii. În noaptea dinaintea morții Sale, Isus le-
a spus ucenicilor Lui ce anume ar trebui să caracterizeze 
această comunitate a noului legământ, pe care El o întemeia: 
„Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am 
iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor 
cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste 
unii pentru alții” (Ioan 13:34-35). Hristos le-a poruncit 
membrilor comunității noului legământ să manifeste între ei 
acea dragoste pe care El le-a împărtășit-o fiecăruia dintre ei. 

Pavel preia această poruncă centrală și o aplică la viața 
bisericii: dragostea, spusă și practicată, este felul în care fie-
care membru zidește întregul: „Credincioși adevărului, în 
dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel 
ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și 
strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește 
creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei, și se 
zidește în dragoste” (Efes. 4:15-16). A fi zidit în Hristos în-
seamnă să fii modelat ca ucenic. 

Astfel, ucenicizarea le cere membrilor să trudească în 
dragostea reciprocă. Fiecare creștin este obligat să îi iubească 
pe ceilalți în planul de ucenicizare al lui Dumnezeu – care in-
clude truda practică de a fi dedicat unul celuilalt (Rom. 
12:10), de a se cinsti și accepta unul pe celălalt (15:7), de a-i 
învăța pe ceilalți (15:14), de a manifesta compasiune și de a fi 
gata să ierte (Efes. 4:32), și de a se încuraja reciproc (1 Tes. 
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5:11). Aceasta este o muncă grea. Glorios de grea. 

Dar chiar dacă este grea, sau probabil în special pentru 
că este grea, păstorul nu trebuie să fie timid în ce privește vi-
ziunea nou-testamentală despre ucenicizare, care implică par-
ticiparea activă a tuturor membrilor bisericii. Ea lovește în aș-
teptările consumeriste răspândite legate de biserică: „Dăru-
iesc bani la biserică, iar biserica îmi dă ceea ce am nevoie – și 
doar ceea ce eu vreau. Ceea ce vreau este învățătură bună, care 
să mă ajute în viață, și un păstor care să mă ajute să trec peste 
problemele mele”. 

Poate că un lucru mai ofensator decât să calci în picioare 
așteptările oamenilor de la biserică este să calci peste prezumți-
ile lor adânc înrădăcinate despre relații, în general: „Eu îmi văd 
de viața mea, tu vezi-ți de viața ta”. Dar dacă vei căuta în Scrip-
tură după doctrina vieții personale private, nu vei găsi cine știe 
ce suport pe care să o construiești. Acest lucru este deranjant 
pentru oameni. Așadar, pentru a crea o cultură care lovește în 
acest fel de gândire este nevoie de răbdare și îndemânare. 

Te rugăm să înțelegi că nu le ceri în felul acesta mem-
brilor tăi să trăiască fără granițe care să țină de viața privată, 
ca și cum orice persoană din biserică ar avea dreptul să se 
amestece în viața persoană a oricui. Trăirea într-o lume decă-
zută ne cere să purtăm haine. Noi le încredințăm lucrurile 
personale doar celor vrednici de încredere, și este corect să 
procedăm astfel. Ideea noastră este mai degrabă că ar trebui 
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să zidești oameni de încredere, care sunt deopotrivă dornici și 
echipați să îi ajute pe ceilalți, când apar situațiile problema-
tice. 

Ar trebui să ne străduim să facem din biserică un loc în 
care a fi anonim sau nominal să fie ceva dificil. Noi vrem ca 
presiunea sănătoasă a Cuvântului predicat și a relațiilor creș-
tine să se simtă în viața credinciosului. Cu alte cuvinte, mem-
brii bisericii tale ar trebui să știe că ucenicizarea activă este o 
așteptare a bisericii tale. Așa că întreabă-te cu regularitate: Îmi 
conduc biserica în caracterul lui Hristos – dragoste, slujire, 
nădejde, sacrificiu de sine – astfel încât ucenicizarea reciprocă 
să fie normală și de așteptat să se petreacă? 

AȘTEPTĂRI-CHEIE DE SUBLINIAT 

Vrem să oferim aici câteva sugestii pentru a răspunde 
bine la această întrebare. Sfaturile noastre nu vor fi în primul 
rând de natură organizațională, deși vom oferi câteva gânduri 
practice. Crearea unei culturi a ucenicizării nu are în primul 
rând de-a face cu crearea de programe, clase, grupuri sau alte 
instrumente structurale în viața bisericii. Desigur că progra-
mele de mentorare pot să facă legătura dintre creștinii mai ma-
turi și mai înțelepți, și cei mai tineri și mai puțin maturi. Gru-
purile mici pot să contribuie la relații mai apropiate între cre-
dincioși. Lecțiile de școală duminicală structurate pe grupe de 
vârstă pot să ofere instruire specifică pentru diferite situații de 
viață. Grupurile de sprijin pot avea grijă de membrii care trec 
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prin anumite stadii din viață (cei proaspăt căsătoriți, tinerii 
părinți) sau prin anumite probleme (divorț, depresie). Toate 
acestea pot fi structuri utile. Dar o cultură a ucenicizării poate 
să fie înfloritoare și fără ele. 

Noi nu spunem acest lucru pentru că astfel de realități 
structurale ar fi inutile, fiindcă amândouă bisericile noastre le 
oferă aproape pe toate. Dar dacă vedem că ele eșuează să ajute 
lucrarea de ucenicizare, suntem gata să renunțăm la ele. Așa 
cum am văzut, ucenicizarea înseamnă să ne iubim unii pe alții 
vorbind și trăind împreună după Cuvântul lui Dumnezeu. 

O cultură a ucenicizării înseamnă că membrii nu tre-
buie să se înscrie la orice sau să primească permisiunea de a se 
iubi reciproc. Ea este o cultură a bisericii în care este ceva nor-
mal ca membrii să ia inițiativa de a se iubi reciproc și de a-și 
face reciproc bine din punct de vedere spiritual. Această cul-
tură a bisericii nu este un program, ci ceva care se revarsă în 
viața bisericii. Ca păstor, nu poți să îi obligi pe membri să se 
caute unul pe altul în dragoste, dar poți să stabilești așteptările 
care să promoveze acest lucru. Iată trei așteptări pe care ar tre-
bui să le statuezi cu regularitate înaintea congregației tale, 
pentru a promova o cultură a ucenicizării. 

Membralitatea 

Această primă așteptare ar putea să li se pară ciudată 
multor păstori, dar membralitatea se dovedește a fi una dintre 
cele mai importante așteptări ale ucenicizării. Membralitatea 
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în biserică este ca apartenența la un grup social, la o echipă de 
gimnastică sau la un club de lectură, și chiar mai asemenea 
unei căsnicii. Căsătoria este un angajament într-un legământ. 
Un soț și o soție se dedică reciproc, iar rezultatul acelei dedi-
cări este o relație pe viață caracterizată de dragoste și jertfire 
de sine. Membralitatea în biserică este asemănătoare. În bise-
rică, un grup de credincioși se strânge cu regularitate ca ur-
mare a dedicării lor față de Dumnezeu și unii față de alții. 

Când un credincios se alătură bisericii, el primește 
mult mai mult decât un cartonaș de membru. El primește an-
gajamentul celorlalți credincioși față de binele lui spiritual, iar 
el se angajează să urmărească binele lor spiritual. O persoană 
care se alătură bisericii tale nu ar trebui să se aștepte să stea 
confortabil, asemenea unui membru doar de duminică. El se 
leapădă de individualismul lui. Membralitatea înseamnă de-
dicare față de biserică, în întregul ei. Un astfel de angajament 
este fundamental pentru facerea de ucenici. Membralitatea 
serioasă schimbă lucrurile. 

Când oamenii vin să se alăture bisericii tale, fă-i să înțe-
leagă clar care este legătura dintre membralitate și ucenicizare. 
Explică-le celor care vor să devină membri care este așteptarea 
voastră în privința ucenicizării. În lecțiile de membralitate, 
spune-le oamenilor că ucenicizarea este parte din ce înseamnă 
să fie membri ai bisericii tale. Întreabă-i personal: „Ești gata să 
fii ucenicizat și să îi ucenicizezi pe alții?” 
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De asemenea, arată-le clar membrilor tăi care este legă-
tura dintre membralitate și disciplină. De regulă, acest cuvânt 
stârnește sentimente neplăcute – și pe bună dreptate, pentru 
că Scriptura recunoaște că este un lucru neplăcut, dar necesar 
(Evrei 12:11) pentru a produce un rezultat fericit: „roada 
aducătoare de pace a neprihănirii”. Disciplina bisericii este 
pur și simplu acel lucru pe care membrii unei biserici îl fac 
iubindu-se reciproc prin a confrunta acel fel de a trăi în păcat 
care distruge sufletul și pângărește biserica (Matei 18:15-20; 
1 Cor. 5:1-5). Asemenea oricărei iubiri reale, ea urăște ce este 
rău și iubește ce este bine prin a ne trata unii pe alții cu răb-
dare și onestitate despre păcat (Rom. 12:9-21). Disciplina bi-
sericii are de-a face cu mai mult decât expresia ei finală de ex-
comunicare; este parte din vigilența regulată pe care membrii 
o au unii față de alții în privința stării sufletelor lor. 

Consilierea poate fi parte din această vigilență regulată. 
Membrii care caută să fie consiliați ar trebui să înțeleagă de la 
început că, fiind o lucrare de ucenicizare, consilierea este 
parte dintr-un proces mai larg de dare de socoteală față de bi-
serică. De aceea, consilierea este un loc sigur pentru cei care 
se luptă cu păcatul, chiar dacă ei cad adeseori în acea luptă. 
Dar consilierea nu este un loc sigur pentru cei care continuă 
cu încăpățânare să trăiască într-un păcat clar, de care nu vor 
să se pocăiască. Linia de demarcație dintre lupta autentică și 
nepocăință nu este întotdeauna clară. (Îi mulțumim lui 
Dumnezeu pentru înțelepciunea împărtășită într-un comitet 
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de prezbiteri sau într-o echipă pastorală.) Întrucât noi nu 
avem imaginea imediată dată de Duhul Sfânt, darea de soco-
teală făcută cu răbdare și în nădejde, folosind standarde clare 
și rezonabile, este cea mai bună cale prin care putem testa tra-
iectoria pe termen lung a cuiva. Ideea pe care vrem să o tran-
smitem legat de disciplină este pur și simplu că darea de soco-
teală în biserică nu se finalizează la ușa biroului de consiliere, 
iar acest lucru este spre binele celui consiliat și spre binele bi-
sericii în general. 

În consilierea pastorală, amenințarea cu disciplina bise-
ricii ar trebui să stea așezată în tăcere în spatele minții celui 
consiliat, acționând ca un factor descurajator pentru păcatul 
încăpățânat. Ziua când un membru al bisericii este excomu-
nicat este una tristă, dar noi înțelegem că disciplina bisericii 
este o etapă vitală a dării de socoteală pentru sufletul unei per-
soane. 

Echiparea 

În al doilea rând, membrii bisericii tale ar trebui să se 
aștepte să fie echipați de tine pentru sarcina facerii de ucenici. 
Tu îi echipezi pe cei din turma ta în două modalități princi-
pale: prin învățătură și prin exemplul tău. 

Păstorii trebuie să vorbească despre ucenicizare ca fiind 
planul minunat al lui Hristos conceput spre binele bisericii 
Sale. Doar când membrii văd ei înșiși această frumusețe pe pa-
ginile Scripturii, doar atunci vor găsi motivația de a asculta. 
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Păstorii pot să își motiveze membrii să facă lucruri care țin de 
ucenicizare făcându-i să se simtă vinovați sau apelând la mân-
dria lor. Astfel de motivații nu sunt vrednice de mireasa lui 
Hristos. Pentru a-i determina pe membri să acționeze pe baza 
învățăturii Bibliei, ei trebuie să o creadă. Și ca să o creadă, tre-
buie să fie învățați din ea, și asta în mod repetat. 

Noi nu insinuăm aici că fiecare învățătură dată în bise-
rică trebuie să se îndrepte către tema ucenicizării. Nu, ci vrem 
mai degrabă să te gândești la aceasta ca la un fir care își face 
loc prin întreaga ta lucrare de dare de învățătură, așa cum el își 
face loc prin toată învățătura pe care biserica o primește în 
Noul Testament. Vorbește cu regularitate despre așteptările le-
gate de ucenicizare pentru toți membrii actuali ai bisericii. 
Acest lucru poate fi făcut în timpul predicilor tale de dumi-
nică, într-o serie de lecții de la școala duminicală, sau într-un 
seminar ocazional de echipare în ucenicizare. Frați păstori, 
când dați învățătură, faceți așa încât această temă să fie practică 
pentru congregațiile voastre. Iată câteva exemple în acest sens: 

• „Noi vrem ca membrii bisericii noastre să aibă su-
ficientă încredere în Evanghelie ca să trăiască 
transparent. Nu ar trebui să ne simțim nepotrivit 
să punem întrebări grele sau să ne simțim ame-
nințați când ni se pun”; 

• sau, „Haideți să ne rugăm ca viziunea noastră 
pentru o viață roditoare să fie modelată mai mult 
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de ceea ce Scriptura spune despre biserică, și mai 
puțin de ceea ce societatea ne spune despre suc-
cesul personal”; 

• sau, „Ce persoană din această congregație ar pu-
tea beneficia de pe urma timpului și atenției voas-
tre, pe care le-ați putea sacrifica în beneficiul ei?” 

Vorbiți-le membrilor despre prioritatea ucenicizării 
creștine, astfel încât ei să poată crește în convingerea perso-
nală legată de ceea ce Scriptura îi învață pe acest subiect. 

De asemenea, păstorii trebuie să fie exemple în ucenici-
zare. Dacă te aștepți ca membrii bisericii tale să facă o priori-
tate din ucenicizare, trebuie să le fii un exemplu. Asta în-
seamnă că ar trebui să fii personal implicat în ucenicizarea 
bărbaților din congregația ta, ajutându-i să fie soți, tați și an-
gajați evlavioși. Iar acești bărbați ar trebui să știe că este de aș-
teptat din partea lor să facă același lucru. Soțiile păstorilor și 
alte femei evlavioase ar trebui să facă același lucru. 

În plus față de a fi modele personale în ucenicizare, 
poate chiar mai bine, păstorii ar trebui să dea exemplu de uce-
nicizare. În învățătura ta, găsește modalități de a-i vorbi con-
gregației despre exemplele de ucenicizare încurajatoare, pre-
cum investiția lui Matt în viața lui Ryan. Matt, electricianul, 
a început să se întâlnească cu Ryan, student la facultate, și fac 
asta în fiecare dimineață de joi, odată la două săptămâni. 
Ryan vine acasă la Matt, unde studiază Biblia, se roagă și beau 
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o cafea. Deoarece Ryan era un proaspăt credincios, el avea di-
ficultăți să înțeleagă cum arată viața creștină. Întrucât Matt 
nu a ucenicizat pe nimeni anterior, el s-a simțit neliniștit des-
pre felul cum să facă studiul biblic împreună cu Ryan. 

Dar a existat un moment care a surprins puterea uceni-
cizării. Matt era pe punctul de a începe studiul când fiicele 
sale au început să se trezească. Matt s-a scuzat ca să poată 
vorbi cu fetele lui în camera de alături. Când Matt s-a întors, 
Ryan a spus ceva care l-a surprins: „Nu știu ce vom studia azi, 
dar tocmai ce am învățat ceva prețios văzându-te cum ți-ai în-
vățat fetele”. Ryan crescuse într-o familie disfuncțională, în 
care tatăl lui țipase mereu la el. Învățătura dată cu blândețe 
era ceva cu care el nu se întâlnise niciodată. Când Ryan i-a 
văzut viața creștină obișnuită a lui Matt, el a surprins un 
crâmpei din ce înseamnă creșterea biblică a copiilor. Ucenici-
zarea trebuie predată, dar ea trebuie să fie și surprinsă de oa-
meni atunci când văd creștinismul în acțiune. 

Când oamenii văd ucenicizarea în acțiune, ei trebuie 
să fie provocați să o trăiască. După mai mulți ani de investi-
ție în Ryan, Matt l-a încurajat să găsească pe cineva pe care 
să îl ucenicizeze. Ca urmare a investiției făcute în el, Ryan ar 
trebui să investească în alții. Isus a început cu doisprezece 
ucenici. Așa cum cei doisprezece au mers și au făcut mai 
mulți ucenici, iar aceia, la rândul lor, au făcut alți ucenici, 
așa și noi ar trebui să fim creștini care fac ucenici. Ei ne oferă 
un exemplu de urmat. 
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Când dai învățătură despre ucenicizare și dai exemple 
în aplicațiile predicilor tale, ar trebui să eviți să îi lauzi excesiv 
pe oameni sau să te focalizezi doar pe povești de succes. Mem-
brii bisericii tale ar trebui să audă că aparentul eșec va fi întot-
deauna parte din această trudă, iar Domnul este onorat în to-
tul. 

În plus față de învățătură și exemplul personal, păstorii 
pot să încurajeze ucenicizarea în public în numeroase alte 
modalități: recomandă și dăruiește cărți bune pe tema uceni-
cizării; pune deoparte momente dedicate mărturiilor de uce-
nicizare; și roagă-te cu regularitate pentru relațiile de ucenici-
zare care au loc în biserică. 

Legăturile 

A treia așteptare ce trebuie transmisă este ca membrii 
să aibă relații între ei. De fapt, a te întâlni cu o altă persoană 
este ceva necesar pentru ucenicizare. Dar înainte de a începe 
să completezi un tabel, dă-ne voie să explicăm ce vrem să spu-
nem. Idealul este ca relațiile de ucenicizare să survină ca rezul-
tat al inițierii relațiilor de cunoaștere între membri. Un mem-
bru al bisericii este încredințat trupului, este echipat cu o idee 
despre cum să ucenicizeze, și își îndreaptă atenția către un alt 
membru din congregație. Dacă membrii sunt reciproc veghe-
tori și se roagă unii pentru alții, Dumnezeu îi va călăuzi către 
aceste relații. 

Păstorul va trebui să le reamintească des membrilor de 
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acest pas al procesului – cel de a crea legăturile între membri. 
Nu este suficient să pui temeliile teologice; va trebui să îi 
chemi pe oameni să zidească activ pe ele. Unii membri din bi-
serică sunt inițiatori naturali; alții sunt mai reticenți în dispo-
ziția lor. Oferă-le încurajări pertinente ambelor categorii. 

Cu toate acestea, nu toate legăturile vor fi inițiate de 
membri. Folosindu-se de cunoașterea personală a bisericii, 
păstorii ar trebui să îi conecteze cu regularitate pe cei ce trec 
prin nevoi cu cei care pot să se întâlnească cu ei. Dacă cineva 
se luptă să supraviețuiască financiar, este altcineva în bise-
rica locală care să aibă un dar special în gestiunea banilor? 
Dacă un cuplu deplânge moartea unui copil, există în bise-
rică un alt cuplu care a trecut deja prin acele ape întunecate? 
Dacă un bărbat se luptă cu pornografia, ce bărbat din con-
gregație este caracterizat de curăție sexuală, care îl poate 
ajuta? În esență, faci legăturile între oamenii care au nevoie 
de înțelepciune și cei care știu unde să o găsească în Cuvân-
tul lui Dumnezeu. 

Dacă păstorii au investit într-o cultură de ucenicizare, 
abordarea cuiva ca să-l ajute pe un membru în nevoie nu va 
părea ceva impus. Păstorul ar trebui să ajute la creionarea 
unui plan de acțiune, a unui calendar, și să vadă felul cum su-
pravegherea pastorală va fi menținută. Acest lucru le va da 
membrilor o încredere mai mare să îi ajute pe creștinii care 
trec prin lupte. Dar de aici înainte ține de responsabilitatea 
membrilor să ducă mai departe grija față de aceștia. 



158 PĂSTORUL ȘI CONSILIEREA   |  Pierre și Reju 

CE ARE ASTA DE-A FACE CU                              
LUCRAREA DE CONSILIERE? 

Se poate să fi verificat coperta acestei cărți ca să recitești 
titlul ei. Păstorul și consilierea? Ce legătură are toată această 
discuție despre cultura ucenicizării cu subiectul acestei cărți? 

Dacă i-ai cere unui membru obișnuit din biserica ta să 
ucenicizeze un alt credincios, noi credem că el sau ea ar trebui 
cumva să își dea seama cum să citească Biblia împreună cu 
acel credincios, cum să se roage împreună și să împărtășească 
onest lucruri din viețile lor. Dar dacă i-ai cere aceluiași mem-
bru să vorbească cu cineva care are gânduri de suicid, să ajute 
pe cineva căzut în adulter să își depășească rușinea, sau să 
treacă dincolo de modul obsesiv de a gândi printr-o tulburare 
de alimentație, nivelul încrederii probabil că ar scădea semni-
ficativ. 

Când un creștin obișnuit aude de problemele grele și 
confuze ale vieții creștine, probabil că va fi înclinat să facă pa-
sul înapoi. Majoritatea creștinilor presupun că problemele cu 
adevărat complicate trebuie gestionate doar de profesioniști 
– adică de păstori sau consilieri. Sigur că persoane mai expe-
rimentate pot să îi dea o mână de ajutor cuiva care trece prin 
probleme foarte dificile. Dar asta nu înseamnă că un creștin 
obișnuit este inutil în astfel de situații. 

Fiecare creștin este în stare să ajute, chiar și în cazurile 
cu adevărat dificile de viață creștină. Cu sabia Cuvântului în 
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mână (Efes. 6:17), cu dragostea lui Hristos în inimă (Gal. 5:6) 
și cu o dorință de a sluji (Marcu 10:43-45), nimic nu îi poate 
împiedica să facă un lucru bun și eficace. Dumnezeu folosește 
Cuvântul Lui pentru a ne oferi înțelepciune ca să răspundem 
cum trebui la orice circumstanță imaginabilă. Acea înțelep-
ciune este disponibilă pentru toți cei care o caută, iar creștinii 
pot face acest lucru într-un fel mai mult sau mai puțin for-
mal. 

A căuta înțelepciunea într-un context de ucenicizare 
nu este un lucru deloc diferit de a o căuta într-un context de 
consiliere. Ea urmează modelul general pe care deja l-am pre-
zentat. Căutarea înțelepciunii lui Dumnezeu implică să ascul-
tăm cu o ureche care discerne lucrurile, să luăm aminte la răs-
punsurile date de inimă, și să spunem adevărul Scripturii în 
dragoste. Consilierea pur și simplu implică o explorare mai 
intensivă, o structură mai formală și expertiză mai specifică 
pe o anumită problemă. 

În esență, frate păstor, dacă ai nevoie de ajutor în lucra-
rea ta de consiliere, începe prin construirea unei culturi de 
ucenicizare în biserica ta. Dacă zidești o turmă dedicată reci-
proc binelui spiritual al celorlalți, membrii ei vor fi mai inte-
resați de consiliere ca instrument care să îi ajute în atingerea 
acelui țel. Pe măsură ce tot mai mulți membri din biserica ta 
devin interesați de ucenicizare, poți începe și să îi echipezi să 
fie competenți ca să se sfătuiască între ei prin Cuvânt, apli-
cându-l în unele dintre problemele mai complicate ale vieții. 
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Dacă nu vrei să faci tu însuți consiliere pe parcursul ur-
mătorilor zece ani, începe rugându-te pentru crearea unei lu-
crări de consiliere în biserica ta. Gândește-te cum să îi echipezi 
pe membri să facă față situațiilor dificile. Citește materiale 
despre cum poți construi o lucrare de consiliere prin membrii 
obișnuiți ai bisericii. Întreabă-i pe alți păstori care deja au fă-
cut acest lucru în bisericile lor. 

Investirea deliberată în membrii bisericii și instruirea 
lor pot să ajute la alungarea temerilor și la zidirea încrederii. 
O combinație de învățătură publică și instruire privată, în 
grupurile mici, poate să îi echipeze pe membri cu elementele 
conceptuale de bază în consiliere. Ai putea să te gândești as-
tfel: „Eu de abia am timp să consiliez, cum o să fiu în stare să 
scriu ceva și să îi învăț pe alții?” Din fericire pentru noi toți, de-
a lungul ultimilor ani, piața a fost invadată de materiale curri-
culare publicate personal (cum este cursul lui John Hender-
son, Equipped to Counsel: A Training Course in Biblical Coun-
seling) sau mai formal (cum sunt materialele pentru grupuri 
mici publicate de CCEF, inclusiv How People Change de Ti-
mothy S. Lane și Paul David Tripp, și Instruments in the Re-
deemer’s Hands de Tripp). Majoritatea sunt resurse foarte ușor 
de înțeles și folosit. Dacă ai în congregația ta câțiva creștini ma-
turi, parcurge împreună cu ei o programă de consiliere biblică 
având ca obiectiv explicit ca ei să învețe să îl predea altora. 

Dar nu te rezuma la a-i instrui pe membrii tăi în consi-
liere. Una dintre cele mai bune căi de a-ți ajuta congregația să 
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înțeleagă cum să gestioneze probleme dificile constă din a da 
consiliere în prezența lor. De exemplu, dacă îl consiliezi pe 
John, cere-i liderului lui de grup sau unui prieten de încredere 
(cu permisiunea lui John) să ia parte la sesiunile voastre de 
consiliere; procedând astfel, îi echipezi pe alții pentru uceni-
cizare în timp ce tu îl ajuți pe John. Ei vor auzi ce întrebări 
pui, vor observa atitudinea ta și abilitățile de ascultare activă, 
și vor fi puși în persoană în fața problemelor lui John. La fi-
nalul sesiunii, poți discuta cu acești prieteni cum să îl ajute pe 
John pe parcursul restului săptămânii. 

Frate păstor, nu fă consiliere de unul singur. O moda-
litate ușoară de a începe să îi echipezi pe alții constă din a le 
cere membrilor de familie, prietenilor sau altor membri ai bi-
sericii tale să asiste la sesiunile de consiliere. Fă-ți o prioritate 
din a-i invita și pe alții în biroul de consiliere. Dacă un mem-
bru nu se simte confortabil să își împărtășească situația în fața 
altora, aceasta este o oportunitate de ucenicizare. Învață-l des-
pre smerenia de a cere ajutor și despre nevoia ca alții să îl ajute 
să își evalueze inima (Evrei 3:12-13). Ajută-l să se gândească la 
cineva care cunoaște suficient de bine problemele în cauză ca 
să se alăture sesiunilor de consiliere. Dacă nu există nimeni 
altcineva, atunci ce oameni-cheie – alți lideri ai bisericii sau 
creștini maturi din congregație – pot să fie oameni de încre-
dere care să participe? Acest lucru are beneficiul că îl ajută pe 
cel consiliat și îi instruiește pe alții să consilieze. 

Ar trebui să notăm faptul că, dacă o persoană consiliată 
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rămâne ezitantă, păstorul nu ar trebui să o forțeze să accepte 
ca altcineva să fie prezent. Se poate să nu fie pregătită pentru 
așa ceva, și nu este nimic greșit în asta. 

NU TRUDI NICIODATĂ DE UNUL SINGUR 

Frate păstor, dacă ești prins în tranșee, copleșit de pro-
blemele de consiliere ale membrilor bisericii tale, și nu ești si-
gur cum să găsești rezolvarea, cultura ucenicizării poate să te 
ajute pe termen lung. 

În timp ce construiești această cultură a ucenicizării, 
ține minte că o biserică nu se schimbă peste noapte. Va trebui 
să adopți o gândire pe termen lung. Schimbarea este întot-
deauna graduală și niciodată universală. Vei avea mulți 
membri din congregație care înțeleg asta și vor mai mult ca 
lucrurile să se schimbe, iar alții mai puțin înclinați către așa 
ceva. Nu fi prea entuziasmat de cei care o vor, și nici prea des-
curajat de cei care nu o vor. Stabilește ținte simple în prezen-
tarea așteptărilor în ucenicizare, așa cum am descris până aici, 
apoi mergi înainte către câțiva din pașii necesari în echiparea 
membrilor pentru o lucrare de consiliere. Atenția trebuie să 
îți fie concentrată pe orice pași rezonabili poți face acum, apoi 
pe orice pași posibili ce vor surveni ulterior. 

Dacă te simți ca și cum poverile consilierii sunt prea 
mari pentru tine, acele sentimente sunt corecte. Dar nu fi des-
curajat, ci dependent. Mai specific, depinde de ceea ce Dum-
nezeu a hotărât să îi dea poporului Său din Noul Testament 
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– anume că întreaga biserică spune adevărul în dragoste. Nu 
trudi de unul singur. Îndreaptă-te către alți credincioși ma-
turi ca un bun punct de plecare. 

În final, noi putem trudi doar în puterea pe care Dum-
nezeu ne-o dă. De ce? Pentru ca Dumnezeu să fie proslăvit în 
totul, prin Isus Hristos. Noi trudim spre slava Lui. Apostolul 
Petru, cel căruia Isus i-a spus de trei ori să îngrijească de mieii 
Lui, într-un fel pe care Petru l-a resimțit dureros, ne reamin-
tește de acest adevăr. În fapt, cuvintele lui pentru noi consti-
tuie un sumar deosebit al culturii ucenicizării pentru care noi 
trudim. 

„Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii 
pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de 
păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. 
Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dum-
nezeu, fiecare dintre voi să le slujească altora după da-
rul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vor-
bească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, 
să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: 
pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu 
prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii 
vecilor! Amin” (1 Petru 4:8-11).  
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8 
TRUDEȘTE ÎNȚELEPT.                       

FOLOSEȘTE BINE                            
RESURSELE EXTERNE 

 

În capitolul anterior, priveliștea noastră a trecut de la 
procesul individual de consiliere la contextul mai larg al bise-
ricii, ca întreg. Ne-am gândit la felul cum să dezvoltăm o cul-
tură a ucenicizării în biserica locală și cum să îi creștem pe alții 
care să vină alături de tine în slujire. În capitolul de față ne 
vom îndepărta un pic mai mult, pentru a lua în considerare 
felul cum am putea să folosim înțelept resursele din afara bi-
sericii. Dintre resursele disponibile, multe vor fi foarte utile, 
altele mai puțin, dar chiar și cele utile vor trebui să fie gestio-
nate cu înțelepciune. 

Ne-am dat toate silințele ca să arătăm că lucrarea de con-
siliere este o parte importantă a trudei păstorului pentru mem-
brii bisericii lui. Când Isus te-a chemat să păstorești poporul 
Lui, El te-a chemat să treci cu aceștia prin probleme complicate 
și uneori urâte. Dar noi mai știm și că păstorii au limitări, atât 
în privința timpului, cât și a experienței în complexitățile pro-
blemelor oamenilor. Iată câțiva indicatori care îți pot spune că 
poate fi momentul să cauți ajutor în afara bisericii. 
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Trudești de unul singur și ai ajuns epuizat. Păstorești o 
biserică nesănătoasă. Congregația ta nu ia ucenicizarea în se-
rios. Așa că, atunci când apar problemele, trudești în esență 
de unul singur. În afara soției tale, care se roagă pentru tine, 
în realitate nu mai este nimeni dispus să dea o mână de ajutor. 

Ți-ai dat toate silințele, dar fără prea mare efect. Ai 
ajutat pe cineva vreme de mai multe luni, o persoană care are 
o problemă adânc înrădăcinată în viața ei. Deși ai văzut un 
oarecare progres, problema rămâne în mare nerezolvată. Ai 
sacrificat mult timp și ai rămas dedicat față de acea persoană, 
dar ți-ai atins limitele în ce privește ideile pe care le-ai putea 
avea pentru a ajuta acea persoană, numai că felul ei de viață 
nu se schimbă. 

Simți că acea persoană are nevoie de ajutor medical. 
Deși ar trebui să le ceri persoanelor consiliate să ceară cu re-
gularitate sfaturi medicale de la bun început, uneori oamenii 
au un comportament bizar, modalități intruzive de a gândi 
sau reacții emoționale extreme, care par incontrolabile. Aces-
tea pot fi indicii că trupurile lor au nevoie de mai multă aten-
ție din partea unui medic. 

Trebuie să divulgi informații care îi protejează de abu-
zuri sau de răni care le-ar provoca moartea. Când o persoană 
amenință cu sinuciderea, cu crima sau cu vreun abuz asupra 
copiilor, a bătrânilor sau a persoanelor care sunt dependente 
de ea, trebuie să raportezi imediat acel caz la autorități. Dacă 
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ai o suspiciune rezonabilă sau cel consiliat recunoaște direct 
că acel abuz s-a petrecut deja, trebuie din nou să raportezi 
acest lucru. Asigură-te că știi legislația și care sunt serviciile pe 
care autoritățile din domeniul protecției copilului le oferă. 
Când încep procesul de consiliere, cei care îți cer ajutorul ar 
trebui să știe că ai obligația să raportezi astfel de lucruri către 
autorități.  

Obligația de raportare către autorități nu înseamnă că 
ai fi un păstor în care nu se poate avea încredere, și poți ex-
plica acest lucru prin două lucruri simple: în primul rând, le-
gea nu îți permite să stabilești tu cine este vinovat sau nevino-
vat, pe baza autorității tale. În al doilea rând, vei rămâne de-
dicat păstoririi nevoilor spirituale ale persoanelor care îți sunt 
încredințate în grijă, indiferent ce se va întâmpla. 

Lucrarea pastorală va aduce pe calea ta toate aceste ti-
puri de situații. Te poți pregăti de acum dacă îți dai seama 
când și pentru ce motive vei fi nevoit să cauți ajutor în comu-
nitatea locală. În capitolul de față, vom prezenta câteva crite-
rii simple care pot fi aplicate la orice comunitate în care bise-
rica ta se află. 

Resursele în consiliere pe care le poți găsi în comuni-
tatea ta se vor încadra în general în una din următoarele trei 
categorii: (1) lucrări de consiliere ale altor biserici sau orga-
nizații para-bisericești, (2) consilieri profesioniști, (3) ajutor 
medical sau psihiatric. Fiecare dintre acestea poate fi găsit în 
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forme regulate sau rezidențiale. Grija în formă regulată are 
loc printr-o serie de consultații la un consilier sau medic. Tra-
tamentul de tip rezidențial este mai intensiv și cere din partea 
celui consiliat să se interneze într-un centru departe de casă, 
sub ghidarea consilierilor sau a medicilor. 

RECOMANDĂ RESURSE EXTERNE 

Când discutăm despre recomandarea resurselor ex-
terne, vrem să fim atenți cu ceea ce vrem să transmitem prin 
asta. Prin termenul „recomandare”, nu vrem să spunem că 
transferi pe cineva din grija ta în grija altcuiva.  

Tu ești păstorul acestei persoane și tu ești cel chemat să 
vegheze la sufletul ei. Vei păstra supravegherea spirituală a 
membrilor bisericii tale ajutându-i să cântărească orice sfat îl 
primesc de la aceste resurse exterioare. Fiind păstorul lor, țelul 
tău primar este să Îl păstrezi pe Isus Hristos în centrul per-
spectivei lor legată de schimbarea autentică a inimii. 

Vrem să fie clar că noi nu spunem că păstorii ar trebui 
să supravegheze direct aceste resurse exterioare. Ele operează 
în afara sferei tale de autoritate, în termenii practicilor și a 
procedurilor lor. Mai degrabă vrem să spunem că îi vei ajuta 
pe membrii tăi să cântărească sfaturile pe care le primesc, să te 
asiguri că ei le evaluează din perspectivă biblică. Acest lucru îi 
va ajuta să stabilească pentru ei înșiși dacă vor să continue sau 
nu să folosească acea resursă. 
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Consilierea în biserică sau în organizațiile para-biseri-
cești 

Punctul de plecare în căutarea ta după resurse solide, 
locale și biblice în consiliere este cel în care cauți alte biserici 
centrate în Biblie și în Evanghelie din regiunea voastră. Ai pu-
tea descoperi că ele fie oferă servicii de consiliere ca parte din 
lucrarea lor, sau și-au făcut temele înaintea ta și au găsit un 
consilier de încredere în zonă. Așa că începe contactând bise-
rici asemănătoare din zona ta și întreabă-le de cine se folosesc 
pentru consiliere. Începe-ți lista de referințe externe prin fo-
losirea unora dintre consilierii recomandați de aceste biserici. 

Dacă nicio altă biserică sănătoasă din zona ta nu a făcut 
această căutare, va trebui să o faci tu însuți. Probabil că nu va 
fi ușor să găsești un consilier care să se potrivească atât în teo-
logia ta, cât și în abordarea pe care o ai legat de consiliere. Dar 
iată câteva criterii care te pot ajuta. 

În primul rând, vei dori să găsești un consilier creștin, 
care cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu și care știe cum să facă 
legătura dintre puterea lui și problemele din viață. Este Scrip-
tura sursa regulată și cu autoritate a sfaturilor acestei persoane? 
Probabil că ai trecut prin circumstanța când ai vorbit cu un 
membru al bisericii, al cărui consilier a tratat problema în sine, 
dar a oferit sfaturi și strategii care au fost doar tangențial extrase 
din Biblie. Dacă un consilier cunoaște Biblia și are încredere în 
ea, se va vedea acest lucru prin felul în care îl sfătuiește pe 
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membrul bisericii tale. 

În al doilea rând, vei dori să găsești pe cineva care are o 
atitudine iubitoare, blândă, care să inspire încredere. Tonul 
contează. Da, cei consiliați au nevoie câteodată de o mustrare 
fermă, dar iubitoare. Numai că acest lucru este făcut cel mai 
bine după ce consilierul a câștigat încrederea celui consiliat. 
Un pas necesar pentru câștigarea încrederii constă din a fi o 
persoană blândă, care se apropie de oamenii prinși în pro-
bleme, având blândețea răbdătoare a lui Isus. În general, un 
consilier trebuie să fie abordabil și să aibă o atitudine îndură-
toare față de problemele vieții. Nu îi încredința pe membrii 
bisericii tale în mâinile cuiva a cărui atitudine nu se potrivește 
poruncilor Bibliei (1 Petru 3:8), chiar dacă un astfel de consi-
lier dă dovada că își cunoaște bine Biblia. 

În al treilea rând, vei avea nevoie de un consilier care 
poate să meargă înainte cu răbdare pentru a-l trece pe cel con-
siliat prin complexitatea problemelor vieții. Răbdarea este în-
totdeauna o virtute, dar mai ales în consiliere, pentru că 
schimbarea se produce lent.  

În general, problemele se ameliorează în pași mici, nu 
dintr-odată. Așteptările adecvate și o dorință de a lucra după 
calendarul lui Dumnezeu sunt trăsături importante la un 
consilier, care ar putea să îl ajute pe un membru cu probleme 
vreme de luni sau chiar ani de zile. 

În final, vei dori un consilier care are competența de a 
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soluționa problema. Este mai bine să nu apelezi la niciun con-
silier decât să îți trimiți membrul bisericii pe mâinile unuia 
rău. Un consilier incompetent poate foarte ușor să înrăută-
țească situația dându-i celui consiliat așteptări nerealiste sau 
soluții centrate în eu. Doar pentru că are o Biblie în biroul de 
consiliere nu este îndeajuns. El trebuie să aibă calitatea înțe-
lepciunii situaționale – abilitatea de a recunoaște nuanțele 
fine ale răspunsurilor omului și de a înțelege felul în care ade-
vărul biblic le modelează. Nu ai nevoie în mod necesar de un 
consilier specializat pe o anumită problemă, atât timp cât are 
instrumentele necesare pentru gestionarea lucrurilor compli-
cate din viețile oamenilor. 

Chiar dacă găsești un consilier care exemplifică aceste 
calități, ține minte că el doar ajută o persoană să treacă prin 
specificitățile unei probleme. Va trebui să păstrezi legătura cu 
membrul bisericii tale pentru a te asigura că sfaturile pe care 
le primește sunt în acord cu făgăduințele biblice ale harului și 
cu așteptările biblice pentru trăirea evlavioasă. Iată câteva 
modalități practice de a rămâne implicat în consilierea mem-
brului bisericii tale: 

• Fă-ți timp să asiști la sesiunile de consiliere. Una 
dintre căile cele mai bune prin care înveți cum 
să tratezi probleme pentru care te simți insufici-
ent de echipat să le tratezi este să vezi un consi-
lier care trece prin ele împreună cu membrul bi-
sericii tale. 
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• Cere-i membrului bisericii tale să îți scrie pe email 
un scurt rezumat al fiecărei sesiuni. Aceasta îți 
oferă oportunitatea de a rămâne la curent cu mer-
sul situației acelei persoane și să înțelegi mai bine 
teologia și metodologia consilierului. 

• Cere-i membrului bisericii să îi dea permisiunea 
consilierului să vorbească cu tine astfel încât să 
poți lua legătura cu el și să primești o evaluare a 
mersului lucrurilor. Un consilier util va lucra ală-
turi de un păstor, păstrându-l informat despre fe-
lul cum biserica poate să iubească persoana res-
pectivă cu o dragoste înțeleaptă. Dacă acel consi-
lier nu este dispus sau nu își face timp să vor-
bească cu păstorul, șterge-l de pe lista de persoane 
recomandate. 

Consilierea profesionistă 

Criteriile noastre pentru alegerea unui consilier bun 
dintr-o altă biserică sau dintr-o organizație para-bisericească 
se aplică și consilierilor profesioniști. Un consilier creștin pro-
fesionist și licențiat ar trebui să consilieze ca un creștin. Ter-
menul „creștin” nu trebuie să fie doar o etichetă, ci trebuie să 
caracterizeze sfaturile date și felul de ajutor oferit. 

Mai degrabă te-am avertiza mai puternic de un consi-
lier creștin profesionist care este slab în felul în care tratează 



CAPITOLUL 8  173 

din punct de vedere biblic problemele omului, decât împo-
triva unui psiholog care nu pretinde că este creștin. Măcar li-
niile de demarcație sunt clare în al doilea caz. În cazul celui 
care pretinde că este creștin, linia de demarcație este încețo-
șată. Dacă un consilier creștin profesionist oferă sfaturi care 
sunt bazate în mare măsură pe modele terapeutice nebiblice, 
atunci deosebirea între ceea ce izvorăște din Biblie și ceea ce 
provine din acel model devine dificilă. 

Iată un exemplu. Să zicem că un consilier creștin pro-
fesionist și un consilier profesionist secular îl sfătuiesc pe 
membrul bisericii tale să meargă în dormitorul lui și să lo-
vească o pernă de fiecare dată când soția lui îi provoacă mânie. 
Acest lucru poate părea rezonabil. Cu siguranță că este mai 
bine decât să își lovească soția, și, pe deasupra, perna o poți 
înlocui. Dacă consilierul profesionist creștin a dat un astfel de 
sfat, membrul bisericii tale poate presupune că acesta este un 
sfat biblic. La urma urmei, a-ți trata perna în felul acesta nu 
pare un gest lipsit de dragoste față de alte persoane, și nici de-
zonorant la adresa lui Dumnezeu. Un consilier creștin profe-
sionist care dă un astfel de sfat, probabil că ar cita ceva din 
Scriptură în sprijinul recomandării lui, și poate arăta și felul 
cum Isus Și-a îndreptat mânia într-un fel potrivit răsturnând 
mesele schimbătorilor de bani, nu lovindu-i pe acei oameni. 
Și acest lucru ar putea să i se pară membrului bisericii tale ca 
un sfat rezonabil de biblic. Totuși, problema acestui sfat este 
că el este bazat pe o înțelegere greșită a oamenilor: el prezumă 
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că impulsurile lor negative ar trebui să fie exprimate atâta 
vreme cât sunt îndreptate către obiecte sigure. Acest raționa-
ment este doar o tristă încercare de a boteza o antropologie 
nebiblică. Apostolul Pavel s-ar fi uitat strâmb la un astfel de 
sfat, spunând că nu face altceva decât să tolereze o „răbufnire 
de mânie”, care este o „faptă a firii pământești” (Gal. 5:19-
20). 

În cazul unui psiholog care nu are convingeri creștine, 
cel puțin antropologia nebiblică se vede foarte clar. Sfaturile 
venite dintr-o astfel de sursă pot conține idei practice, dar au 
limite clare. Psihologii pot să ofere strategii mentale pentru a 
ține sub control gândurile obsesive și pentru a descoperi tipu-
rile de reacții emoționale exagerate, sau pot să ne furnizeze 
strategii comunicative adaptate anumitor probleme, iar 
aceste sfaturi pot fi cu adevărat utile. Dar toate acestea eșu-
ează să facă apel la înțelepciunea care modelează viața. De 
aceea, specialiștii pe anumite probleme se pot dovedi utili 
pentru membrii bisericii tale, dar doar atât timp cât sfaturile 
lor se supun unei perspective biblice mai largi. 

De exemplu, un psihoterapeut care se specializează în 
tulburările de stres posttraumatic va ști multe lucruri despre 
experiențele comune trăite de un soldat care se întoarce de pe 
front, și poate să recunoască semnele de avertizare din com-
portamentul lui. Totuși, el nu poate explica din punct de ve-
dere teologic momentul de start al fricii, realitatea pericolului 
într-o lume decăzută sau nădejdea după o lume nouă. Același 
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lucru poate fi valabil în cazul psihologilor care se specializează 
în tulburări de somn, sindromul Tourette, problemele de in-
fertilitate, traumele din copilărie și așa mai departe. 

Frate păstor, slujba ta se poate să nu fie aceea de a cu-
noaște la fel de multe lucruri pe cât știe un terapeut despre 
dinamicile observabile ale unui caz anume, dar este aceea de a 
le arăta membrilor tăi cum să răspundă la orice situație în care 
se află, prin credința în Dumnezeu. Înțelepciunea de a răs-
punde prin credință vine doar din Cuvântul lui Dumnezeu. 
Așadar, dacă membrii tăi merg să fie sfătuiți la consilieri pro-
fesioniști seculari, nu-i lăsa să creadă că a dispărut astfel ne-
voia de călăuzire biblică din partea păstorului lor. 

Ajutorul medical sau psihiatric 

Dumnezeu ne-a creat cu trup și suflet, iar aceste două 
aspecte ale naturii noastre sunt interconectate în modalități 
tainice și minunate. Dumnezeu a spus despre această conce-
pere a noastră că este bună, numai că păcatul a corupt deo-
potrivă trupurile și sufletele noastre. Căderea în păcat ne-a 
dat nu doar o înclinație spirituală către păcat, ci și un trup 
care decade. Boala a corupt fiecare parte a trupului, de la sis-
temele musculare și cardiovasculare până la cele endocrine 
și neurologice. Noi suntem ispravnici atât ai trupului, cât și 
ai sufletului. Astfel, păstorii ar trebui să îi încurajeze pe 
membri să beneficieze de pe urma îngrijirii medicale regu-
late. 
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În grija față de membrii bisericii tale, pot să survină si-
tuații când este nevoie de atenție medicală specifică. În decur-
sul programului de consiliere, o persoană poate să prezinte 
dovezi ale unor factori fiziologici care complică situația, și 
care cer atenție medicală, ca în cazul comportamentului bizar 
și impredictibil, a tulburărilor emoționale severe sau a haluci-
națiilor. 

Oare păstorul încurajează lenevia spirituală în mem-
brul bisericii sale încurajându-l să se ducă la un consult medi-
cal? Doar dacă acea persoană crede că acea medicație îi poate 
rezolva problemele. Doar medicamentele nu pot rezolva pro-
blemele sufletului. Medicina este doar un instrument în 
abordarea generală biblică a grijii față de oameni, iar acest in-
strument nu trebuie folosit niciodată într-un fel în care să 
submineze apropierea de Dumnezeu prin Cuvântul Lui. 

Păstorul ar trebui să fie conștient de faptul că membrii 
bisericii sale care caută asistență medicală sau psihiatrică se 
simt deseori rușinați pentru că fac asta. O astfel de rușine 
poate împiedica apropierea lor de un Dumnezeu iubitor, care 
le înțelege slăbiciunile. Poți să îi slujești bine asigurându-i că 
pot continua să aibă încredere în Domnul și să caute să înțe-
leagă problemele spirituale de bază chiar și atunci când sunt 
tratați medical. Reamintește-le că sunt o combinație tainică 
de trup și suflet, și că trupurile lor (nu doar sufletele) sunt co-
rupte de păcat. Căutarea ajutorului medical pentru lucrurile 
care nu merg bine în trupurile noastre este o parte normală a 
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vieții într-o lume decăzută. Deși medicina, ca orice lucru 
creat, poate fi un refugiu fals din calea problemelor mai pro-
funde, ea nu trebuie să funcționeze așa. A căuta asistență me-
dicală nu înseamnă că ai eșuat să ai credință. 

Cum poate un păstor să își ajute membrul bisericii în 
căutarea acestuia după asistență medicală sau psihiatrică? 
Răspunsul ține de a găsi felul corect de medic. Iată de ce ai 
nevoie. 

Un medic competent. Competența implică cel puțin 
două lucruri: efortul conștiincios și cunoașterea limitelor me-
dicinei. În privința primului, unii medici alocă timpul nece-
sar și fac efortul cuvenit pentru a-și cunoaște pacienții, dar al-
ții nu fac asta. O modalitate deosebită de a descoperi câtă 
atenție primește cineva de la un medic este să vezi cât timp 
este alocat unui consult. Cu presiunea spitalului și a profitu-
lui, unii practicieni ajung să planifice chiar 7-8 pacienți pe 
oră, ceea ce înseamnă 7-9 minute pentru fiecare pacient. O 
astfel de planificare în grabă crește semnificativ riscul unui di-
agnostic greșit sau a monitorizării neatente. Ar trebui să îți 
dorești un medic care, înainte de a prescrie medicamentele, își 
face o prioritate din înțelegerea cu acuratețe a aspectelor fizi-
ologice ale problemei pacientului. 

În ce privește conștientizarea de către doctor a limitelor 
grijii sale medicale, un bun psihiatru știe că ar trebui să se foca-
lizeze pe aspectele medicale ale problemei, nu să se aventureze 
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să dea sfaturi spirituale, morale sau relaționale. Profesioniștii 
în domeniul medical pot oferi sfaturi practice pentru a-i ajuta 
pe pacienți în lupta lor cu realitățile fizice, dar înțelepciunea 
care schimbă viața și sfaturile spirituale sunt dincolo de limi-
tele lor profesionale. 

Evident, un medic cu o credință vibrantă și cu o com-
petență profesională poate face mult bine punând alături de 
tratamentul său grija spirituală a bisericii. Dacă găsești un me-
dic de felul acesta, conștientizează ce dar prețios este el pentru 
tine și pentru biserica ta. 

Un medic dornic să comunice cu păstorul. Chiar și în ca-
zurile mai fericite, unii medici pot să nu se simtă foarte con-
fortabil să discute cu păstorul unui pacient. Este bine să cauți 
un doctor care acceptă cu bucurie comunicarea cu membrii 
importanți din grupul de susținere al unui pacient. Acest lu-
cru indică faptul că acel medic înțelege importanța surselor 
de înțelepciune și care este suportul pe care medicina nu îl 
poate oferi. 

Un medic pe care pacienții și-l pot permite. Sistemul asi-
gurărilor de sănătate devine tot mai greu de înțeles. Costurile 
depind de prezența sau nu a acelui medic în rețeaua firmelor 
de asigurare. La această situație complicată se adaugă realita-
tea recentă că mulți medici de la clinicile private au încetat să 
mai primească pacienți care vor servicii plătite prin firmele de 
asigurări de sănătate, și asta din cauza procesului anevoios de 
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rambursare a cheltuielilor și a birocrației care a devenit atât de 
complicată, încât afectează calitatea actului medical. Astfel de 
medici pot să le ofere pacienților un formular pe care aceștia 
îl pot trimite la firmele de asigurare, cerând ei înșiși rambur-
sarea costurilor. Numai că acest lucru îi cere pacientului să 
suporte costurile până ce acestea îi sunt rambursate. Conști-
entizarea acestor realități te va face în măsură să îi ajuți pe 
membrii bisericii tale să facă o alegere înțeleaptă. 

ÎNCHEIERE 

Ca păstor, slujești într-un rol de autoritate spirituală 
peste viețile membrilor bisericii tale (Ezec. 34; Evrei 13:7; 1 
Petru 5:1-4). Dar oricine a fost implicat în lucrarea pastorală 
știe că vocea ta este una din multele voci pe care membrii le 
aud. Când îți construiești lista de resurse exterioare recoman-
date, fă acest lucru cu atenție. Vei fi scutit de o mulțime de 
probleme ulterioare prin a-i ajuta pe membrii bisericii tale să 
aleagă înțelept de la bun început și prin a-i pregăti să asculte 
cu discernământ de sfaturile pe care le primesc. 

Dacă medicul sau consilierul extern intră consecvent în 
conflict cu sfaturile tale pastorale, asta face așa încât rezolva-
rea problemei să fie mult mai dificilă. Oamenii care se luptă 
cu problemele lor nu sunt ajutați prin sfaturi conflictuale. În 
situațiile în care sfaturile de acest fel produc confuzie și du-
rere, cel mai bine este să îl sfătuiești pe membrul bisericii să 
caute un alt consilier sau medic. Acest lucru ar trebui făcut 
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cu smerenie și politețe față de toți cei implicați. 

Esența este că nu poți să te scuturi de responsabilitatea 
pentru sufletul unui membru doar pentru că el caută ajutorul 
unui alt membru sau al unei alte persoane, creștin sau nu. Re-
comandările nu înseamnă transferul responsabilității, ci un 
ajutor suplimentar, focalizat pe problema persoanei în cauză, 
într-o perspectivă biblică asupra vieții, perspectivă pe care ră-
mâi responsabil să o insufli. Acest proces nu este clar întot-
deauna, dar odată ce cunoști principiile, vei avea o șansă bună 
de a păstra discernământul biblic de care ai nevoie pentru a 
folosi cu înțelepciune resursele din afara bisericii. 
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POST SCRIPTUM.                               

O TRUDĂ A DRAGOSTEI 
 

Păstorii buni slujesc din greu. Ei fac acest lucru în stu-
diul privat și de la amvon, pentru că ei cred că Scriptura, Cu-
vântul lui Dumnezeu, le aduce viață membrilor lor. Și ei fac 
același lucru indiferent unde se află – în biroul pastoral, în 
sufragerie sau în vecinătate – pentru că ei știu că Biblia, Cu-
vântul lui Dumnezeu, este puternică. 

Cuvântul lui Dumnezeu le aduce nădejde oamenilor 
care se luptă cu probleme, dar deseori ei au nevoie să vadă 
această legătură. Un păstor și Biblia lui îi pot face mult bine 
unei astfel de persoane. Acest lucru nu este ceva naiv sau tri-
umfalist. Păstorul poate să îi ajute pe oameni să știe cum să 
răspundă prin credința în Hristos la orice situație dificilă, în-
dreptându-le privirile ca să primească harul lui Dumnezeu la 
vreme de nevoi. 

Consilierea este un instrument – doar una dintre lucră-
rile Cuvântului – care ajută o altă persoană să trăiască prin 
credința din inimă în Evanghelia lui Isus Hristos. Tu, păsto-
rul, ești chemat să folosești acest instrument ajutând la a le da 
viață oamenilor care se zbat în probleme. Consilierea este o 
oportunitate de a merge alături de cei răniți, nu o distragere 
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de la lucrarea ta, ci mai degrabă o parte necesară și bună a tru-
dei tale în numele bisericii. 

Când faci consiliere, vrem să fii încrezător în faptul că 
Scriptura conține în ea tot ceea ce ai nevoie ca să te adresezi 
unei persoane într-un fel pastoral, oricât de complexă ar fi 
problema ei. Nu vei fi în măsură să rezolvi orice aspect al ori-
cărei probleme a oricărei persoane, dar vei putea să le arăți oa-
menilor cum să trăiască prin credința în Hristos. 

Sarcina noastră a fost să îți reamintim de responsabili-
tatea deosebită și nobilă a păstoririi turmei lui Dumnezeu. 
Este o lucrare dificilă, dar care merită făcută. Este o trudă la 
care Hristos te-a chemat, urmând exemplul Lui ca Marele 
nostru Păstor. Păstorul își iubește oile și își dă viața pentru ele. 
Dar tu, frate păstor? Ești dornic să faci același lucru?  
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ANEXA A. O SCURTĂ LISTĂ         

DE VERIFICARE PENTRU             
PROCESUL DE CONSILIERE 

 

Această listă de verificare este concepută să te ajute să 
te pregătești pentru cazurile individuale de consiliere. Ține 
minte că urmărești să tratezi problema curentă, să arăți care 
este relevanța Evangheliei și să îi ajuți pe oameni să crească în 
asemănare cu Hristos. Și faci acest lucru folosind o metodă de 
cercetare a inimii, care se dezvăluie în procesul de consiliere. 
Ambele sunt prezentate schematic în imaginea de mai jos. 

METODA 

PROCESUL 

Procesul de consiliere este pur și simplu cadrul pentru 
cercetarea inimii prin metoda descrisă anterior. 

Înainte de prima întâlnire 

• Trimite și primește o fișă de date personale gene-
rale, sau cere informal un sumar al problemei. 
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• Mobilizează resurse – cărți sau oameni – în pre-
gătirea pentru prima întâlnire. 

• Pregătește întrebări și aspecte de discutat potrivit 
listei de mai jos pentru întâlnirea inițială. 

Prima/primele întâlniri 

• Stabilește legătura relațională. 

• Explorează problema (folosind metodologia de 
mai sus). 

• Inspiră nădejde. 

• Clarifică așteptările. 

• Dă temă de casă. 

Întâlnirile intermediare 

• Fii la curent cu situația. 

• Pune întrebări despre tema de casă. 

• Continuă să explorezi problema. 

• Oferă remedii înrădăcinate în Evanghelie. 

Întâlnirea/întâlnirile finală/e 

• Recapitulează principalele teme ale procesului de 
consiliere. 

• Planifică grija regulată. 
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ANEXA B. CE ESTE                   

CONSILIEREA CREȘTINĂ? 
 

Dacă ai căutat online sau ai umblat după un consilier, 
ai observat o gamă foarte mare de modele de consiliere dispo-
nibile pe piața evanghelică actuală – Terapia Focalizată pe 
Emoții (eng. Emotion Focused Therapy, EFT), Terapia Cog-
nitiv-Comportamentală (eng. Cognitive Behavior Therapy, 
CBT), Terapia Dialectic-Comportamentală (eng. Dialectic 
Behavior Therapy, DBT), ca să enumerăm doar câteva. Actu-
almente există o mulțime de modele pe care creștinii le folo-
sesc în consiliere. 

Această anexă este scrisă intenționat pe scurt. Vrem să 
dăm o definiție a consilierii care să te poată ajuta să stabilești 
direcția în care să te îndrepți în lucrarea de consiliere a biseri-
cii tale, sau poate să identifici filosofia de consiliere a unui 
profesionist care consiliază la nivel local. 

În gândirea noastră, consilierea care este creștină sau bi-
blică, în cea mai elementară formă a ei, este o lucrare a Cu-
vântului, prin care creștinii îi ajută pe semenii  lor să înțeleagă 
felul în care inimile lor răspund în mod activ față de Dumne-
zeu în mijlocul circumstanțelor lor specifice din viață, și felul 
cum credința în Hristos Isus schimbă acele răspunsuri. 
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Pentru a detalia un pic, am putea spune că un consilier 
creștin tratează gândurile, crezul, dorințele, sentimentele, de-
ciziile și acțiunile unei persoane în lumina voii revelate a lui 
Dumnezeu pentru felul cum oamenii ar trebui să funcțio-
neze. Când oamenii se raportează corect la Hristos, prin cre-
dința în Evanghelia Lui, inimile lor sunt transformate progre-
siv pentru a se raporta corect la orice altceva – la alte persoane, 
la propria persoană și la circumstanțele vieții. A fi îndreptățiți 
înaintea lui Dumnezeu restaurează felul în care ne raportăm 
la orice altceva. 

Consilierea necesită îndemânare și înțelepciune, pen-
tru a trece prin problemele complexe din viață. Totuși, con-
silierea creștină este indubitabil ghidată de o perspectivă bi-
blică despre Dumnezeu și intențiile Sale față de oameni. Ea 
înțelege fără dubii că Hristos este mijlocul și țelul schimbării. 
Deși recunoaște problema omului ca fiind complexă în ex-
presia ei dinamică, consilierea biblică folosește în mod clar 
teme biblice vechi precum mândria, pofta, mânia, frica, ura, 
răzbunarea, nesăbuința, ignoranța, confuzia și suferința. 
Contururile consilierii urmează contururile narative ale unei 
vechi cărți de înțelepciune divină, o carte care nu poate fi do-
mesticită și este relevantă întotdeauna chiar până în cele mai 
profunde aspecte ale experienței umane. 
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ANEXA C. FIȘA DE INFORMAȚII 

PERSONALE GENERALE 
 

[Fișa a fost elaborată în parte pe baza formularului intitulat 
Personal Data Inventory, publicat în lucrarea lui Jay E. 
Adams, Competent to Counsel: Introduction to Nouthetic Co-
unseling (Grand Rapids: Zondervan, 1970), ca și pe baza 
unor materiale de instruire de Stuart Scott, care nu au fost 
publicate.] 

Această fișă ne oferă o privire generală asupra vieții tale, astfel 
încât să înțelegem cum să îți slujim cel mai bine. Te rugăm să 
o completezi cu onestitate și bine gândit. Noi vom gestiona 
aceste informații cu prudență și dragoste. 

[Numele bisericii tale] 

INFORMAȚII GENERALE 

Vom avea nevoie de informațiile de bază ca să te putem contacta și 
să căpătăm o imagine generală asupra a ceea ce îți ocupă viața. 

Numele_____________________   Data nașterii____________ 

Adresa____________________________________________ 

Vârsta____ Sexul_____ 

Cine ți-a recomandat să ne contactezi?_____________________ 

Starea civilă: □ Necăsătorit(ă)    □ Logodit(ă)    □ Căsătorit(ă) 
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  □ Separat(ă)     □ Divorțat(ă)    □ Văduv(ă) 

Nr. telefon (acasă)__________ Nr. telefon (serviciu)__________ 

Locul de muncă _____________________________________ 

Funcția____________________________________________ 

De când ești angajat la locul actual de muncă________________ 

Studii (nivelul)______________________________________ 

Descrie-ți personalitatea în zece cuvinte: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

CĂSNICIA ȘI FAMILIA 

Puține relații afectează experiența ta zilnică la fel de mult pe cât o fac 
cele din familie. Vom avea nevoie de informații de bază pentru a în-
țelege cum să te ajutăm cel mai bine. Dacă există ceva ce crezi că ar 
trebui să știm, dar nu este menționat în această secțiune, te rugăm să 
precizezi acest lucru. 

Dacă ești necăsătorit(ă), te rugăm să descrii care este atitudinea ta 
legată de această stare. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Dacă ești căsătorit(ă), te rugăm să completezi următoarele date: 

Numele soțului/soției________________________________ 

Data nașterii_____________ Vârsta_____________________   

Ocupația_____________ De cât timp este angajat(ă)________  

Nr. de telefon (acasă)________ Nr. de telefon (serviciu)______ 

Data căsătoriei____________ Durata perioadei de curtare_____ 

Prezintă succint circumstanțele în care v-ați întâlnit și curtat. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

A fost vreunul dintre voi căsătorit anterior?________________ 

Cu cine?___________________________________________ 

Ați fost vreodată separați?______________________________ 

Ați intentat vreodată divorț?____________________________ 

Copiii: 

Numele Vârsta Sexul Studiile Trăiește? Copil vitreg? 

_______ _______ _______ _______ _______ _______ 

_______ _______ _______ _______ _______ _______ 

_______ _______ _______ _______ _______ _______ 

_______ _______ _______ _______ _______ _______ 

_______ _______ _______ _______ _______ _______ 
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COPILĂRIA ȘI ADOLESCENȚA 

Deși noi nu credem că experiențele din copilărie determină strict 
felul în care reacționăm la situațiile din viață, ca adulți, recunoaș-
tem că experiențele din trecut influențează perspectivele din pre-
zent. De aceea, te rugăm să descrii familia din care provii. Din nou, 
dacă există ceva ce tu crezi că ar trebui să știm, dar nu este mențio-
nat în această secțiune a fișei, te rugăm să precizezi. 

Descrie relația cu tatăl tău. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Descrie relația cu mama ta. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Ai trăit cu altcineva decât părinții tăi? Dacă da, te rugăm să descrii 
relația cu acea persoană. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Descrie relațiile cu frații și surorile tale (include numărul și ordinea 
în care s-au născut). 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Descrie orice evenimente importante din viața ta de familie din co-
pilărie și adolescență. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

STAREA DE SĂNĂTATE 

Noi suntem ființe trupești și ființe spirituale, iar trupurile noastre 
sunt factori importanți în experiența noastră de viață. Deși noi, 
consilierii, nu suntem specialiști în medicină, ne este de ajutor să 
cunoaștem informații generale despre starea ta de sănătate. 

 Descrie starea ta de sănătate în termeni generali. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Suferi de vreo boală cronică sau gravă, ori de vreo dizabilitate? 

_________________________________________________ 
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Ajutorul medical profesionist 

Numele și adresa medicului: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Data ultimelor analize medicale: ________________________ 

Concluzia raportului medical: _________________________ 

Ai fost consultat vreodată de un medic psihiatru sau de un psiho-
log? ____________ 

Dacă da, te rugăm să ne furnizezi câteva detalii:  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Numele și adresa medicului psihiatru/psihologului: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Data ultimului consult:_______________________________ 

Concluzia raportului de consult:________________________ 

Ești de acord să ne permiți accesul la rapoartele sociale, psihiatrice 
sau medicale? 

_________________________________________________ 

Tratament medicamentos curent Dozaj 

__________________________________________ _______ 

__________________________________________ _______ 
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Tratament medicamentos curent Dozaj 

__________________________________________ _______ 

__________________________________________ _______ 

Ai folosit vreodată medicamente pentru orice alt scop decât cel me-
dical? ___________  

Dacă da, te rugăm să explici: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Utilizarea de substanțe Da/Nu Cât de frecvent și în ce doză? 

Băuturi alcoolice _______ ________________________ 

Cafeină _______ ________________________ 

Produse din tutun _______ ________________________ 

ALTE INFORMAȚII 

Ai fost vreodată arestat(ă)? _________ Dacă da, te rugăm să ex-
plici. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Ai avut vreodată probleme cu alte persoane la locul de muncă? 
__________ Dacă da, te rugăm să explici. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Ai trecut vreodată printr-o tulburare emoțională severă?________ 
Dacă da, te rugăm să explici. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Doar pentru femei 

Te rugăm să indici orice simptome menstruale care îți afectează 
funcționarea normală, cum ar fi tensiune arterială sau tendința de 
a plânge. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Dacă ești căsătorită, soțul tău te susține să vii la consiliere? Este dor-
nic să se implice? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Te simți în siguranță acasă? 

_________________________________________________ 

Doar pentru copii 

Cât de deschis ești față de părinți/tutore în ce privește problemele 
tale? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Te simți în siguranță acasă? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Viața spirituală 

Deși noi vedem toată viața ca fiind spirituală în natura ei, identita-
tea noastră spirituală indică multe lucruri despre felul în care prac-
ticăm crezul spiritual. Îți cerem aceste informații pentru a căpăta o 
mai bună imagine asupra felului în care Îl cauți pe Dumnezeu în 
experiența ta de viață. 

Biserica pe care o frecventezi____________________________ 

Ești membru în biserică?________ 

În ce an ai început să frecventezi biserica? __________________ 

În ce an ai devenit membru al bisericii?____________________ 

Dincolo de participarea la întâlnirile bisericii, ce roluri sau respon-
sabilități ai în biserică? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

În ce denominații sau culte religioase ai fost implicat în trecut? Te 
rugăm să ne indici orice schimbări substanțiale care au avut loc în 
viața ta religioasă. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Ce afirmație descrie cel mai bine relația ta cu Isus Hristos? Dacă nu 
te regăsești în niciuna dintre acestea, te rugăm să scrii propriul su-
mar al relației tale cu El. 

o Îl urmez pe Isus Hristos ca Domnul și Mântuitorul 
meu. 

o Sunt interesat de Isus Hristos și încă învăț ce în-
seamnă să Îl urmez. 

o L-am urmat cândva pe Isus Hristos, dar acum nu mai 
fac acest lucru. 

o Nu sunt interesat să Îl urmez pe Isus Hristos ca Dom-
nul și Mântuitorul meu. 

Dacă te rogi, te rugăm să descrii viața ta de rugăciune. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Cât de des citești Biblia?   

□ Niciodată    □ Ocazional   □ Des   □ Zilnic 

Crezi că Dumnezeu are de-a face în vreun fel cu problema care te 
macină acum? Explică răspunsul dat. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Lista de verificare a problemelor 

Noi știm că problemele nu pot fi descrise complet într-o fișă ca 
aceasta. Ea este încercarea noastră de a identifica informațiile de 
bază, astfel încât să putem ști ce să explorăm mai eficient ulterior, 
ca să te putem ajuta. Dacă problema nu este enumerată aici, te ru-
găm să o precizezi.  

 □ Abuz de alcool □ Depresie □ Lipsa motivației /apatie 
 □ Mânie/agresivitate □ Dorință, stare co-

pleșitoare 
□ Obsesii, compulsii 

 □ Anxietate □ Consum de droguri □ Dureri fizice/boli cronice 
 □ Atenție/concentrare □ Tulburări alimen-

tare 
□ Probleme în creșterea copii-
lor 

 □ Amărăciune □ Oboseală/plictiseală □ Dificultăți relaționale 
 □ Schimbări în stilul de 
viață 

□ Frică □ Atracție către persoane de 
același sex 

 □ Probleme din copilă-
rie 

□ Probleme financiare □ Disfuncții sexuale 

 □ Comunicare □ Vinovăție □ Poftă sexuală/ imoralitate 
 □ Conflicte cu alte per-
soane 

□ Nesiguranță □ Tulburări de somn 

 □ Stare confuză □ Singurătate □ Gânduri invazive 
 □ Probleme de luare a 
deciziilor 

□ Toane □ Altă problemă________ 

Vedere generală asupra problemei 

Descrie ce problemă te-a adus la consiliere. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Ce ai făcut până acum legat de problema ta? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Care sunt așteptările tale de la programul de consiliere? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Există vreo altă informație pe care ar trebui să o cunoaștem? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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ANEXA D. O METODĂ SIMPLĂ 

PENTRU LUAREA NOTIȚELOR ȘI 
ORGANIZAREA DATELOR 

 

Deși multe situații îți vor solicita să faci pasul înainte 
într-o situație în care să consiliezi fără a te putea pregăti sau 
fără să ai șansa să îți iei notițe, luarea notițelor este cu sigu-
ranță practica regulată ideală. Luarea notițelor în consiliere 
este importantă din mai multe motive. Ea îndepărtează con-
fuzia legată de multele persoane pe care le ajuți. Ea ajută la 
reținerea detaliilor importante. Ea te ajută să te gândești la 
persoana consiliată și să te rogi pentru ea. Ea înregistrează afir-
mațiile importante, pentru a putea fi analizate ulterior. Și te 
ajută să faci deosebire între aspectele mai importante și cele 
mai puțin importante. 

Ține minte că orice lucru pe care îl scrii în timpul unei 
circumstanțe de consiliere poate fi citat la tribunal, așa că este 
cel mai bine să strângi doar informațiile factuale, nu specula-
ții. De exemplu, este mai bine să îți notezi ceva de genul, „El 
spune că s-a gândit la sinucidere în trecut, dar mă asigură că 
nu mai are în prezent nicio dorință de a se răni”, în loc să scrii, 
„această persoană s-a gândit în trecut la sinucidere și ar putea 
să se omoare”. 
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CADRUL 

Organizarea adecvată te va ajuta foarte mult când reca-
pitulezi sesiunea pentru rugăciune și reflecție. Odată ce îți vei 
forma propriul sistem de a lua notițe, ele devin „invizibile” în 
sensul că procesul de a discerne ce anume să îți notezi și încer-
carea de a-ți reaminti ideile inițiale va deveni mai scurt și mai 
puțin laborios. Iată câteva sfaturi practice: 

• Fiecare caz de consiliere ar trebui să aibă un dosar 
propriu, dosar care trebuie păstrat într-un loc se-
curizat, într-un spațiu privat. 

• Notițele ar trebui să fie luate liber, dar într-un fel 
organizat. O sugestie este prezentată în figura de 
mai jos. Ține minte că aceasta este doar o sugestie. 
Fiecare consilier ar trebui să își dezvolte propriul 
sistem de notițe. 

• Vei pregăti spațiul de sus și cel din stânga înainte 
de o sesiune de consiliere. Spațiul de sus este re-
zervat informațiilor logistice, iar cel din stânga va 
fi folosit pentru temele pe care dorești să le explo-
rezi sau pentru ideile biblice pe care vrei să le îm-
părtășești. 

• Sesiunile de consiliere se vor îndrepta deseori în di-
recții neașteptate, așa că nu este bine să te ții prea 
strict de planul tău inițial. Pe de altă parte, acest 
formular poate fi o călăuză utilă în situațiile în care 
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conversația se abate prea mult de la cursul ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spațiul de sus 

Scrie orice informație logistică vitală pe rândul de sus: 
numele, numărul sesiunii și data. 
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Spațiul din stânga 

Scrie în spațiul din stânga paginii temele pregătite pen-
tru a fi discutate sau întrebările pe care vrei să le pui. Ține 
minte că, indiferent de temă, poți analiza felul în care inima 
persoanei consiliate reacționează față de Dumnezeu, față de 
alte persoane, față de sine și față de circumstanța în care se 
găsește. 

Ai putea de asemenea să inserezi în această parte schițe 
scurte conținând idei sau învățături biblice. Deschide-ți Bi-
blia și pune-i persoanei consiliate întrebări care să atragă ob-
servații pe marginea textului biblic. 

Aici ai mai putea marca și orice temă de casă pe care i-
o dai celui consiliat. 

Partea principală 

Partea principală este acel spațiu de pe fișă în care îți iei 
notițe în timpul sesiunii. Nu este nevoie să scrii notițele într-
o manieră liniară, ci mai degrabă să îți notezi idei brute, așa 
cum apar. Iată un sistem util de codificare pentru a păstra lu-
crurile în direcția corectă în timp ce îți iei rapid notițe: 

(J) și (S) Pentru a face deosebire între cei ce vorbesc într-o întâlnire de 
consiliere a unui cuplu, va fi de folos să scrii inițiala persoanei 
care a transmis ideea notată și să o încercuiești alături de infor-
mația oferită. 

„ ” Folosește semnele de citare acolo unde preiei ca atare ceea ce per-
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soana consiliată a spus. Orice alte informații pot fi notate ca re-
zumat a ceea ce persoana consiliată a spus. 

[ ] Comentariile între paranteze indică gândurile personale pe care 
le-ai avut în timpul sesiunii. De multe ori te vei afla în situații în 
care vei dori să îți notezi anumite observații, așa încât să nu le 
uiți. Parantezele te asigură că știi că acestea sunt gândurile tale, 
nu ceea ce persoana consiliată ți-a spus. 

Prelucrarea notițelor 

După încheierea sesiunii, când te întorci la notițele tale, 
principala ta sarcină este să ceri de la Domnul înțelepciune și 
să te gândești la Scriptură. Îi ceri lui Dumnezeu să îți dea o 
imagine clară atât asupra suferinței cât și a păcatului pe care 
le-ai observat – pe scurt, Îi ceri să îți arate ce anume îi împie-
dică pe cei consiliați să răspundă adecvat față de propriile per-
soane, față de ceilalți și față de circumstanțele lor cu o inimă 
caracterizată de dragoste și credință în Dumnezeul cel viu. 

După ce faci acest lucru, ia în considerare observațiile 
pe care ți le-ai notat, căutând să identifici temele din informa-
țiile scrise. O metodă bună în care poți face acest lucru este 
cea a încercuirii și numerotării. 

1. Încercuiește afirmațiile sau lucrurile care ți se par cele 
mai importante. 

2. Gândește-te dacă ele pot fi aranjate în teme obișnuite. 
În acest moment, nu trebuie nici măcar să etichetezi 
temele, ci doar să le numerotezi. 



204 PĂSTORUL ȘI CONSILIEREA   |  Pierre și Reju 

3. Pune același număr pentru toate punctele încercuite 
care sunt similare. 

4. Scrie o listă de teme la baza paginii, odată ce le-ai iden-
tificat pe toate. 

5. Roagă-te și gândește-te care principii biblice tratează 
temele pe care le-ai identificat în sesiunea ta. Fă întot-
deauna legătura între gândurile biblice și Evanghelia 
lui Isus Hristos, dar gândește-te pe cât de larg poți la 
materialul biblic disponibil. 

6. Transferă acele teme în spațiul din stânga al unei noi 
fișe, pe care să o pregătești pentru sesiunea urmă-
toare.  
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MULȚUMIRI SPECIALE 

 

Recunoștința ar trebui să fie pentru noi ca respirația. 
Dumnezeu este sursa oricărui lucru bun, iar noi recunoaștem 
bucuroși harul Lui față de noi. Acest har își găsește cea mai 
înaltă expresie în Persoana și lucrarea lui Isus Hristos, care ne-
a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi. Chiar și o întreagă viață 
dedicată mulțumirii față de El este foarte săracă prin compa-
rație cu un dar atât de bogat. 

Suntem mulțumitori față de organizația 9Marks pen-
tru că ne-a oferit platforma perfectă prin care să împărtășim 
ceea ce aveam pe inimă, ca să îi ajutăm pe colegii noștri păstori 
să îngrijească bine de membrii bisericilor lor. Le mulțumim 
dragilor noștri prieteni Ryan, Jonathan, Mark și Bobby. Le 
suntem recunoscători prietenilor noștri de la Crossway pen-
tru aceleași motive. 

Suntem amândoi binecuvântați să slujim în biserici mi-
nunate, Clifton Baptist și Capitol Hill Baptist. Fiecare dintre 
noi trudește alături de o echipă excelentă de bărbați evlavioși, 
și socotim că acest lucru este unul dintre cele mai mari privi-
legii din această viață. De asemenea, suntem mulțumitori 
pentru The Southern Baptist Theological Seminary și pentru 
dedicarea față de biserica locală a celor care slujesc acolo. 

Între cei care merită mulțumiri, cele două soții, pe 
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nume Sarah, primesc cea mai mare parte. Doamne Pierre și 
Reju, fără voi, viețile noastre ar fi niște tragedii cinematice. 
Dar cu voi lângă noi, ele sunt povești fericite. 

  



 



 

 

MAGNA GRATIA 
Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit care își 
concentrează eforturile pe proclamarea Evangheliei prin literatură 
consecventă doctrinar, prin evanghelizare și echiparea bisericilor 
evanghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta la binecu-
vântarea altui credincios, prin unul sau mai multe lucruri, după cum 
urmează: 

1) Recomandă mai departe această carte!  

2) Vizitează paginile noastre de internet la magnagratia.org și află 
mai mult despre lucrarea noastră, și citește GRATUIT cele peste 
250 de cărți ale unora dintre cei mai buni autori creștini din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA vizitând pagina 
noastră de Facebook la facebook.com/MagnaGratiaRomania și 
abonându-te pe website, așa încât să fii anunțat când publicăm re-
surse noi. 

4) Spune-le și altora despre lucrarea noastră. 

5) Roagă-te pentru noi. 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această lucrare. 
Donațiile se pot face online, magnagratia.org/donatii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la contact@magnagratia.org. 
Mulțumim! 
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