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De la durere
la vindecare

Isus –

Modelul
nostru
în slujire
de GEORGE O. WOOD

Trei elemente esenţiale din slujirea lui Isus
ne servesc drept exemplu de îngrijire pastorală.
www.liferomania.ro
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Cărţile şi seminariile despre conducere domină

lectura pastorală. Şi acesta este un lucru bun. Axioma care
spune că o organizaţie sau o biserică nu depăşeşte nivelul
liderului său este adevărată. Dar oare conducerea şi slujirea
sunt unul şi acelaşi lucru? Eu cred altceva. Slujirea include
mult mai mult de-atât.
Când caut un exemplu sau prototip de lucrare, privesc
mai întâi la Isus. Cum anume a slujit El? Ce fel de slujitor a
fost El? Dacă El este Marele Păstor (Pastor), iar eu păstorul
adjunct, ce fel de pastor sau slujitor ar trebui să fiu eu? Dacă
trebuie să calc pe urmele Lui, care erau urmele Lui?
Permiteţi-mi să extrag din lucrarea Lui un moment scurt
care descrie grija pastorală a lui Isus. Nu pretind că acest
pasaj din Biblie reprezintă totalitatea adevărului despre Isus
ca model al nostru în lucrare, dar găsesc în el trei aspecte
esenţiale care ne servesc drept exemplu.
Incidentul pe care îl voi examina este cel cu femeia cu
scurgere de sânge din Marcu 5:21-34.

Timp
Oricine îşi merită sarea în lucrare este ocupat. În fiecare zi,
agenda noastră este încărcată de dimineaţă până noaptea:
rugăciune, studiu, întâlniri, apeluri, şedinţe – şi întreruperi.
Pe măsură ce biserica pe care am păstorit-o eu a crescut,
am descoperit că pot să deleg tot mai mulţi oameni. Acest
lucru mi-a permis să mă concentrez mai mult pe propriile
mele daruri şi interese. Cea mai mare parte a timpului mi-am
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petrecut-o organizându-mi propriile lucruri pe care le aveam
de făcut. Lista mea de sarcini era mereu plină, iar pe calendar
scria ce voiam eu să scrie. Am permis câteva întreruperi
pentru urgenţe extreme şi oameni care aveau neapărată
nevoie să intre în legătură cu mine, dar, altminteri, timpul
îmi aparţinea mai mult sau mai puţin.
Tiparul acesta este un semn bun de conducere eficientă
şi eficace – delegarea responsabilităţii şi a autorităţii,
concentrându-te pe propriile puteri. Este modelul din Exodul
18, când Ietro i-a spus lui Moise că liderii buni nu încearcă
să facă ei totul, sau îndemnul din Efeseni 4:11, 12, cum că
conducerea pastorală înseamnă să fii mai degrabă antrenorul
echipei, şi nu vedeta ei.
Am ieşit din lucrarea pastorală şi am intrat în cea de
conducere districtuală, ca asistent de administrator. Grupul
meu de aproximativ 30 de angajaţi care să mă ajute a dispărut,
şi eram doar eu şi secretara mea. Mi-am adus tiparul pastoral
în noile mele atribuţii şi veneam în fiecare zi la birou cu
lista mea cu lucruri pe care le aveam de făcut. Dar telefonul
continua să sune. Oamenii continuau sa treacă pe la mine.
Am început să mă frustrez. Ei îmi răpeau mie timp. Nu
reuşeam să fac ceea ce îmi propuneam să fac. Începusem să
fiu iritat de întreruperile acelea.
Ceea ce mi-a schimbat viaţa a fost o carte devoţională pe
care mi-a dat-o prietenul meu, T. Ray Rachels, administrator
districtual. El mi-a spus că o mare parte din lucrarea lui Isus a
izvorât din întreruperi. Acest lucru mi-a captat atenţia.

www.resursespirituale.ro

Niciunul dintre miracolele lui Isus nu au fost pe lista Lui
cu lucruri de făcut. Nu s-a trezit dimineaţa, spunându-Şi: „Ei
bine, astăzi trebuie să vindec 10 leproşi, 2 orbi, un paralitic şi
să eliberez câteva persoane posedate de demoni.”
Acelaşi lucru a fost valabil pentru învăţăturile Lui. Da, a
avut un discurs sistematic în Predica de pe Munte, în pildele
despre Împărăţie, şi Predica de pe Muntele Măslinilor (Matei
5-7, 13, 24, 25). Iată un exemplu despre ce a învăţat El ca
răspuns la întreruperi. Un expert în ale Legii L-a întrebat:
„Cine este aproapele meu?” şi am obţinut pilda Bunului
Samaritean (Luca 10). Fariseii şi învăţătorii Legii au bombănit
din cauză că El îi accepta pe păcătoşi, iar El le răspundea cu
poveşti precum cea a oii pierdute, a monezii pierdute şi a
fiului pierdut.

Exemplul tipic dat de Isus, care Şi-a făcut
timp pentru şi a răspuns întreruperilor, se
poate vedea în episodul în care femeia cu
scurgere de sânge L-a întrerupt pe Isus,
care se îndrepta spre casa lui Iair.

Am fi pierdut ucenicizarea lui Matei şi a lui Zacheu dacă
Isus nu şi-ar fi întrerupt programul. Nu am avea învăţăturile
despre naşterea din nou, dacă Isus nu ar fi petrecut timp cu
Nicodim (Ioan 3), sau învăţăturile despre cum să ne închinăm
dacă Isus ar fi ignorat-o pe femeia samariteană (Ioan 4).
Exemplul tipic dat de Isus, care şi-a făcut timp pentru
şi a răspuns întreruperilor, se poate urmări în episodul în
care femeia cu scurgere de sânge L-a întrerupt, în timp ce Se
îndrepta spre casa lui Iair.
Marcu notează că fiica lui Iair avea 12 ani, iar femeia
suferea de o scurgere de sânge de 12 ani.
Cererea lui Iair era de asemenea o întrerupere a
programului lui Isus. Domnul trecuse de partea cealaltă a
lacului şi fusese întâmpinat de o mulţime mare de oameni.
Conducerea spune că mulţimea are prioritate, dar slujirea
spune că nevoia are prioritate. Aşa că Isus S-a îndepărtat de
mulţime şi l-a însoţit pe Iair.
Pe drum a avut parte de o întrerupere a întreruperii.
Femeia s-a împins prin mulţime, şi I-a atins tivul hainei. Isus
ar fi putut să-Şi continue drumul, dar n-a făcut-o. De ce?
Pentru că slujirea are de-a face cu oamenii – sau, mai bine
spus, cu persoane, rând pe rând. Misiunea vieţii lui Isus a
inclus momente neplanificate atunci când a răspuns nevoilor
unor persoane individuale.
Un bătrân se plimba pe plajă dimineaţa devreme, culegând
stele de mare şi aruncându-le înapoi în ocean. Ştia că dacă nu
ajungeau înapoi în ocean, soarele care se ridica pe cer avea să
le usuce şi să le ucidă.
Un adolescent a venit la el şi i-a spus: „Hei, bătrânule. Ce
www.liferomania.ro

faci? Sunt milioane de stele de mare pe plajă, aşa că nu prea
contează ce faci tu.”
Bătrânul i-a răspuns, în timp ce aruncă următoarea stea
de mare înapoi în apă: „Contează pentru aceasta.”
Un prieten misionar mi-a spus că se afla în biroul lui Jim
Cymbala într-o dimineaţă de duminică, înainte de Crăciun.
Ca pastor al Brooklyn Tabernacle, Jim le slujeşte la mii de
oameni în timpul unor servicii multiple în fiecare duminică.
Între servicii, o tânără mamă afro-americană, cu cei patru
copii ai ei, a intrat în biroul lui Jim. Nu avea bani şi plângea
pentru că copiii ei nu aveau să primească nimic de Crăciun.
Jim i-a spus: „Eu şi Carol vom veni la tine acasă în ziua de
Crăciun şi vom aduce un curcan pentru cină. Vom mânca cu
tine şi vor fi şi cadouri pentru copiii tăi.”
Prietenul meu misionar mi-a spus că a plâns în timp ce
asculta conversaţia. Ce uimitor era că pastorul uneia dintre
cele mai mari biserici din America avea timp pentru cineva
care nu putea face nimic pentru el.
Conducerea spune: „Petrece timp cu cei influenţi, căci ei
îţi pot înapoia favorul.” Slujirea spune: „Ocupă-te de oamenii
care nu pot face nimic pentru tine.”
Isus le-a dat celorlalţi din timpul Lui.
De ce este important să observăm un lucru atât de
evident? Pentru că uneori devenim atât de ocupaţi în slujire,
încât uităm că slujirea are de-a face cu oamenii.
Nu eşti implicat în lucrare ca să construieşti clădiri de
biserici (chiar dacă s-ar putea să fie un lucru necesar), sau
ca să ocupi o poziţie, sau ca să te consumi cu chestiuni sau
cauze care te îndepărtează de cea mai vitală responsabilitate, si
anume, aceea de a sluji oamenilor. Primesc scrisori lungi de la
oameni care îşi petrec timpul încercând să îndrepte politicile
sau părerile altora. Unul dintre ei îmi trimite în mod regulat
24 de pagini, spaţiate normal, tipărite, explicându-mi de ce
versiunea Bibliei pe care o foloseşte el este singura inspirată
de Duhul. Pe măsură ce citesc aceste critici răutăcioase, mă
întreb oare ce s-ar întâmpla dacă aceşti sfinţi s-ar ridica de la
calculator sau şi-ar pune jos pixul şi s-ar duce să câştige pe
cineva pentru Isus.

Atingere
Isus i-a lăsat pe oameni să ajungă la El. Haide să vorbim
pe şleau. Modelele noastre pentru slujire sunt deseori aşanumiţii lucrători de succes. Recent, a devenit o modă ca
pastorii importanţi să aibă gărzi de corp. Pastorul intră şi îşi
începe predica la ora stabilită, după care iese pe uşa laterală
când a terminat.
Isus Şi-a făcut timp pentru indivizi. Iar lucrarea Lui a luat
ceva din El. Textul spune: „Isus a cunoscut îndată că o putere
ieşise din El” (Marcu 5:30).
Iată analiza pe care o face William Barclay: „Pasajul
acesta ne spune ceva despre Isus. Ne spune care este costul
vindecării. Ori de câte ori Isus a vindecat pe cineva, acest
lucru a scos ceva din El. Iată o regulă de viaţă universală. Nu
vom produce niciodată ceva măreţ, dacă nu suntem gata să
Resurse spirituale | Nr. 28
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punem ceva din însăşi viaţa noastră, din însăşi sufletul nostru
în acel lucru… Niciun predicator care a predicat vreodată o
predică adevărată nu a coborât de la pupitru fără sentimentul
că a fost secat de ceva. Dacă este să îi ajutăm vreodată pe
oameni, trebuie să fim gata să ne consumăm pe noi înşine…
Măreţia lui Isus a constat în faptul că a fost gata să plătească
preţul de a-i ajuta pe alţii, iar preţul acela a fost o parte din
însăşi viaţa Lui. Îi călcăm pe urme doar dacă suntem gata să
consumăm, nu doar din esenţa noastră, ci însăşi sufletele şi
puterea noastră pentru ceilalţi.”
Un copil din biserica pe care o păstoream eu şi-a pierdut
mama. Anii lui de adolescenţă s-au dovedit turbulenţi, şi, în
cele din urmă, a comis o infracţiune pentru care a stat la
închisoare 17 ani. Omul acesta s-a întors acum la Domnul şi
este un martor credincios în închisoare. I-am scris pastorului
din oraşul în care se află închisoarea şi l-am rugat să îl viziteze
pe tânărul acesta. Nu a făcut-o niciodată.
Mătuşa soţiei mele a avut un atac cerebral. Din cauza
sănătăţii, în ultimii ani nu mai mersese la biserică. (Câţi
oameni nu sunt uitaţi pentru că nu mai contribuie?) Familia
ei l-a sunat pe un pastor şi l-a întrebat dacă o poate vizita.
N-a făcut-o niciodată. În cele din urmă, biserica a găsit un
pastor prezbiterian care s-o viziteze.
Un prieten mi-a spus că fratele lui a mers la biserică într-o
duminică, în timpul unei vizite din partea familiei lui. Era un
bărbat în vârstă, dar, în duminica aceea, şi-a predat inima
Domnului. Prietenul meu, implicat şi el în lucrare, l-a sunat
pe pastor şi l-a întrebat dacă îl poate verifica din când în
când pe noul convertit. Acesta nu a făcut nimic. Când a fost
întrebat de ce, le-a spus că a fost prea ocupat. Am descoperit
că biserica lui avea 50 de membri.
De câte ori pastorii nu îi vizitează pe cei care au nevoie de
ajutor, nu răspund la scrisori sau e‑mailuri, sau la telefoane?
Fie ca Duhul să ne trezească din letargie şi indiferenţă.
Trebuie să fim gata să îi atingem pe oameni pentru Isus,
în numele lui Isus.

Transformare
Îmi place cum a intitulat William Barclay pasajul despre
femeia cu scurgere de sânge. L-a numit: „Ultima speranţă
a unei persoane în suferinţă.” Cu siguranţă Isus era ultima
speranţă atât pentru femeia aceasta, cât şi pentru fiica lui
Iair.
Observaţi umorul subtil din povestirea femeii care se
împinge prin mulţime, ca să se atingă de poala hainei Lui.
Conform legii mozaice, această femeie era impură din
punct de vedere ritualic, deoarece avea o scurgere trupească
(Leviticul 15). De cele mai multe ori în Vechiul Testament,
când o persoană care era contaminată îşi punea mâinile pe
ceva, însemna că contamina acel lucru pur sau inocent. De
exemplu, un lepros care îl atingea pe un nelepros îl făcea pe
acesta din urmă necurat.
O persoană curată din punct de vedere ritualic nu o putea
atinge pe o femeie care tocmai a dat naştere unui copil, pe
6
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cineva din rândul Neamurilor, un vas atins de cineva dintre
Neamuri, anumite animale sau un cadavru. O persoană
pângărită de atingerea a ceva sau a cuiva necurat trebuia să
treacă printr-o procedură de curăţare detaliată, care dura
mult timp.
Isus s-a contaminat în clipa în care femeia cu scurgere
de sânge I-a atins hainele, şi S-a contaminat şi mai mult
apucând-o pe fetiţa moartă de mână (Marcu 5:41).
Evident, femeia cu scurgere de sânge s-a gândit că poate
atinge hainele lui Isus, că se poate vindeca şi că apoi se poate
pierde din nou în mulţime, fără să fie observată. În schimb,
Isus S-a oprit şi a întrebat: „Cine s-a atins de hainele Mele?”
(Marcu 5:30).
Ucenicii au considerat că întrebarea era absurdă, din
moment ce se împingeau atât de mulţi oameni în jurul Lui,
dar femeia ştia ce se întâmplase – şi de aceea textul spune că „a
venit de s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a spus tot adevărul”
(Marcu 5:33).
De ce anume se temea? Ştia că îl pângărise ritualic pe
un om sfânt. Dacă Isus ar fi fost fariseu, i‑ar fi ţipat: „Cum
îndrăzneşti să Mă atingi? M-ai contaminat. Pleacă de lângă
mine.”

Trebuie să fim gata să îi atingem
pe oameni pentru Isus,
în numele lui Isus.

Conform Legii, când cineva necurat atingea pe cineva
curat, cel curat devenea necurat. Dar, în cazul lui Isus, când cel
contaminat l-a atins pe cel necontaminat, cel necontaminat
l-a decontaminat pe cel contaminat.
Are loc o inversare a fluxului de forţă dintre Lege şi
Evanghelie. În loc ca necurăţia femeii să Îl pângărească
pe Isus, desăvârşirea Lui a curăţit-o pe ea. Acelaşi lucru se
întâmplă cu păcatul nostru. El ne face pe noi neprihăniţi, nu
noi pe El păcătos.
Lucrarea are de-a face cu transformare. Aducem vestea cea
bună că Isus este Mântuitor, botezător în Duhul şi Vindecător.
Isus ne-a spus să ne punem mâinile peste cei bolnavi. Este un
semn fizic al faptului că sănătatea din El trece în persoana
bolnavă, pentru ca sănătatea să intre în aceasta, şi pentru ca
moartea să nu aibă putere asupra sa.
Lucrătorii cu cel mai mare efect asupra oamenilor împart
viaţa lui Cristos în puterea Duhului Sfânt prin exemplul şi
învăţăturile lor.
Cu câţiva ani în urmă îi spuneam nemulţumit Domnului
că, atunci când îmi puneam mâinile peste oameni într-un şir
de rugăciune, aceştia nu cădeau. Bine, se întâmpla din când
în când, dar doar foarte rar. Am simţit cum Domnul îmi
www.resursespirituale.ro

spune: „George, este mult mai uşor să cazi, decât să rămâi
în picioare. Îi ajuţi pe oameni să stea în picioare, aşa că nu
trebuie să simţi nevoia de a-i imita pe alţii cu care lucrez
într‑un mod diferit.”
Împărtăşirea este, de fapt, un transfer lung al propriei
noastre umblări cu Dumnezeu în vieţile oamenilor cărora le
slujim. Dacă Îl iubim pe Isus, sunt şanse mari ca şi ei să Îl
iubească. Dacă dăm dovadă de un duh plin de bunătate, şi
ei vor da dovadă de un duh plin de bunătate. Dacă suntem
plini de Duhul Sfânt, şi ei vor fi. Dacă suntem încrezători
că Domnul poate şi chiar eliberează oameni de sub puterea
drogurilor şi a alcoolului şi de toate tipurile de robie, atunci
ei vor fi eliberaţi de aceste boli ale sufletului şi duhului.
Dacă ne rugăm pentru cei bolnavi cu credinţă, atunci cei
bolnavi vor fi vindecaţi. Dacă înflăcărăm Duhul care este în
noi, atunci oamenii vor fi botezaţi cu Duhul şi vor rămâne
înflăcăraţi în Domnul. Dacă le exemplificăm şi îi învăţăm pe
ceilalţi ucenicia, atunci oamenii vor deveni ucenici ai lui Isus.
Dacă le vom fi martori celor pierduţi, atunci şi ei vor depune
mărturie. Dacă suntem înclinaţi spre misiune, aşa vor fi şi
oamenii noştri.
Nu le puteţi da altora ceea ce nu aveţi. Dar le puteţi da
ceea ce aveţi.

www.liferomania.ro

Când fiul meu a devenit pastor principal, i-am spus: „Să
fii pastor nu e foarte complicat (dar asta nu înseamnă nici
că e uşor). Două lucruri sunt de o valoare monumentală:
iubeşte-L pe Isus şi iubeşte-i pe oameni.”
Îi iubim pe oameni atunci când petrecem timp cu ei,
cu fiecare dintre ei. Domnul ne foloseşte ca să-i atingă pe
oameni şi ca să fim agenţi ai Lui cu ajutorul cărora vieţile
oamenilor să fie transformate de puterea Duhului Sfânt.
Sigur. Nu trebuie să încetăm să învăţăm tot ce putem
despre conducerea eficientă. Dar să nu uităm că conducerea
este doar un aspect al lucrării. Modelul nostru în lucrare
trebuie să fie întotdeauna Isus. El Îşi face timp. El atinge. El
transformă.

Dr. GEORGE O. WOOD,
administrator general al Consiliului
General al Adunărilor lui Dumnezeu,
Springfield, Missouri
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Cum să facem consilierea creştină să fie

CENTRATĂ PE CRISTOS:
Rolul Duhului Sfânt
în consilierea pastorală
de RICHARD D. DOBBINS

Orice efort serios de a face ca o consiliere să fie cu adevărat
creştină va presupune să privim cu atenţie la modul în care
Cristos şi-a desfăşurat lucrarea de consiliere.
8
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Astăzi putem descrie cu mai multă exactitate ne permite să devenim un circuit eficient, care face legătura
o mare parte din ceea ce se petrece în cadrul dintre inimile şi minţile celor pe care îi consiliem cu inima şi
consilierii creştine drept consiliere făcută de psihologi creştini
şi de consilieri instruiţi profesional. Aceştia sunt, de obicei,
profesional bine educaţi, cu tehnici de consiliere excelente
şi experienţă bogată în domeniul consilierii. Deseori fac
consiliere în biserici sau în locuri aferente. Din nefericire,
astfel definesc unii oameni consilierea creştină.
În multe cazuri, însă, există o prăpastie evidentă între
credinţa creştină a acestor consilieri şi practica lor de
consiliere. S-ar putea ca aceştia să fie creştini devotaţi şi
consilieri excelenţi, dar foarte puţin din consilierea lor este
creştină. Şi-au separat foarte bine practica de consiliere de
credinţa personală. Ce le lipseşte este o integrare vitală a
acestor două aspecte ale practicii.

Cum reuşeşte cineva să integreze credinţa cu
consilierea?
În primul rând, pentru ca consilierea să fie cu adevărat
creştină, trebuie să îmbinăm în minţile noastre credinţa şi
consilierea. Acest proces începe prin a-L recunoaşte pe Cristos
ca singurul Consilier minunat. El devine modelul nostru.
Nu doar că Îl facem Domn peste vieţile noastre, dar şi peste
educaţia noastră clinică şi peste practica noastră. Îl privim ca
pe supraveghetorul nostru clinic, care urmăreşte tot ceea ce
auzim şi spunem în biroul de consiliere.
Indiferent de orientarea teoretică a instruirii noastre
(dinamică, cognitivă, comportamentală, relaţiile de obiect,
eclectică, etc.), trebuie să lăsăm în mâinile lui Cristos toate
lucrurile pe care le-am învăţat despre consiliere din educaţia,
instruirea şi experienţa noastră. Atunci ne putem încrede în

În acest mediu îmbogăţit spiritual,
puterea lui Dumnezeu frânge robiile
celor pe care îi consiliem, le vindecă
inimile şi le dă îndrumarea de care
au nevoie ca să rezolve alte aspecte
din vieţile lor.
El că ne va ajuta să ne aplicăm aptitudinile aşa cum credem
că vrea să o facem în slujirea noastră faţă de cei care ne caută
ajutorul.
În fiecare sesiune trebuie să facem un efort conştient ca
să-i vedem pe cei pe care îi consiliem prin ochii Domnului şi
să îi înţelegem prin inima şi mintea Lui. Aceasta ne va ajuta
să îi slujim mai bine, atât pe El, cât şi pe ei.
Pe măsură ce ne asumăm această poziţie spirituală, Cristos
www.liferomania.ro

mintea lui Cristos. Când vom reuşi să facem aceasta, resursele
nelimitate ale înţelepciunii, puterii şi harului Lui ne extind
instruirea şi experienţa din procesul de consiliere, aducându-l
la un alt nivel. În acest mediu îmbogăţit spiritual, puterea lui
Dumnezeu frânge robiile celor pe care îi consiliem, le vindecă
inimile şi le dă îndrumarea de care au nevoie ca să rezolve alte
aspecte din vieţile lor.
Dacă nu facem un efort conştient pentru a invoca această
dimensiune divină în procesul de consiliere, limităm ajutorul
pe care l-am putem acorda celor pe care îi consiliem doar la
aptitudinile profesionale pe care le-am dezvoltat din educaţie,
instruire şi experienţă. După cum vedeţi, Dumnezeu ne
provoacă pe fiecare dintre noi să descoperim moduri de a
recunoaşte conştient implicarea lui Cristos în relaţia noastră
cu cei pe care îi consiliem.
În practica mea, îmi amintesc la începutul fiecărei sesiuni
că Cristos este în biroul de consiliere, cu mine şi cu cel pe care
îl consiliez. El îi cunoaşte pe cei pe care îi consiliez aşa cum
trebuie eu să-i cunosc. Ştie cum să-i motiveze să îşi folosească
durerea ca pietre pe care să calce şi care îi pot duce de unde
sunt acolo unde El ştie că pot fi.
Când încep fiecare sesiune încerc să fiu conştient că
este nevoie de o recunoaştere spirituală care să Îi permită
Domnului să îmi împărtăşească aceste informaţii. Acesta este
scopul meu. De asemenea, închei fiecare sesiune rugându-mă
ca Domnul să mă ajute să o slujesc pe persoana respectivă
(sau cuplul respectiv) aşa cum El vrea să le slujesc. Îl rog să
mă ajute să fiu pentru ei ceea ce El vrea să fiu pentru ei.
Acest lucru mă ţine conştient de limitările mele şi îmi
aminteşte de faptul că depind de îndrumarea Domnului.
O astfel de rugăciune centrează şi atenţia celui consiliat
pe Isus ca sursa sa primară de ajutor. Aceasta reduce tendinţa
celui consiliat de a forma o dependenţă nesănătoasă de mine
şi îl încurajează să construiască o dependenţă sănătoasă de
Isus.
Orice efort serios de a face ca o consiliere să fie cu adevărat
creştină va presupune şi să privim cu atenţie la modul în care
Cristos Şi-a desfăşurat lucrarea de consiliere.

Cum a abordat Cristos consilierea?
Evangheliile indică în mod clar că compasiunea a fost
caracteristica dominantă a lucrării de consiliere a lui Cristos.
De cel puţin 14 ori în Noul Testament, scriitorii au folosit
o formă a cuvântului compasiune pentru a descrie modul în
care Cristos a interacţionat cu oamenii.
Ce este compasiunea? Este abilitatea de a te pune, cât poţi
mai mult, în locul altei persoane. Consilierii miloşi se poartă
blând cu cei consiliaţi şi reacţionează la nevoile acestora.
În mintea lor, inversează rolurile cu cel consiliat. Folosesc
informaţiile pe care le-au adunat despre cel consiliat ca să-şi
imagineze cum ar fi dacă ei ar fi în situaţia lor.
Compasiunea lui Cristos este evidentă în purtarea Sa faţă
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de femeia de la fântână din Ioan 4 şi faţă de femeia prinsă în
adulter din Ioan 8. Isus nu a scuzat multiplele căsătorii ale
femeii pe care a întâlnit-o la fântână, nici nu a aprobat relaţia
pe care o avea cu bărbatul cu care trăia care nici măcar nu se
sinchisise să se căsătorească cu ea. Nici nu a aprobat adulterul
femeii din Ioan 8. Cu toate acestea, le-a tratat pe aceste femei
cu sensibilitate şi blândeţe.
Isus a condamnat deseori aroganţa fariseilor. Aceştia nu
erau printre preferaţii lui. Totuşi, Nicodim I-a cerut ajutorul
lui Cristos (Ioan 3), iar Isus a avut milă de el, chiar dacă
Nicodim era fariseu.
O altă caracteristică proeminentă a consilierii lui Cristos
este ceea ce eu numesc confruntare cu dragoste. De exemplu,
chiar dacă căsniciile ei multiple şi relaţia ei curentă comună
erau aspecte delicate, Isus a confruntat-o pe femeie la fântână,
cerându-i să îl cheme pe soţul ei.
De asemenea, a recunoscut starea păcătoasă a femeii
adultere, spunându-i să se ducă şi să nu mai păcătuiască. Isus
i-a amintit lui Nicodim de diferenţa dintre naşterea naturală
şi naşterea spirituală, confruntându-l cu nevoia lui de a fi
născut din nou.
Isus a găsit întotdeauna o modalitate de a-i confrunta
pe oameni cu adevărul, cu dragoste. Nu a fost niciodată
nepoliticos sau insensibil la cei care erau destul de sinceri săşi mărturisească păcatele şi să recunoască că aveau nevoie de
ajutorul Său. Totuşi, nici nu le permitea să evite chestiunile
care îi aduseseră la El.
Atât compasiunea, cât şi confruntarea cu dragoste sunt
necesare când vrem să-i ajutăm pe oameni să înfrunte
circumstanţele dificile şi relaţiile dureroase din vieţile lor.
Consilierii creştini trebuie să-I ceară constant Domnului să
extindă aceste favoruri în vieţile lor.

Cum anume este Duhul Sfânt implicat în
consiliere?
În Ioan 14:26 Isus spune: „Dar Mângâietorul, adică Duhul
Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa
toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus
Eu.”
Duhul Sfânt este un învăţător. Ne va aminti nu doar
învăţăturile lui Cristos, ci şi lucrurile pe care trebuie să ni le
amintim în legătură cu cei pe care îi consiliem.
De asemenea, Duhul Sfânt va lua lucrurile pe care
le-am învăţat din ştiinţele sociale şi ne va arăta cum să le
transpunem într-un tărâm mai înalt de cunoştinţe spirituale.
Dacă urechea noastră este sensibilă la ceea ce spune Duhul,
El ne va învăţa cum să ducem la un alt nivel tot ceea ce am
învăţat despre dezvoltarea umană, boli mintale, diagnostice şi
tehnici de consiliere.
Duhul Sfânt operează atât în mintea consilierului, cât şi
în mintea celui consiliat. În Ioan 16:8, Isus spune: „Şi când
va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul,
neprihănirea şi judecata.” Când îl confruntaţi cu compasiune
şi cu dragoste pe cel consiliat cu circumstanţele care l-au
adus la voi în primul rând, puteţi să vă bazaţi pe faptul că
10
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Duhul Sfânt va crea niveluri inconfortabile de tensiune cu cel
consiliat, ceea ce îl va motiva să facă schimbările eliberatoare
pe care Isus vrea ca acesta să le facă pentru a descoperi
vindecarea şi eliberarea de care are nevoie.
De asemenea, puteţi fi siguri că Duhul Sfânt vă va da
puterea interioară necesară ca să toleraţi niveluri tot mai
intense de stres generate de încercările contradictorii ale celui

Duhul Sfânt operează atât
în mintea consilierului,
cât şi în mintea celui consiliat.
consiliat de a scăpa şi de a se ocupa în acelaşi timp de durerea
sa spirituală şi emoţională. Dacă vă lipseşte abilitatea de a vă
manevra propria anxietate tot mai intensă, nevoia voastră de
confort s-ar putea să vă facă să vă retrageţi din aspecte din viaţa
persoanei respective care ar trebui în schimb analizate mai
profund. La momentul respectiv, limitele nivelului vostru de
confort interferează cu nivelul tot mai ridicat de stres necesar
pentru a motiva schimbarea în cel consiliat. Dacă Îi permiteţi
Duhului Sfânt să vă ajute să vă antrenaţi toleranţa la niveluri
tot mai ridicate de tensiune când vă confruntaţi cu momente
de consiliere dificile, acest lucru vă va face mai eficienţi în
urgentarea schimbărilor vindecătoare pe care Cristos vrea să
le genereze în cei pe care îi consiliaţi.
Ţineţi minte că până durerea de a rămâne la fel nu doare
mai mult ca aceea de a te schimba, oamenii vor prefera să
rămână la fel. Nivelurile intolerabile de durere sunt esenţiale
pentru a-i duce pe oameni de unde sunt înspre unde vrea
Domnul să fie. Dezvoltarea unei toleranţe mai mari la conflict
şi stres decât cei pe care îi consiliaţi vă vor permite să îi treceţi
cu compasiune prin perioada dificilă din viaţa lor care i-a
făcut să vă ceară ajutorul în primul rând. În timpul acelor
momente neconfortabile din acest proces, ne aduce alinare
să ştim că oamenii pot trece de o siguranţă neplăcută mai
uşor decât peste nesiguranţă. Consilierea de succes îi duce pe
oameni de la nesiguranţă la siguranţă.

Daruri spirituale în procesul de consiliere
Darurile Duhului Sfânt sunt de asemenea resurse valoroase
pentru consilier, mai ales pentru cei penticostali sau
carismatici. În 1 Corinteni 12:7-12, apostolul Pavel defineşte
trei seturi de daruri spirituale. Darurile minţii includ cuvântul
de înţelepciune, cuvântul cunoaşterii şi discernerea duhurilor.
Există daruri verbale: diverse tipuri de limbi, interpretarea
limbilor şi profeţia. Şi mai există darurile puterii: credinţa,
facerea de miracole şi daruri de vindecare. Toate aceste daruri
îmbogăţesc în mod supranatural consilierea.
1 Corinteni 12-14 discută despre manifestarea sistematică
www.resursespirituale.ro

a acestor daruri în închinarea publică şi în viaţa privată
a credinciosului. O înţelegere biblică a modului în care
funcţionează aceste daruri în relaţia de consiliere ne poate
face nişte consilieri mai eficienţi.

Deosebirea duhurilor
Darurile minţii pot îmbunătăţi mult procesul de diagnosticare.
Un clinician instruit îşi dezvoltă aptitudinea de a-şi folosi
simţurile vizuale, auditive şi tactile în diagnosticarea
problemelor unei persoane. Când darul deosebirii duhurilor
devine parte din acest proces, aptitudinea de diagnosticare
atinge un nou nivel.
Abordarea seculară a consilierii consideră activitatea
mintală curentă a unei persoane ca fiind rezultatul natural
al interacţiunii dintre istoricul său personal, circumstanţele
prezente ale vieţii sale şi procesele neurochimice care au loc
în creierul său. Nu există nicio recunoaştere a unui impact
spiritual sau supranatural asupra procesului.
Chiar dacă consilierii creştini recunosc rolul important pe
care îl joacă aceste elemente naturale în activitatea mintală a
unei persoane, noi credem că duhul cuiva antrenează procesul
mintal. Gândirea este mereu o luptă spirituală.
În 1 Corinteni 6:19 şi 20, Pavel ne spune clar că scopul
Trupului este să exprime prezenţa lui Dumnezeu pe pământ.

În Romani 6 şi 7, totuşi, Pavel recunoaşte rolul puternic
pe care păcatul îl joacă în încercarea de a face din trupurile
noastre slujitori ai celui rău. În Romani 6:16, el exprimă
dilema noastră ca oameni: „Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi
cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi,
fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este
vorba de ascultare, care duce la neprihănire?”
De asemenea, în timp ce viaţa veşnică ne stimulează
mintea să aibă imbolduri, fantezii şi idei care să sfârşească
fiind o expresie a vieţii divine, păcatul ne stimulează mintea
să avem imbolduri, fantezii şi idei care să sfârşească fiind
o expresie a răului. Voinţa umană este prinsă la mijloc în
această bătălie.
Voinţa determină expresia minţii sau a duhului, pe măsură
ce alegerile sunt transmise prin creier, ca să fie exprimate în
trup. Observând atitudinile şi comportamentele exprimate
în trup de o persoană puteţi determina influenţa spirituală
care câştigă bătălia pentru voinţa persoanei respective.
Darul deosebirii duhurilor este o unealtă valoroasă pentru
consilierul creştin ca să îl ajute să înţeleagă starea curentă a
luptei spirituale prin care trece cel consiliat. Un clinician
nu renunţă la aptitudinile sale în acest proces; mai degrabă,
Duhul Sfânt le complementează.
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Un cuvânt de cunoaştere
Clinicienii excelenţi devin experţi în a uni punctele din
istoricul unei persoane pentru a obţine imaginea pe care o
prezintă persoana respectivă. Totuşi, un cuvânt de cunoaştere
de la Duhul Sfânt despre persoana respectivă amplifică aceste
aptitudini. Deseori, un astfel de cuvânt îşi croieşte drum în
mintea consilierului ca o intuiţie sau o bănuială.
De aceea un consilier trebuie să aibă grijă când alege cum
şi când să introducă un astfel de cuvânt de cunoaştere celui
consiliat. Consilierul trebuie să nu impună niciodată acest
cuvânt de cunoaştere asupra celui consiliat. Dacă îl prezintă
ca pe o sugestie, îi oferă celui consiliat oportunitatea de a-l
accepta sau refuza.

Un cuvânt de înţelepciune
Oricine consiliază persoane ştie că există momente critice
în perioada în care îi îngrijiţi. Ca şi consilieri, dobândiţi o
înţelepciune naturală pentru a administra modul în care vă
descurcaţi în astfel de momente. Totuşi, consilierul creştin
nu este limitat la înţelepciunea naturală care vine din
experienţă.
Iacov ne aminteşte că Dumnezeu le va da înţelepciune
celor care sunt destul de smeriţi să o ceară. „Dacă vreunuia
dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu,
care dă tuturor cu mână largă” (Iacov 1:5).1
Totuşi, există un cuvânt de înţelepciune special pe care
ni-l poate da Duhul Sfânt în momentele clinice în care avem
nevoie de îndrumarea Sa. Acesta modifică lucrurile pe care
le-am spune sau face în mod normal. Privind retrospectiv,
recunoaştem uşor originea sa divină datorită impactului
vindecător pe care l-a avut implementarea sa asupra celui
consiliat.

Limbi, interpretare şi profeţie
Aceste daruri verbale pun la dispoziţia consilierului un nivel
de fluenţă care depăşeşte abilitatea sa naturală. Acest lucru
este cu precădere util pentru a disciplina şi direcţiona dialogul
consilierului cu consiliatul.
Darul intim de a vorbi în alte limbi îi conferă consilierului
penticostal sau carismatic un mijloc încântător de a se interoga
după fiecare sesiune. În acest timp, consilierul se poate
descărca înaintea Domnului de tensiuni şi stres acumulate în
sesiunile anterioare, care ar fi altminteri dificil de verbalizat.
El poate folosi acest dar personal şi pentru a mijloci pentru
cei pe care îi consiliază conform voii lui Dumnezeu (Romani
8:26,27).

creşte din speranţă. Una dintre priorităţile timpurii ale
procesului de consiliere este să inspire credinţă celui pe care
îl consiliază. Speranţa inspirată de Duhul Sfânt poate da
naştere unui dar al credinţei care le permite atât consilierului,
cât şi celui consiliat să creadă că recuperarea sperată a voinţei
va deveni realitate.
Rareori are loc o reuşită divină care depăşeşte credinţa şi
speranţa – un miracol. Îmi amintesc că, cu ani în urmă, am
văzut o familie de misionari din Insulele Solomon. Într-o
noapte, târziu, patru băştinaşi beţi le-au invadat casa şi au
terorizat familia în orice fel imaginabil, până la ivirea zorilor.
În 3 zile aceştia erau deja la EMERGE. Ce nu ştiau era
că, cu un an înainte de această tragedie, Dumnezeu a adus
o psihiatră pediatru creştină din Albania comunistă care
să fie acolo pentru copiii lor. Guvernul comunist i-a plătit
cheltuielile de călătorie şi banii necesari pentru instruirea sa
creştină. Copiii acestor misionari au răspuns bine la terapie.
Astăzi, ambii Îl slujesc pe Dumnezeu.
Astfel de lucruri nu se întâmplă deseori. De aceea le
numim miracole.
În plus, Duhul Sfânt împarte daruri de vindecare celor
pe care îi consiliem. Deşi, în calitate de consilieri creştini, ne
facem partea noastră în procesul de a-i aduce pe oameni la
vindecare, recunoaştem darul vindecării pe care îl primesc cei
pe care îi consiliem de la Duhul Sfânt – nu de la noi.
Consilierea centrată pe Cristos necesită mai mult decât
creştini devotaţi care sunt expert instruiţi în domeniile
consilierii profesionale. Infuzia prezenţei lui Cristos şi a
Duhului Sfânt în procesul de consiliere este ceea ce face ca
consilierea creştină să fie centrată pe Cristos.

NOTĂ
1. Citatele biblice sunt luate din Sfânta Scriptură, versiunea
Dumitru Cornilescu.

RICHARD D. DOBBINS, Dr., este
fondatorul EMERGE şi coordonează în
prezent Richard D. Dobbins Institute of
Ministry din Naples, Florida, pe care l-a
fondat în 2007.
Vizitaţi website-ul: www.drdobbins.com

Credinţă, facerea de minuni şi daruri de
vindecare
Conform Evrei 11:1, „Credinţa este o încredere neclintită în
lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile
care nu se văd.” Dacă consilierii vor să fie eficienţi, trebuie să
fie oameni ai credinţei. Chiar şi consilierii seculari trebuie să
fie capabili să inspire speranţă oamenilor.
Observaţi relaţia dintre credinţă şi speranţă. Credinţa
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Consilierul
Creştin

Competent

de DONALD A. LICHI
Care sunt competenţele şi calităţile de bază
ale unui consilier pastoral eficient?
Faptul că pastorii petrec destul de mult liste de preocupări.
În timp ce bisericile mai mari s-ar putea să dispună de
timp în rolul de consilier este bine documentat.

În pofida unui număr tot mai mare de sisteme de servicii
de sănătate mintale (de ex. psihologi, consilieri, specialişti
resurse umane, antrenori personali creştini, etc.), majoritatea
oamenilor continuă să-şi privească pastorul drept prima
sursă de consiliere şi îngrijire sufletească. Este uşor de înţeles
de ce. Accesul natural al pastorului în viaţa oamenilor prin
predici, naşteri, dezvoltarea copilului, adolescenţă, absolviri,
pre-căsătorie, căsătorie, recăsătorie, moarte, crize, ceremonii,
îngrijire spitalizată, moarte şi înmormântări îl fac alegerea
evidentă pentru consiliere în necazuri.
Pastorul se află într-o poziţie unică de a oferi îngrijire
sufletească cuprinzătoare, deoarece află lucruri despre
enoriaş săptămânal (dacă nu chiar zilnic). Spre deosebire de
majoritatea terapeuţilor profesionali, pastorul (literalmente
păstor) îşi hrăneşte turma cu mâncare spirituală şi se asigură
că sunt protejaţi de pericol spiritual.
În multe feluri, pastorul-învăţător are grijă de turmă pe
termen lung, deseori de la leagăn până la mormânt. Aşa
cum spune fondatorul EMERGE Ministries, Dr. Richard
D. Dobbins, „Pastorul se află într-o poziţie unică de a
influenţa imaginea îngrozitoare pe care o persoană o are
despre Dumnezeu, idei deformatoare despre sine, obiceiuri
distructive, şi dureri din trecut.”
Per ansamblu, oamenii au încredere că pastorul lor va
avea grijă de sufletele lor. Problemele pe care i le prezentăm
pastorului nu diferă de cele pe care le discutăm cu un
consilier profesional. Pregătirea pre-maritală, problemele
maritale, relaţiile părinte-copil, anxietatea, vina, depresia,
vocaţia, problemele sexuale, diversele dependenţe (inclusiv
pornografie), şi chestiunile de credinţă se află în vârful acestei
14
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servicii de asistenţă pastorală specializată, în majoritatea
cazurilor, pastorul tipic din cadrul Adunărilor lui Dumnezeu
oferă consiliere ca una dintre multiplele sale responsabilităţi.1,2
Dar cum anume oferă un pastor consiliere creştină
competentă?

Ce înseamnă consiliere creştină
competentă?

Nu durează mult timp după ce oamenii şi-au pus încrederea
în Cristos ca să înţeleagă că continuă să se lupte cu obiceiurile
inimii de dinainte de convertire. Din nefericire, problemele
post‑convertire îi fac deseori pe enoriaşi să se îndoiască de
experienţa mântuirii lor.
Un credincios continuă să poarte cu sine familiaritatea
influenţelor generaţionale, experienţele familiei de origine
şi o viaţă întreagă de alegeri. O mare parte din acest istoric
este personalizat în structura habituală a vieţii lor. În fond,
toţi avem un istoric care include lucruri bune, lucruri rele şi
lucruri urâte. Tragedia şi depresia sunt exemple de momente
în care membrii unei biserici se îndoiesc de dragostea şi
purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Deseori vin la pastorul lor
pentru încurajare, asigurare, salvare şi recuperare.
O consiliere creştină competentă ne cere să facem
mai mult decât să tratăm doar păcatul3 sau să modificăm
comportamentul cuiva. O consiliere creştină competentă
trebuie să ofere îndrumare şi mijloace prin care o persoană
începe un program de dezvoltare spirituală conştientă,
intenţionată, unde dragostea lui Cristos este mai presus de
orice. Efectul acestui program va fi tipul de formare spirituală
a celui consiliat care, în timp, va dezvolta caracterul, mintea
www.resursespirituale.ro

şi obiceiurile sfinte care rezonează cu viaţa lui Cristos. Pe
scurt, Dumnezeu binecuvântează biserica cu diverse slujbe
de slujire (apostoli, profeţi, evanghelişti şi pastori-învăţători)
în vederea desăvârşirii şi maturizării sfinţilor, pentru lucrarea
de slujire.4
Sunt de acord cu Dr. Gary Collins, un pionier şi lider în
domeniul sănătăţii mintale creştine, care ne oferă următoarele
definiţii pentru consilierea creştină: „Încercările de a defini
sau descrie consilierea creştină tind să se focalizeze pe persoana
care încearcă să ajute, pe tehnicile sau aptitudinile folosite de
aceasta, şi pe scopurile pe care încearcă să le atingă consilierea.
Din acest punct de vedere, consilierul creştin este:
• U
 n slujitor dedicat, îndrumat de Duhul (şi plin de Duhul)
al lui Isus Cristos.
• care îşi aplică abilităţile, aptitudinile, instruirea,
cunoştinţele şi pătrunderile date de Dumnezeu
• sarcinii de a-i ajuta pe alţii să ajungă la deplinătate
personală, competenţă interpersonală, stabilitate mintală
şi maturitate spirituală.”5
Gerard Egan afirmă: „Personale care ajută sunt eficienţi
în măsura în care clienţii lor, prin interacţiunile clientpersoană care acordă ajutor, pot să îşi administreze mai bine
situaţiile problemă şi/sau să dezvolte mai eficient resursele şi
oportunităţile nefolosite din vieţile lor.”6
Consilierea creştină competentă asistă în diagnosticarea
problemelor, determinarea aşteptărilor, definirea punctelor
forte şi dezvoltarea strategiilor de tratament, toate acestea
permiţându-i celui consiliat să înţeleagă mai bine potenţialul
Împărăţiei. Vom analiza aceste aspecte mai în detaliu.

Scopul consilierii creştine

De ce i-a dat Dumnezeu bisericii un pastor (pentru care
consilierea joacă un rol central)? Răspunsul se găseşte în
Efeseni 4:12, unde descoperim fraza: „pentru desăvârşirea
sfinţilor.” Efeseni 4:12 foloseşte un termen, katartismon, care
nu se mai găseşte nicăieri altundeva în Noul Testament, deşi
întâlnim verbe echivalente în alte versete (Matei 4:21, „a
repara ceva”; Evrei 11:3, „aducând universul, la început, la
forma şi ordinea menită”; şi Galateni 6:1, „a restaura sănătatea
spirituală a unei persoane care a căzut”).
Aduceţi-vă aminte că misiunea evanghelistică a bisericii este
să Îl prezinte celor pierduţi pe Cristos, în timp ce misiunea
pastorală (care include consiliere) îl ajută pe credincios să îşi
înţeleagă potenţialul divin sau care ţine de Împărăţie. Vestea
cea bună este că Dumnezeu îl poate mântui pe păcătos şi
îl poate transforma după chipul lui Cristos. Duhul lui
Dumnezeu lucrează pentru a transforma întreaga persoană.
El vindecă trupul, mintea, emoţiile, relaţiile şi umblarea
noastră personală cu Isus Cristos. Pastorul are privilegiul şi
responsabilitatea minunată de a-l încuraja pe cel consiliat să
se încreadă în Cristos.
Persoana care caută ajutor pastoral se maturizează, în
www.liferomania.ro

scenariul ideal, până la o stare în care se poate descărca de
funcţiile sale în Trup. Altfel spus, vindecarea unei persoane nu
este niciodată doar pentru sine. Ci, mai degrabă, Dumnezeu
aduce vindecare în viaţa unei persoane şi pentru binele
altora.

Planul şi procesul unei consiliere creştine
competente

Pentru mulţi pastori, ideea de consiliere are o strălucire
oarecum idealizată. La urma urmei, oamenii îţi caută
înţelepciunea şi îndrumarea pentru chestiunile importante
din viaţă. În cartea sa, Building Your Church Through Counsel
and Care (n.tr. – Zidindu-ţi biserica prin sfat şi purtare de
grijă),7 Randy Alcorn spune: „Din depărtare, consilierea are o
faţă frumoasă – pare misterioasă, stimulantă şi provocatoare.
De aproape, vezi urmele de vărsat. Deoarece consilierea este
dificilă, te goleşte, şi uneori frustrantă, este destul de uşor să
pierzi acel sentiment de uimire.
…Eu consider că consilierea este doar o fază din slujirea
unui pastor. Acum ştiu cât de uşor îţi poate umbri nu doar
lucrarea, ci întreaga viaţă. Este ca acea cămilă proverbială care
îşi bagă nasul în cort şi, odată ce i s-a permis această libertate,
îi urmează umerii şi picioarele din faţă, împingându-se până
nu mai este loc pentru nimic altceva.”
Îi sfătuiesc pe pastori să nu petreacă mai mult de 4-6 ore pe
săptămână în rolul lor de consilieri. Le sugerez de asemenea
şi să limiteze durata consilierii personale la 3-5 sesiuni. Dacă
problema respectivă nu este în mare parte rezolvată până
atunci, s-ar putea să fie timpul să o transfere.
Nu minimaliza efectul pe care îl au predicile tale în
îngrijirea constantă a preocupărilor celui pe care îl consiliezi.
Ţine minte că consilierea personală îţi poate consuma
timpul. Consilierea este doar unul dintre multiplele roluri şi
responsabilităţi pe care le ai.
Pentru a menţine aşteptările realistice, dezvoltă o politică
scrisă prin care aderi la anumite principii de consiliere de
bază. Odată ce pastorul şi-a explicat aşteptările, trebuie
să-şi structureze relaţia de consiliere. Iată o scurtă mostră
a structurii pe care o folosesc eu de obicei pe la începutul
relaţiei de consiliere:
Procesul de consiliere este format din trei părţi: partea ta,
partea mea şi lucrurile la care lucrăm împreună.
•
•
•

Partea ta este să fii deschis şi sincer când discuţi despre
lucrurile care te frământă.
Partea mea este să ascult şi să încerc să înţeleg. De aceea
pun întrebări şi iau notiţe în timpul sesiunilor noastre de
consiliere.
A treia parte este o responsabilitate comună şi include
confidenţialitate, luarea de decizii şi învăţare.

Confidenţialitate înseamnă că nu voi discuta cu alţii
lucrurile pe care le vorbim aici. (Observaţie: Excepţiile la
această regulă includ riscurile de suicid, crimă şi abuzul/
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neglijarea infantilă.) Vom munci din greu, împreună, ca
să luăm decizii, dar responsabilitatea luării unei decizii îţi
aparţine. În sfârşit, doresc să înveţi mai multe lucruri prin
sesiunile noastre de consiliere, pe care să le transpui în alte
domenii din viaţa ta.
Urmând această structură, o modalitate bună de a începe
procesul de consiliere este să întrebi: „De ce eşti aici?”;
„Cum aş putea să-ţi fiu de folos?” Eu îi permit celui pe care
îl consiliez să îmi explice pe scurt ce anume îl frământă.
Apoi, folosind o abordare centrată pe soluţie, îi cer celui pe
care îl consiliez să îşi imagineze cum ar arăta lucrul care îl
frământă dacă ar putea rezolva problema respectivă. Uimitor
este faptul că, deseori, oamenii nu se gândesc la soluţii sau
scenarii preferate, ci se centrează doar pe problemele lor.
Urmează planificarea obiectivelor. Îl sfătuiesc pe cel
consiliat să îşi dezvolte obiective clare, realizabile, care duc
la soluţionarea problemelor şi la luarea de decizii. În acelaşi
timp cu stabilirea de obiective, lucrez cu cel consiliat pentru a
restaura intenţionat o sănătate echilibrată în trupul, mintea,
emoţiile, relaţiile şi în special trăirea sa personală cu Isus
Cristos. Prin urmare, este tipic ca la începutul fiecărei sesiuni
următoare să îl întreb pe cel consiliat despre aceste cinci
aspecte: fizic (mâncat, dormit, sport şi odihnă), intelectual
(viaţa intelectuală, jurnal, obsesii, lectură), emoţii (relaţii
semnificative, viaţa profesională, viaţa de familie, prietenii),
şi spiritual (viaţa devoţională, rugăciune, citirea Bibliei,
discipline spirituale).8 De asemenea, lucrez împreună cu
cel consiliat pentru a dezvolta obiective măsurabile pentru
fiecare dintre aceste cinci aspecte.
Aminteşte-i celui pe care îl consiliezi că, chiar dacă voinţa
este o componentă necesară a consilierii, nu este suficientă
pentru a trata obiceiurile înrădăcinate ale păcatului. Voinţa
umană nu poate realiza niciodată ceea ce poate face harul lui
Dumnezeu. Să trăieşti şi să umbli pe cărarea lui Dumnezeu
de har disciplinat produce în noi disponibilitatea de a acţiona
şi de a-I fi pe plac (Filipeni 2:13).
La sfârşitul fiecărei sesiuni, dă-i teme de casă celui pe care
îl consiliezi. Asta îi va da de înţeles că te aştepţi ca el să îşi
asume dreptul de stăpânire în procesul de consiliere. Tema de
casă este un vot de încredere că poate face schimbări sănătoase
în viaţa sa, cu ajutorul lui Dumnezeu. O sănătate echilibrată,
în timp, inversează multe dintre efectele lipsei de sănătate şi
clădeşte structuri habituale cucernice în viaţa celui consiliat.
Sesiunea de consiliere se încheie cu rugăciune, care îi cere
Duhului Sfânt să îi amintească, să îl ajute, să îl aline, să îl
convingă şi să îl provoace pe cel consiliat. Rugăciunea oferă
şi oportunitatea de a rezuma punctele importante ale sesiunii
de consiliere.

Durerea consilierii creştine competente

Consilierea creştină competentă este riscantă. O dezamăgire
cheie cu care se confruntă pastorii este că, după ce încep să
facă progrese, oamenii se poticnesc, se întorc sau pur şi simplu
resping munca pe care ai făcut-o. Apostolul Pavel s-a simţit
16
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aşa când, după ce şi-a investit viaţa şi inima în bisericile din
Galatia, a descoperit că acestea au respins adevărul simplu al
mântuirii doar prin credinţa în Cristos. El a suferit în timp
ce îi vedea pe membrii bisericii regresând şi întorcându-se
la elementele „slabe şi sărăcăcioase” din viaţa lor trecută
(Galateni 4:8, 9). El şi-a comparat suferinţa cu „durerile
naşterii până ce va lua Cristos chip în voi” (Galateni 4:19).
Poate că ai simţit la fel, că ţi-ai investit inima în a consilia
pe cineva din congregaţia ta, doar ca să descoperi că acesta
a respins total înţelepciunea lui Dumnezeu şi că s-a întors la
modul său de viaţă anterior.
Ce poţi face este să te bazezi pe adevărul Cuvântului şi
căilor lui Dumnezeu. Continuă să sfătuieşti, să implori, să
avertizezi, să mustri şi să-i expui celui consiliat rezultatul
previzibil al alegerilor sale. Spune-i că dacă continuă să‑şi
hrănească „eul vechi”, va ajunge la o relaţie sfărâmată
cu Dumnezeu şi va avea şi alte consecinţe negative (vezi
Galateni 5:16ff ). Pe de altă parte, dacă cel consiliat se va
supune cu înţelepciune Cuvântului lui Dumnezeu şi urmează
îndemnurile Duhului Sfânt, în viaţa lui se va vedea roada
Duhului (Galateni 5:22ff ).

Evaluarea consilierii creştine competente

Pentru a evalua consilierea creştină competentă, pastorul
trebuie să urmărească dacă cel consiliat obţine rezultatele
aşteptate. Este important să-ţi verifici aşteptările. Ce a
funcţionat şi ce nu? Cel consiliat a făcut progrese în ceea ce
priveşte atingerea obiectivelor stabilite? Se văd efectele unei
vieţi transformate prin dezvoltarea unor obiceiuri noi şi
cucernice? Se vede roada Duhului în cel consiliat (Galateni
5:16-26)? Îl vezi pe cel consiliat cum face alegeri care îl
dezbracă de sinele cel vechi şi îl îmbracă cu sinele cel nou?
Evită el imoralitatea, egocentrismul şi dependenţele? Dezvoltă
el o afecţiune pentru ceilalţi, exuberanţă faţă de viaţă şi
serenitate? Există disponibilitatea de a se alipi de lucrurile lui
Dumnezeu? Există compasiune în inima sa? Pe scurt, iubeşte
cel consiliat lucrurile pe care le iubeşte Dumnezeu şi urăşte
el lucrurile pe care le urăşte Dumnezeu? Suferă el pentru
lucrurile care îl rănesc pe Duhul Sfânt?
Deoarece se bazează pe Duhul Sfânt, pastorul ar trebui
să anticipeze reuşite supranaturale în situaţiile de consiliere
dificile. Consilierea creştină competentă se bazează pe Duhul
Sfânt, care va aduce putere, alinare şi discernământ. Pastorul
este un conductor important prin care Duhul Sfânt îngrijeşte
eficient rănile din trecut ale celui consiliat, îl capacitează
pentru luptele prezente ale vieţii şi îi oferă speranţa unui
viitor glorios.

Nota editorului: Autorul a scris patru articole despre

consilierea creştină pentru revista Enrichment în perioada
1999-2000, intitulate: „Un model biblic de consiliere în
secolul 21.” Puteţi accesa articolele respective pe site-ul: http://
enrichmentjournal.ag.org/199904/138_people_helping.cfm
www.resursespirituale.ro
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1, nr. 2 (Primăvara 1996): 88-93.
2. Vezi capitolul „Consiliere personală în puterea Duhului”
din The Pentecostal Pastor (n.tr. – Pastorul penticostal), ed.
Thomas E. Trask; Wayde I. Goodall; şi Zenas J. Bicket,
(Springfield Missouri: Gospel Publishing House, 1997).
3. Vezi Dallas Willard, The Divine Conspiracy (n.tr. – Divina
conspiraţie) (San Francisco: HarperCollins Publishers Inc.,
1998). Capitolele 2 şi 9 ale lui Willard ne oferă o temă de
discuţie excelentă privind superficialitatea unei mari părţi
din viaţa creştină şi necesitatea de a forma „obiceiuri ale
sfinţeniei”.
4. Francis Foulkes, Epistola lui Pavel către Efeseni, Comentariu
pe versiunea Tyndale New Testament (Grand Rapids: Wm.
B. Eerdmans Publishing Company, 1978), 120.
5. Gary Collins, Baza biblică pentru consilierea creştină pentru
cei care-i ajută pe oameni. (Colorado Springs: NavPress,
1993), 21.
6. Vezi Gerard Egan, Helper skilled (n.tr. – Aptitudini de
ajutorare), ediţia a 8-a (Pacific Grove, California: Thomson
Brooks/Cole, 2007). Este o carte introductivă excelentă
despre aptitudinile de consiliere de bază, cu o abordare
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pozitivă, centrată pe soluţii. Este folosită deseori în seminariile
de instruire pentru consiliere profesională, precum şi în
instruirea pentru consiliere pastorală.
7. Vezi Marshall Shelley, Zidindu-ţi biserica prin consiliere şi
purtare de grijă (Minneapolis: Bethany House, 1997).
8. Recomand ca majoritatea persoanelor consiliate să
dezvolte discipline spirituale de bază care să îi aducă într-o
relaţie personală cu Isus Cristos, care să le transforme vieţile.
Printre favoritele mele se numără cărţile lui Richard Foster,
Celebrarea disciplinei: calea spre creştere spirituală (New
York:HarperCollins, 1998); şi a lui Dalas Willard, Renovarea
inimii. Îmbrăcând caracterul lui Cristos (Colorado Springs:
NavPress, 2002).
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Cele mai mari provocări ale asistenţei pastorale / DOUG WIEGAND

O abordare pastorală
a consilierii celor care suferă
de boli cronice şi dureri

Printre nenumăratele nevoi menţionate unui în Statele Unite. Conform Centrului de control al bolilor şi
pastor, doar câteva sunt la fel de complexe şi dificil de Centrului de prevenire a bolilor cronice şi de promovare a
abordat ca bolile şi durerile cronice. Bolile şi durerile cronice
(BC/DC) au un impact nemaipomenit asupra calităţii vieţii
unei persoane. Doar să ştii că posibilitatea să îţi trăieşti
toată viaţa (dacă nu ai parte de o vindecare miraculoasă)

Durerea cronică
sporeşte chinul celor care
suferă de boli cronice.
luptându‑te cu ravagiile unei boli sau ale unei dureri este o
povară enormă. Prin urmare, perspectiva asupra lumii a celor
care suferă de BC/DC, chiar şi a credincioşilor plini de Duhul
Sfânt, este foarte diferită de cea a unei persoane sănătoase. Cei
cu BC/DC aparţin unei populaţii unice, separată de cea mai
mare parte a persoanelor.
Dezastre gemene ale BC/DC există în proporţii epidemice

sănătăţii, numărul de persoane care suferă de boli cronice
variază între 54 milioane (1 din 5 americani) şi 90 de
milioane (1 din 3 americani). Boala cronică se defineşte
ca orice dezabilitate fizică, psihiatrică sau cognitivă care
intervine în mod semnificativ în viaţa de zi cu zi. Prin urmare,
bolile cronice includ: boli cardiace, diabet, scleroză multiplă,
distrofie musculară, boala Parkinson, orbire, răni cerebrale
traumatice, defecte din naştere şi multe boli mintale.
Conform American Chronic Pain Association (Asociaţiei
Americane de Dureri Cronice), se estimează că 50 de
milioane de americani trăiesc cu dureri cronice. Durerea
cronică se defineşte ca un disconfort fizic constant, care este
îndeajuns de grav încât să intervină în activităţile normale
ale vieţii. Durerea cronică poate include: răni la spate, artrită
reumatoidă, neuropatie, cancer, tulburări gastro-intestinale şi
migrene. Două treimi din cei 50 de milioane de americani
care trăiesc cu dureri cronice, au făcut acest lucru peste 5
ani. Din moment ce percepţia noastră asupra timpului este

DOUG WIEGAND, Dr., este consilier autorizat profesional în Pittsburgh, Pennsylvania.
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relativă, imaginează-ţi cât de lungi trebuie să fi părut 5 ani de
durere constantă.
Mulţi dintre cei care suferă de BC/DC evită să discute
despre problemele lor. Teama că nu vor fi înţeleşi, ruşinea şi
sentimentul că au eşuat se numără printre cele mai întâlnite
motive pentru a nu căuta ajutor. Totuşi, un pastor plin de
milă, care este gata să abordeze problemele copleşitoare cu
care se confruntă o persoană care suferă de BC/DC, are
oportunitatea unică de a le da speranţă celor deznădăjduiţi.
Durerea cronică sporeşte chinul celor care suferă de boli
cronice. Indiferent că este vorba de o intensitate moderată
sau agonizantă, durerea constantă îl poate epuiza şi pe cel
mai credincios creştin. Următorul citat, care îi aparţine unuia
dintre clienţii mei, demonstrează plata pe care trebuie să o
achite pentru neuropatia sa cronică. „Uneori am impresia că
nu mai rezist. Zi de zi, durerea mă epuizează pur şi simplu. E
mereu acolo. Mă frânge. În unele zile e mai rău ca în altele,
dar e mereu acolo. Uneori, durerea este o pulsaţie amorţită,
ca o durere de dinţi. Atunci îmi spun: Nu e chiar aşa de rău.
Te descurci. Dar în orice moment, durerea aceea amorţită se
poate înteţi fără veste şi mă străpunge un junghi de durere,
ca un cuţit ascuţit. Încerc să nu strig, dar uneori suspin adânc
surprins şi îmi apuc piciorul. Mai rău decât durerea în sine
este să văd privirea tristă de pe chipul soţiei mele.”1
Conform statisticilor de mai sus, există şanse să trebuiască
să îngrijeşti de o persoană care suferă de BC/DC. Se poate ca
boala cronică de care suferă această persoană să-i fi limitat grav
mobilitatea. Poate că durerea cronică i-a răpit capacitatea de a
munci. Pe măsură ce vă confruntaţi cu problemele spinoase a
ceea ce presupune să ajutaţi un enoriaş care suferă de BC/DC,
veţi avea cu siguranţă nevoie de înţelepciunea şi pătrunderea
Duhului Sfânt pentru a fi eficienţi.
Este dificil pentru cei cu o sănătate relativ bună să înţeleagă
experienţele de viaţă unice ale celor care suferă de BC/DC.

Mulţi dintre cei care suferă de
BC/DC nu discută cu nimeni
despre suferinţele lor.
Dar există un tipar de atitudini, credinţe şi comportamente
comune celor bolnavi sau suferinzi cronic. Înţelegând temele
comune, consilierul pastoral va fi mai bine pregătit să îi asiste
pe cei cu BC/DC.
Suferinţa de a încerca să înduri o durere necruţătoare
dăunează fiinţei umane. Am clasificat personalitatea umană
în trei dimensiuni fundamentale care sunt afectate negativ
de BC/DC.

Dimensiunea spirituală

Dimensiunea spirituală conţine eforturile şi dorinţele
supranaturale ale sufletului uman. Cei care suferă de BC/
DC se îndoiesc deseori de natura sau chiar de realitatea lui
www.liferomania.ro

Dumnezeu. Prin urmare, este vital ca devreme în procesul
de consiliere, pastorul să deschidă respectuos portiţa pentru
a discuta despre credinţele spirituale ale celui consiliat şi
despre relaţia sa cu Isus. Pe măsură ce consilierea progresează,
pastorul va pregăti scena pentru mântuirea sau sprijinirea
credinţei unui credincios. Doar atunci când Îi permitem lui
Isus să ne poarte poverile putem găsi puterea de a îndura
dureri sau suferinţe necontenite.

De ce?

Mai mult ca sigur că consilierul pastorul va trebui să răspundă
la multe de ce-uri. Mai ales: „De ce trebuie eu să îndur durerea
sau boala asta?” Mai sunt şi alte întrebări de ce deseori puse:
„De ce eu nu sunt vindecat?” „De ce permite un Dumnezeu
iubitor durerea şi suferinţa?” Aceste întrebări sunt printre
cele mai semnificative în întregul creştinism. Am discutat în
detaliu aceste întrebări în cartea mea, Struck Down But Not
Destroyed!: A Christian Response to Chronic Illness and Pain
(N.tr. - Zdrobit, dar nu distrus! O reacţie creştină la bolile şi
suferinţele cronice).
Iată trei explicaţii scripturale de ce există BC/DC în
lume:
În primul rând, trăim într-o lume mânjită de păcat.
Paradisul pământesc perfect pe care l-a creat Dumnezeu
(Grădina Edenului) s-a pierdut. Pavel ne-a explicat că
„printr‑un singur om a intrat păcatul în lume (Adam), şi
prin păcat a intrat moartea, şi astfel, moartea a trecut asupra
tuturor oamenilor” (Romani 5:12). Toţi oamenii din lume,
într-un fel sau altul, se confruntă cu boli, durere, îmbătrânire
şi moarte din cauza păcatului original al lui Adam şi al Evei.
În al doilea rând, BC/DC nu înseamnă că Dumnezeu te
pedepseşte pentru un păcat individual. Aşa cum spunea Pavel
în scrisoarea sa către cei din Roma, „Căci toţi au păcătuit şi
sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23). Dacă BC/
DC ar fi fost o pedeapsă pentru un păcat individual, atunci
toţi am avea şanse egale să fim afectaţi.
Biblia descrie într-adevăr şi circumstanţe în care păcatul
unei persoane a atras după sine boală. Totuşi, este esenţial
ca această posibilitate să fie luată în calcul doar după multă
rugăciune şi confirmare din partea Duhului Sfânt. Alinătorii
precum prietenii lui Iov îi pot dăuna mult individului cu BC/
DC deja înstrăinat.
În al treilea rând, s-ar putea ca Dumnezeu să permită
să trecem prin suferinţe ca să creştem spiritual. Conform
psalmistului, „Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăţ
orânduirile tale” (Psalmul 119:71). Deseori, doar atunci când
ne luptăm cu o povară şi când nu mai avem la cine să apelăm,
Îl căutăm pe Dumnezeu cu sinceritate şi credinţă.
Când îi consiliem pe cei cu BC/DC, este important să
accentuăm faptul că Isus le înţelege durerea şi că empatizează
cu suferinţa lor. El a cunoscut tot soiul de suferinţe fizice,
emoţionale şi spirituale. Profetul Isaia L-a descris pe Isus
ca „om al durerii şi obişnuit cu suferinţa” (Isaia 53:3). În
pofida sentimentelor de înstrăinare şi singurătate pe care le
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experimentează persoana cu BC/DC, există alinare în faptul
că Isus ne-a purtat suferinţele şi ne-a luat durerile asupra Lui
(Isaia 53:4). Isus îi însoţeşte pe cei care au căzut victime BC/
DC pe tot parcursul călătoriei lor pentru a le uşura durerile.

Sentimente de nepotrivire/încredere în sine
scăzută

Pe măsură ce o persoană cu BC/DC încearcă să se adapteze la
o viaţă îngrozitor de limitată, este tipic ca încrederea sa în sine
să aibă de suferit. Trăim într-o societate care aclamă succesul
şi realizarea. Sentimentul nostru de valoare este deseori legat
de slujba sau de posesiunile noastre. Cei care sunt într-un
scaun cu rotile sau folosesc un câine îndrumător nu mai deţin
aceeaşi abilitate de a realiza sau de a concura cu o persoană
sănătoasă. Prin urmare, nu mai fac parte din grup.
Este esenţial ca consilierul pastoral să-i amintească unei
persoane cu BC/DC despre sistemul de valori fals care există
în lume. Oamenii au nevoie să fie încurajaţi că valoarea lor
în faţa lui Dumnezeu este necondiţionată şi nu se bazează
pe performanţe. Creştinii trebuie să fie împuterniciţi cu

Mai mult ca sigur că
consilierul pastorul va trebui
să răspundă la multe de ce-uri.
cunoştinţa că valoarea noastră înnăscută se bazează pe două
fapte. Primul, „Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său”
(Geneza 1:27). Al doilea, „însuşi Duhul adevereşte împreună
cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu” (Romani
8:16). Fiecare creştin este o parte unică şi esenţială a trupului
lui Cristos, indiferent de limitările sale. Boala şi durerea nu
micşorează importanţa rolului pe care îl jucăm în planul lui
Dumnezeu.

Dimensiunea relaţională
Retragere

Cei care suferă de BC/DC au o tendinţă puternică de a se
retrage din rândul prietenilor, al vecinilor, al colegilor de
lucru, al membrilor biserici şi al familiei. De asemenea, se
retrag din activităţile în care erau implicaţi regulat, inclusiv
biserică. Pastorii trebuie să aibă grijă să nu se simtă ofensaţi
sau să nu reacţioneze exagerat la absenţele acestora. Chiar dacă
se izolează pentru protecţie, acest lucru doar le înrăutăţeşte
sentimentele de înstrăinare şi singurătate.
Când o persoană se retrage, acest lucru îi dăunează deseori
grav relaţiilor sale cu partenerul de viaţă. Conform unui studiu
realizat recent de National Health Interview, rata divorţurilor
în rândul căsniciilor în care unul dintre parteneri suferă de
BC/DC este de peste 75%. Prin urmare, şi partenerul de
viaţă este o victimă a BC/DC. Pastorii care consiliază o
persoană căsătorită care suferă de BC/DC trebuie să ia serios
în considerare consilierea maritală şi familială (în funcţie de
vârsta copiilor), în plus faţă de sesiunile individuale.
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Hipersensibilitate
O persoană cu BC/DC este hipersensibilă la cel mai mic
apropo de dezaprobare sau condescendenţă. De exemplu,
se îndepărtează foarte repede dacă aude pe cineva spunând:
„Ştiu exact prin ce treci.” Chiar şi atunci când i-o spune cel
mai iubitor dintre pastori, această afirmaţie îl străpunge ca
un cuţit pe cel cu BC/DC. Ceea ce se vrea a fi o vorbă de
alinare şi de empatie este percepută ca o remarcă superficială.
Pentru o persoană foarte sensibilă care se luptă cu BC/DC,
acest lucru o va îndepărta doar mai mult de oamenii normali.
Totuşi, un consilier pastoral matur spiritual poate acţiona în
compasiunea lui Isus. El poate acoperi prăpastia creată de o
persoană sensibilă. Pastorul poate da dovadă de dragostea şi
acceptarea lui Dumnezeu. Psalmistul David s-a bucurat de
dragostea veşnică a lui Dumnezeu pentru copiii Lui: „Căci
bunătatea Ta ajunge până la ceruri şi credincioşia ta până la
nori” (Psalm 57:10).

Dimensiunea emoţională
Depresie şi anxietate

În aproape toate cazurile de BC/DC, viaţa emoţională a celui
care suferă este afectată negativ. Pe măsură ce trece timpul,
acesta este tot mai puţin capabil să se descurce în situaţii de
stres. Se estimează că 25% dintre cei cu BC/DC îndeplinesc
criteriile clinice pentru depresie cronică (distimie). Majoritatea
oamenilor cu depresie clinică mai suferă şi de o formă de
tulburare de anxietate. Acestea două îl jefuiesc pe cel cu BC/
DC de resursele sale spirituale, de energia emoţională şi de
concentrarea intelectuală necesare pentru a combate durerea
sau boala respectivă.
Oamenii cu depresie cronică (distimie) trec prin viaţă
în reluare. Reacţiile lor emoţionale sunt amorţite şi un nor
negru de pesimism pluteşte peste capetele lor. Chiar şi cea
mai de bază activitate le pare peste puterile lor. Nimic nu le
provoacă bucurie. Se simt deznădăjduiţi.
Acum adăugaţi simptomele anxietăţii la distimie.
Anxietatea îi face pe oameni să se simtă agitaţi şi bolnavi
după bunul plac. Se îngrijorează pentru toate lucrurile.
Mintea lor trece de la un gând negativ la altul. S-ar putea
chiar să experimenteze un atac de anxietate acut care să le
crească pulsul şi să le facă mâinile să tremure, pe măsură ce
adrenalina le curge prin vene.
Pentru a combate depresia şi anxietatea, un pastor trebuie
să-i ajute pe cei cu BC/DC să înţeleagă că depresia şi anxietatea
sunt reacţii comune celor cu crize de sănătate. Pastorul trebuie
să le amintească celor consiliaţi că Dumnezeu este sursa
lor de putere şi de speranţă mereu prezentă în vremuri de
descurajare. Psalmistul a scris: „Binecuvântat să fie Domnul,
care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, Mântuirea noastră”
(Psalmul 68:19).

Tulburare de ajustare
Această categorie de simptome se referă la confuzia şi
inactivitatea care îi inundă pe cei cu BC/DC. Simţindu-se
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copleşiţi şi nesiguri de ce ar trebui să facă în continuare, se
blochează şi nu fac nimic. Suferinzii devin pasivi şi incapabili
să participe la propria recuperare.
În mod normal, tulburarea de ajustare apare în faza iniţială a
bolii sau rănirii lor. Este vorba de momentul în care oamenii
trebuie să înfrunte pentru prima dată limitările şi schimbările
cu care trebuie să trăiască. Este important pentru un pastor
să contacteze membrii congregaţiei imediat ce află despre
boala sau accidentul epuizant respectiv. În această fază, se
poate turna fundaţia care va ajuta la urgentarea procesului de
ajustare la condiţia lor. Când tulburarea de ajustare devine un
stil de viaţă pe termen lung, este mai greu să îi slujim.

Concluzie

Este evident că problemele aferente BC/DC sunt numeroase
şi complexe. În pofida dificultăţilor, Duhul Sfânt te-a înzestrat
cu abilitatea şi compasiunea necesară pentru a consilia, şi te
sfătuiesc să încerci să-i atingi pe cei suferinzi de BC/DC,
deseori izolaţi.

Notă
1

 oug Wiegand, Struck Down But Not Destroyed!: A Christian Response to
D
Chronic Illness and Pain (N.tr. - Zdrobit, dar nu distrus! O reacţie creştină
la bolile şi suferinţele cronice) (Rainbow’s End Publishing, 1996).

Ce să facă şi ce să nu facă
un pastor când îi consiliază pe cei cu BC/DC
DA:
1. Formează o relaţie bazată pe grijă.
2. Ascultă. Ascultă. Ascultă.
3. Pune întrebări despre durerea şi boala lor.
4. Învaţă despre boala lor.
5. Sfătuieşte-i să se consulte cu tine sau cu altcineva.
6. Încrede-te în Duhul Sfânt, care te va ghida.
7. Fii atent la orice semne de depresie sau suicid.
8. Roagă-te des împreună cu ei.
9. Fii flexibil şi răbdător cu ei.
10. Fii conştient de nevoile partenerului lor de viaţă şi
ale copiilor lor.

NU
1. Te teme de ei.
2. Oferi platitudini.
3. Le vorbi de sus.
4. Te retrage din frustrare.
5. Îţi pierde simţul umorului.
6. Presupune că ştii planul lui Dumnezeu pentru viitorul
lor.
7. Te ruga doar pentru vindecare, ci roagă-te şi pentru
puterea de a îndura.
8. Uita că te poţi consulta cu alţi profesionişti.
9. Uita că cei cu BC/DC sunt de obicei izolaţi.
10. Uita că Dumnezeu este cu tine în timpul slujirii tale.

DOUG WIEGAND, Dr., este consilier autorizat profesional în Pittsburgh, Pennsylvania.
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Lucrarea & etica medicală / CHRISTINA M.H. POWELL

Abordări convenţionale, complementare
şi alternative ale vindecării

O sănătate bună este un dar preţios de la la sfârşitul secolului 18. Termenul alopată derivă din
Dumnezeu. Când boala sau rănile ne ameninţă sănătatea, grecescul allo, care înseamnă „altul” şi se bazează pe teoria
încercăm repede să ne o refacem. În lumea medicinii, există
diverse abordări ale vindecării: medicina convenţională,
medicina complementară şi medicina alternativă. Pastorii
pot beneficia din studiul diverselor abordări ale vindecării şi
potenţialele lor implicaţii spirituale, pe măsură ce încearcă să
îşi menţină propria sănătate în timp ce se îngrijesc de nevoile
enoriaşilor lor care au nevoie de vindecare.

Medicina convenţională:
Puncte forte şi puncte slabe

Forma dominantă de medicină practicată în Statele Unite şi
în alte naţiuni vestice se numeşte medicină convenţională. Cei
care deţin o licenţă de practicare a medicinii convenţionale
se numesc medici (diplome în medicină), asistente medicale
şi alt personal sanitar, precum terapeuţi fizici, dieteticieni şi
psihologi. O altă denumire pentru medicina convenţională
este medicina alopată, inventată de Dr. Samuel Hahnemann
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că simptomele ar trebui tratate de substanţe care suprimă
simptome. Hahnemann a fondat ulterior homeopatia, un
sistem medical alternativ de terapie bazat pe principiul like
cures like (n.tr. „cui pe cui se scoate”).

Medicina convenţională are
tendinţa de a se centra mai mult
pe vindecarea bolilor decât pe
menţinerea sănătăţii.
Centrarea pe tratarea simptomelor şi pe diagnosticarea
exactă a cauzelor acestora este unul dintre cele mai puternice
puncte ale medicinii convenţionale. Testele de diagnosticare
utilizate în medicina convenţională – raze X, radiografii
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CT, EEG-uri, EKG-uri şi diverse teste de sânge pot scoate
la iveală prezenţa unei boli înainte ca pacientul să manifeste
simptomele acesteia. Aceste teste de diagnosticare pot salva
vieţi. De asemenea, medicina convenţională a dezvoltat
arme puternice împotriva bolilor infecţioase, cum ar fi
antibioticele şi vaccinurile. Medicina convenţională abundă
şi de unelte excelente pentru a ajuta o victimă a unui accident
să se recupereze – tehnici de fixare a oaselor, de prevenire a
hemoragiilor şi de a restaura înfăţişarea fizică a unei persoane
prin chirurgie plastică.
Cu toate acestea, abordarea foarte reducţionistă, orientată
pe boală care face ca medicina convenţională să aibă atât de
mult succes în tratarea bolilor patogene, a dezechilibrelor
biochimice şi a rănirilor grave pot fi o slăbiciune când vine
vorba de tratarea multor condiţii cronice precum artrita,
fibromialgia şi Alzheimer. În general, medicina convenţională
se centrează mai mult pe vindecarea bolilor şi mai puţin pe
menţinerea sănătăţii.
Uneltele principale ale medicinii convenţionale
sunt medicamentele, operaţiile şi radierile. Medicina
convenţională tinde să privească la componenta individuală,
care nu funcţionează, şi nu la întreg, care este persoana. Pe de
altă parte, medicina alternativă se concentrează mai mult pe
prevenirea bolilor şi pe menţinerea sănătăţii prin schimbarea
stilului de viaţă, cum ar fi dieta, sportul şi utilizarea de
suplimente nutriţionale.

Medicina alternativă:
Capacităţi şi precauţii

Medicina alternativă este o abordare a vindecării folosită în
locul medicinii convenţionale. Medicina complementară,
pe de altă parte, se foloseşte împreună cu medicina
convenţională. De exemplu, dacă se utilizează o dietă specială
pentru a trata cancerul în locul chirurgiei recomandată de un
medic convenţional, dieta ar fi o terapie alternativă. Totuşi,
dacă s-ar folosi o dietă specială pentru a combate nivelul
ridicat de colesterol la un pacient cu boli de inimă, în plus
faţă de operaţia de bypass coronarian, dieta ar servi pe post
de terapie complementară. Din moment ce aceeaşi terapie
poate fi ori complementară, ori alternativă, diversele terapii
din afara domeniului de medicină convenţională sunt deseori
grupate împreună sub denumirea de terapii MCA (medicină
complementară şi alternativă).
Centrul Naţional de Medicină Complementară şi
Alternativă al Institutelor Naţionale de Sănătate clasifică
terapiile MCA în cinci categorii: sisteme medicale alternative,
intervenţii minte-trup, terapii biologice, metode manipulative
şi trupeşti şi terapii energetice.
Sistemele medicale alternative sunt sisteme teoretice şi
practice complete care s-au dezvoltat separat de medicina
convenţională. Medicina homeopatică şi naturopatică sunt
două astfel de sisteme medicale care s-au dezvoltat în
culturile vestice, în timp ce medicina chinezească tradiţională
şi Ayurveda sunt exemple de sisteme medicale dezvoltate în
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culturi non-vestice. Ambele sisteme se bazează pe credinţe
religioase orientale.
Teoria din spatele medicinii chinezeşti se bazează pe
filozofia taoistă şi pe dualismul yin‑yang. Yin reprezintă
principiul rece, lent sau pasiv, în timp ce yang reprezintă
principiul fierbinte, entuziasmat sau activ. Sănătatea rezultă
atunci când corpul echilibrează forţele yin şi yang. Boala se
datorează unui dezechilibru intern între yin şi yang care duce
la blocarea fluxului energiei vitale (qi sau chi) de-a lungul
unor căi din trup cunoscute ca meridiane. Prin folosirea
acupuncturii, a preparatelor din plante şi a masajului, un
practicant al medicinii chinezeşti tradiţionale încearcă să
restaureze echilibrul dintre yin şi yang.
Ayurveda înseamnă „cunoaşterea vieţii” în limba sanscrită.
Principiile ayurvedice vizează să capaciteze o persoană să preia
controlul asupra propriei sale vieţi şi vindecări. Teoria din
spatele Ayurveda se bazează pe Vedas, sau scripturile hinduse.
Asemenea medicinii chinezeşti tradiţionale, Ayurveda
recunoaşte energiile de bază. În abordarea ayurvedică a
vindecării, există trei energii de bază care trebuie echilibrate:
Vata (vânt), Pitta (foc) şi Kapha (lut sau pământ). Prin folosirea
plantelor, a nutriţiei, a curăţirii, a masajului cu acupresiune şi
yoga, doctorul de medicină ayurvedică încearcă să restaureze
echilibrul dintre cele trei energii ale unei persoane.
Punctele forte ale acestor sisteme medicale alternative
este integrarea minţii, a trupului şi a spiritului, care lipseşte
deseori în medicina convenţională.
Totuşi, pentru creştini, legătura dintre aceste abordări ale
medicinii şi religiile orientale antice este un motiv să acţioneze.

Sistemele medicale alternative
sunt sisteme teoretice şi practice
complete care s-au dezvoltat
separat de medicina convenţională.
Teoriile energiei vitale din spatele acestor sisteme nu au nicio
bază ştiinţifică sau biblică cunoscută. Unii medici care resping
teoriile taoiste de acupunctură au dezvoltat teorii fiziologice
care ar putea justifica utilizarea limitată a acupuncturii ca
analgezic. În astfel de cazuri, se minimalizează cauzele pentru
îngrijorare spirituală.
A doua categorie de terapii MCA sunt intervenţiile de tip
minte-trup, unde se folosesc o varietate de tehnici pentru a
intensifica capacitatea minţii de a afecta trupul. Unele tehnici
din această categorie sunt considerate acum parte din terapia
convenţională, cum ar fi grupurile de sprijin pentru pacienţi.
Alte tehnici sunt considerate în continuare alternative, inclusiv
meditaţia, rugăciunea, feedback-ul biologic şi terapiile bazate
pe artă, muzică şi dans. Descoperirile cercetărilor referitoare
la interacţiunile minte-trup includ studii care demonstrează
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importanţa interacţiunilor sociale, a relaţiilor sănătoase şi a
mersului la biserică în menţinerea sănătăţii mintale şi fizice a
unei persoane. Astfel de descoperiri sunt un material excelent
pentru ilustraţiile din timpul predicii.
Pe de altă parte, alte terapii din această categorie derivă
din gândirea religioasă New Age, iar aici trebuie procedat cu
atenţie.
Ce-a de-a treia categorie de terapii MCA sunt terapiile
cu bază biologică. Aceste terapii folosesc substanţe care se
găsesc în natură, cum ar fi produse din plante, vitamine şi
suplimente minerale, şi antioxidanţi derivaţi din fructe şi
legume. Plantele sunt cea mai veche formă de îngrijire a
sănătăţii şi sunt baza multor medicamente folosite în mod
obişnuit în medicina convenţională. De fapt, aproape 25%
dintre medicamentele cu reţetă distribuite în Statele Unite
conţin cel puţin un ingredient activ derivat din plante
sintetizate pentru a imita un compus natural din plante.
Prin urmare, medicina bazată pe plante poate fi eficientă
în tratarea diverselor condiţii. În plus, unele ierburi, la fel
ca medicamentele folosite în medicina convenţională, pot
provoca efecte secundare şi toxicitate în doze ridicate.
Puritatea şi dozajul sunt aspecte importante în medicina
bazată pe plante. Plantele conţin un amestec complex de
ingrediente active. Medicamentele derivate din ierburi sunt
preparate pure ale componentei active principale a ierbii
în cauză. Prin urmare, este mai uşor să se stabilească doza
corectă (atât sigură, cât şi eficientă) a unei componente
purificate din planta respectivă decât doza corectă de plante.
În plus, unele componente ale unor ierburi pot fi toxice.
Purificarea permite componentei medicinale să fie purificată
de orice componente toxice. Pe de altă parte, eficacitatea unor
ierburi poate proveni de la mai mulţi constituenţi, făcând ca
ierburile nepurificate să fie mai eficiente decât unul sau două
componente purificate din ierburi.
Trebuie să fim atenţi la câteva aspecte referitoare la
terapiile cu bază biologică. În primul rând, natural nu
înseamnă non-toxic. Unele componente ale plantelor, cum
ar fi alcaloizii de pirolizidină, sunt cancerigene. De exemplu,
tătăneasa, ale cărei frunze şi părţi subterane sunt considerate
a fi vindecătoare de răni de către botaniştii moderni, îşi derivă
această abilitate din conţinutul său de alantoină, un compus
care sprijină proliferarea celulelor. Totuşi, din moment ce
tătăneasa mai conţine şi alcaloizi de pirolizidină cancerigeni,
alantoina purificată ar fi o opţiune mai sigură decât planta
în sine.
Un alt lucru la care trebuie să fim atenţi este faptul că
plantele şi suplimentele pot interacţiona cu medicamentele
obişnuite şi pot provoca efecte secundare grave. De exemplu,
legumele verzi frunzoase şi broccoli, bogate în vitamina K, nu
ar trebui consumate în cantităţi mari în timpul administrării
Coumadin, un anticoagulant (diluant). Legumele respective
ar putea anula eficienţa medicamentului, ceea ce ar duce
la coagularea sângelui. Din acest motiv, este important să-l
informaţi pe medicul dvs. cu privire la orice plante sau
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suplimente pe care le consumaţi sau la orice modificări
dietare făcute.
Ce-a de-a patra categorie de terapii MCA include metodele
manipulative şi bazate pe trup, cum ar fi manipularea
chiropractică sau osteopatică şi masajul. Aceste metode se
concentrează pe menţinerea şi restaurarea sănătăţii prin
alinierea structurii muscular-scheletică a corpului pentru a
îmbunătăţi funcţiile corpului. Accentul se pune mai mult pe
sănătate decât pe boală şi pe restaurarea abilităţii naturale a
trupului de a se vindeca singur. Pot apărea probleme atunci
când metodele bazate pe trup sunt utilizate în încercarea de
a trata unele condiţii care depăşesc capacităţile lor dovedite.
Chiar dacă asistenţa chiropractică poate fi utilă pentru
probleme muscular-scheletice, fiţi cu băgare de seamă la
pretenţiile acesteia cum că ajustările spinale pot trata organe
bolnave şi vindeca infecţii. În plus, manipularea coloanei
cervicale (gât), rar, poate provoca un atac cerebral prin ruperea
pereţilor arteriali. Din acest motiv, manipularea gâtului nu ar
trebui efectuată în cazul pacienţilor în vârstă.
O preocupare spirituală în ceea ce priveşte terapiile
chiropractice este conceptul de inteligenţă înnăscută expus de
fondatorul chiropracticii, David Daniel Palmer (1845-1913).
Acesta a descris o inteligenţă înnăscută a trupurilor noastre
care era conectată cu inteligenţa universală prin sistemul
nostru nervos. Aceste concepte spirituale sunt compatibile
mai degrabă cu o viziune panteistă, decât cu adevărul biblic.
Totuşi, sunt mulţi chiropractori creştini care s-au separat de
conceptele spirituale ale lui Palmer şi consideră inteligenţa
înnăscută doar o energie bioelectrică ce curge de la creier
la restul corpului prin sistemul nervos. Ultima categorie de
terapii MCA sunt terapiile energetice, care implică folosirea
câmpurilor energetice. Acestea sunt de două tipuri: terapii pe
bază de bio-câmpuri şi terapii cu bază bio-electromagnetică.

Cercetările ştiinţifice bune sunt
vitale pentru a face diferenţa dintre
tratamente eficiente şi cele inutile
şi potenţial periculoase.
În timp ce existenţa bio-câmpurilor – câmpuri energetice
care înconjoară şi penetrează corpul uman – nu s-a dovedit
ştiinţific, terapii precum qi gong, Reiki, şi atingerea terapeutică
promovează manipularea acestor câmpuri pentru a restaura şi
menţine sănătatea.
Qi gong se bazează pe conceptul energiei vitale din
medicina chineză şi filozofia taoistă. Reiki a fost dezvoltată
de japonezul Mikao Usui, budist Tendai, care pretindea că a
dobândit cunoştinţele referitoare la această terapie printr-o
revelaţie mistică. Particula ki din Reiki este pronunţarea
www.resursespirituale.ro

japoneză a cuvântului qi, adică forţa vitală taoistă. Asistentă
medicală şi profesoară de îngrijire medicală la Universitatea
din New York, Dolores Krieger, Dr., R.N., teosof, a creat
atingerea terapeutică la începutul anilor 1970. Creştinii ar
face bine să evite terapii care nu sunt fondate nici pe adevăruri
biblice, nici pe adevăruri ştiinţifice.
Terapiile cu bază bio-electromagnetică implică uzul
neconvenţional al câmpurilor electromagnetice pentru a trata
o gamă de tulburări muscular-scheletice. În această categorie se
încadrează articole pentru încălţăminte, faşe pentru genunchi
şi alte bandaje menite să uşureze durerea din încheieturi
şi muşchi provocate de răni sportive. Există două posibile
explicaţii pentru eficacitatea terapiei magnetice. Prima teorie
postulează faptul că magneţii stimulează terminaţiile nervoase
de la suprafaţa pielii, declanşând substanţele chimice naturale
analgezice pe care le secretă trupul nostru, endorfinele. A doua
teorie susţine că magneţii promovează vindecarea crescând
fluxul sanguin prin atragerea ionilor (molecule încărcate
electric) prezenţi în sânge.

Medicina complementară:
Partea cea mai bună din ambele lumi?

Poate că o abordare a vindecării care foloseşte punctele forte
atât ale medicinii convenţionale, cât şi pe cele ale medicinii
alternative i-ar permite unei persoane să experimenteze partea
cea mai bună a ambelor lumi medicale. Formele de medicină
alternativă cu susţinere ştiinţifică ar putea fi utilizate pentru
a menţine sănătatea şi pentru a spori condiţia fizică bună,
în timp ce medicina convenţională poate fi folosită pentru
a diagnostica corect şi eradica o boală. Totuşi, trebuie să ne
luăm şi anumite precauţii.
În primul rând, o rută neconvenţională spre vindecare nu
este neapărat ruta cea mai biblică sau spirituală. Cercetările
ştiinţifice bune sunt vitale pentru a face diferenţa dintre
tratamentele eficiente şi cele inutile şi potenţial periculoase.
Medicii care îşi asumă o relaţie de adversitate cu cercurile
medicale încearcă deseori să evite a fi traşi la răspundere
prin supunerea tratamentelor lor unei revizii ştiinţifice şi
medicale. Din nefericire, unii creştini care privesc ştiinţa întrun mod negativ, ca fiind teritoriul ateiştilor, pot cădea pradă
unor abordări ale vindecării care folosesc un limbaj spiritual.
Totuşi, trebuie să avem grijă să discernem abordările biblice
ale vindecării de conceptele spirituale.
În al doilea rând, atenţie la afirmaţiile care par prea bune
ca să fie adevărate, pentru că probabil nu sunt reale. În afara
miracolelor biblice reale nu există tratamente miracol. Fiţi
suspicioşi dacă un produs sau o abordare este trâmbiţat ca
tratament pentru diverse boli.
În ultimul rând, un sistem care explică procesele corporale
folosind teorii din afara înţelegerii medicale asupra anatomiei
şi fiziologiei ar trebui să vi se pară suspecte. Ca şi creştini,
credem că adevărul este stabilit prin Cuvântul revelat al lui
Dumnezeu şi prin observarea atentă a creaţiei lui Dumnezeu.
Teoriile mistice care nu pot fi validate prin cercetare nu ar
trebui crezute.
www.liferomania.ro

Implicaţii pentru asistenţa pastorală

Interesul tot mai mare faţă de medicina alternativă, care
încearcă să trateze trupul, mintea şi spiritul unei persoane,
poate fi privit ca o măsură a foametei spirituale din societatea
noastră tehnologică. Dorinţa comunităţii medicale de a
integra tratamente care să vizeze atât nevoile spirituale, cât şi
pe cele fizice ale unui pacient, validează importanţa asistenţei
pastorale în cadrul spitalelor. Aceste tendinţe pot fi considerate
ca uşi de oportunitate pentru slujitorii evangheliei. Utilizarea
tot mai frecventă a terapiilor alternative bazate pe filozofii
New Age şi pe religii antice înseamnă că lucrătorii trebuie să
fie pregătiţi să-şi educe turmele în ceea ce priveşte implicaţiile
spirituale ale unor astfel de sisteme de credinţă, la fel cum
ar oferi învăţături despre pericolul cultelor. De exemplu,
modelul biblic pentru vindecare subliniat în Iacov 5:14 şi 15
nu trebuie încurcat cu punerea mâinilor pentru echilibrarea
energiei vitale.
Chiar dacă un pastor nu este în măsură să pronunţe
judecăţi ştiinţifice privind eficacitatea unei anumite terapii

Atenţie la afirmaţiile care par prea
bune ca să fie adevărate, pentru că
probabil nu sunt reale.
alternative, este totuşi în măsură să ofere informaţii despre
importanţa de a ne folosi discernământul atunci când căutăm
îngrijire medicală. În plus, un pastor este calificat într‑un
mod unic să trateze nevoile spirituale subiacente ale unui
membru al parohiei sale care s‑ar putea să caute răspunsuri
spirituale şi alinare emoţională din surse îndoielnice. Mă rog
ca fiecare pastor să fie eficient în întoarcerea inimilor spre
Marele Medic şi protejarea turmei sale de daunele spirituale
deghizate ca îngrijire a sănătăţii.

Dr. CHRISTINA M.H. POWELL, este
cercetătoare la Harvard Medical School şi
Massachussetts General Hospital, precum şi
fondatoare a Life Impact Ministries.
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Păcatele blestemului generaţional
Introducere

Recent, învăţăturile despre blestemul generaţional au
devenit destul de populare în cercurile penticostale şi
carismatice, şi sunt promovate de unii dintre cei mai vizibili
lideri din cadrul acestor mişcări. Totuşi, natura adevărului
absolut şi interpretarea corespunzătoare a Scripturii nu poate
fi determinată de numărul de persoane care îmbrăţişează
o învăţătură sau de popularitatea celor care o promovează.
Chestiunile de credinţă (ceea ce credem) şi de practică (modul
în care ne trăim viaţa ca şi creştini) pot fi determinate doar de
o înţelegere corectă a Scripturii.

Baza pentru învăţătura despre păcatul generaţional

Majoritatea învăţătorilor care susţin păcatul generaţional îşi
bazează învăţătura pe o combinaţie de versete: Exodul 20:5,6;
34:6,7; Numeri 14:18; şi Deuteronom 5:9,10. Fiecare dintre
aceste texte conţin cuvintele „pedepsesc nelegiuirea părinţilor
în copii… până la al treilea şi la al patrulea neam” (KJV).
Cei care predau păcatul generaţional interpretează aceste
versete ca însemnând că vina unei persoane se transmite
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genetic la toţi descendenţii săi. Oamenii moştenesc nu doar
firea păcătoasă a strămoşilor lor (tendinţa pe care o avem toţi
de a ne revolta împotriva lui Dumnezeu), ci şi vina acumulată
a acestora. Prin urmare, Dumnezeu îi vede drept vinovaţi
nu doar pentru păcatele lor proprii, ci şi pentru păcatele
strămoşilor lor. În plus, Satan are dreptul de a continua să
facă revendicări legale împotriva creştinilor care nu şi-au
rezolvat eficient blestemele generaţionale, ceea ce duce la
eşec, violenţă, impotenţă, caracter profan, obezitate, sărăcie,
ruşine, boală, durere, teamă şi chiar moarte fizică.
Susţinătorii blestemului generaţional îşi duc atunci
învăţătura la următorul pas logic. Ei concluzionează că
sângele lui Isus a fost vărsat pentru păcatul individului, dar
este nevoie de un pas suplimentar pentru a elimina vina
moştenită de o persoană de la strămoşii săi. Este nevoie de
acest pas suplimentar pentru ca o persoană să fie eliberată
de legătura care o ţine prizonieră păcatelor strămoşilor săi.
Procedura aceasta implică o ceremonie complicată care
constă în enumerarea păcatelor strămoşilor săi până la patru
generaţii, mărturisind păcatele pentru ei, recitând rugăciunile
şi declaraţiile recomandate, şi frângând personal aceste
presupuse blesteme.
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Cei care învaţă despre blestemul
generaţional cred că oamenii
moştenesc nu doar firea păcătoasă
a strămoşilor lor, ci şi vina lor
acumulată.

Cu propriile lor cuvinte

Un website dedicat blestemului generaţional afirmă:
„Împărăţia lui Dumnezeu şi întunericul operează în întregime
pe bază de ’drepturi legale’. Isus a venit să confirme Vechiul
Testament, nu să elimine legile lui Dumnezeu. …Întreaga
familie plăteşte pentru păcatele comise de strămoşii lor.”
„Satan merge înaintea tronului şi îşi demonstrează
drepturile legale de a vă ataca trupul sau finanţele. Se decide
dacă revendicările sunt valide… dacă i se permite să facă ce a
cerut împotriva voastră/a familiei voastre.”
„Blestem generaţional: am văzut multe persoane care
nu au fost vindecate de aceste boli nici măcar după tone
de rugăciune… chiar dacă au credinţă! Pastorii nu înţeleg
motivul şi dau vina pe ’lipsa de credinţă’ a bolnavului. …După
ce acesta află despre frângerea blestemului generaţional… am
văzut cum majoritatea acestor persoane au fost vindecate în
întregime. Fără să mai recidiveze VREODATĂ!!!! Durează
două săptămâni să predai aceste învăţături membrilor unei
biserici şi să îi conduci în rugăciune.”
„În zilele noastre, Dumnezeu ridică o armată care să aducă
o ungere puternică care să elibereze biserica… dar trebuie să
deţină cunoştinţele corespunzătoare.”1
Pe baza versetelor din Exodul 20:4 şi 5, Neil Anderson
susţine că demonii sunt transmişi din generaţie în generaţie
şi că au un loc de pus piciorul în vieţile creştinilor datorită
păcatelor generaţionale. Pentru a elimina întăriturile
demonice din vieţile lor, creştinii trebuie să identifice aceste
întărituri şi să efectueze ceremonii de eliberare pentru a le
frânge. Dacă cazul este grav, este nevoie de consilieri cu
cunoştinţe speciale despre întărituri demonice. Se face un
test special de diagnosticare şi se oferă cuvintele care trebuie
repetate, cum ar fi: „Anulez toate lucrările demonice care
mi‑au fost transmise de la strămoşii mei.”2
Derek Prince spune: „S-ar putea să existe forţe care lucrează
în viaţa noastră care îşi au originile în generaţiile precedente.
Prin urmare, s-ar putea să ne confruntăm cu situaţii recurente
sau cu tipare de comportament care nu pot fi explicate doar
prin prisma a ceea ce s-a întâmplat în timpul vieţii noastre
sau în experienţele noastre personale. Cauza principală s-ar
putea să-şi aibă rădăcinile cu mult timp în urmă, chiar cu mii
de ani.”3 El continuă: „Majoritatea creştinilor care ar trebui
să se bucure de binecuvântări îndură de fapt blesteme… ei nu
înţeleg pe ce bază pot fi eliberaţi.”4
Rebecca Brown ne explică: „Eu însămi gândeam că
creştinii nu pot avea un demon înlăuntrul lor. Asta până
Dumnezeu m-a chemat la această lucrare.”5 Ea continuă:
www.liferomania.ro

„Isus ne curăţă de păcatele noastre… Dar noi trebuie să luăm
puterea şi autoritatea pe care o avem acum prin Isus Cristos
şi să ne ’curăţăm noi înşine’ de murdărie sau demoni. În
momentul în care Îl acceptăm pe Cristos, demonii sunt cei
care ne încalcă proprietatea şi nu au niciun drept să rămână
în noi, numai dacă le dăm motive legale să o facă prin păcat
şi/sau ignoranţă.”6 În altă parte îi descrie pe copiii care „au
moştenit demoni prin părinţi”, menţionând că i-a consiliat
„să Îi ceară Domnului să rupă linia de moştenire şi să-i izoleze
pe copiii lor de sursa aceea de demoni.”7
Teresa Castleman oferă şi ea instrucţiuni detaliate pentru
alungarea demonilor din creştini: „Determină acele blesteme
care au fost permise de-a lungul generaţiilor datorită unui
Duh familial – rupem legătura şi poruncim în Numele lui
Isus ca aceasta să fugă. Îi poruncim să meargă pe terenuri
uscate şi să-i spună blestemului că nu [sic] i se permite să intre
în alte generaţii viitoare. Puterea şi strânsoarea acestuia sunt
rupte pentru totdeauna.”8

Susţinătorii blestemului generaţional oferă o procedură

de eliberare pas cu pas
Susţinătorii acestei învăţături le oferă de obicei cititorilor lor
teste de diagnosticare complicate şi liste de verificare, ba chiar
şi cuvintele exacte pe care să le rostească în timpul ceremoniei
de eliberare. Un website sugerează: „Faceţi o listă detaliată
cu toate păcatele comise de membrii familiei dvs. până la
patru generaţii anterioare. Dacă membrii de familie continuă
să păcătuiască, păcatele lor trebuie mărturisite zilnic. …
Este important să vă căiţi în numele familiei voastre. După
ce aţi mărturisit toate păcatele de pe fiecare listă, renegaţi
orice revendicări pe care Satana le are asupra vieţii voastre
în Numele lui Isus Cristos. …Apoi petreceţi un timp de
închinare şi laudă înaintea Domnului. …Domnul vă va
dezvălui libertăţi noi în zilele care urmează.”9
Pe acelaşi website se pot găsi exemple reprezentative în ceea
ce priveşte formularea unor astfel de rugăciuni: „Tată Ceresc,
în Numele lui Isus Cristos din Nazaret, vin înaintea Ta şi

Scriptura ne descoperă că nu
suntem nici responsabili pentru
păcatele strămoşilor noştri, nici
blestemaţi să le repetăm.
mă smeresc şi mărturisesc păcatul lui ________________.
Cer iertare pentru acest păcat pentru mine şi pentru orice
membri ai familiei de ambele părţi ale descendenţei mele,
până la 4 generaţii în urmă. Eliberez sângele scump al lui
Isus peste acest păcat şi acesta va fi spălat de la mine. Tată, Te
rog iartă-mă, ca să fiu eliberată din strânsorile pe care Satana
le-a pus peste mine datorită acestui păcat. Cer acest lucru în
Numele lui Isus.”
O altă rugăciune recomandată să fie recitată de creştini
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spune aşa: „Isuse, Îţi cer să mă ierţi pentru păcatele mele şi
să mă cureţi de orice domeniu în care le-am permis Satanei
şi duhurilor rele să intre în viaţa mea. …Anulez acum orice
blestem şi orice demoni care au fost trimişi să mă distrugă. …
Anulez orice rău rostit împotriva mea.”10

Cum ar trebui să reacţionăm?

Examinează textele biblice pe care se bazează această
învăţătură
În primul rând, trebuie să luăm în considerare contextul
Orientului Antic Apropiat al textelor biblice folosite pentru
a învăţa despre blestemele generaţionale. În Exodul 20 şi 34,
Moise se adresa copiilor lui Dumnezeu care erau înconjuraţi
de păgânism. Păgânii credeau că cei care comiteau încălcări
cultice, care uitau ziua de naştere a dumnezeului lor, care
ofereau jertfele greşite sau care se supuneau altui zeu care
oferea ajutor într-un domeniu anume (ploaie, fertilitate sau
război), avea să moară. (Observaţi că în păgânism, problema
nu este niciodată doctrina sau moralitatea.) Zeul principal
pe care îl venera o persoană avea să emită o pedeapsă cu
moartea împotriva răufăcătorului şi împotriva întregii familii
a acestuia, până aceştia aveau să fie raşi de pe faţa pământului
în întregime.
Ca cea mai mare parte a Pentateuhului, Moise scrie în sens
corectiv. El le spune israeliţilor superstiţioşi că Dumnezeul lor

Susţinătorii blestemului
generaţional învaţă că este nevoie
de un pas suplimentar pentru ca
un credincios să fie eliberat de
strânsoarea care îl ţine prizonier
păcatelor strămoşilor săi.
este diferit. El este interesat în ascultarea din inimă şi nu doar
de respectarea bazelor cultice corecte. Cei a căror viaţă sunt o
ofensă constantă la adresa Lui vor fi judecaţi corespunzător.
În plus, dacă continuă în rebeliune faţă de Dumnezeu şi de
Cuvântul Său, riscă să‑i afecteze negativ pe descendenţii săi
imediaţi – nu printr-o vină colectivă percepută, transferată
biologic, ci prin exemplul lor prost (vezi următorul punct).
În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare punctul
de referinţă al lui Moise. Copiii care erau judecaţi dădeau
dovadă de comportament deprins, nu de vină moştenită şi de
blestemele aferente acesteia.
Rezultatele/efectele păcatului nu sunt transmise
descendenţilor genetic sau legal. Efectele negative ale
păcatului sunt transmise sub formă de comportament
învăţat. Expresia „până la al patrulea neam” face trimitere la
străbunic şi indică faptul că influenţa pe care o are un om
asupra fiului, nepotului şi strănepotului se extinde doar pe
timpul vieţii sale. Abilitatea sa de a-şi transmite căile nepioase
descendenţilor săi încetează la moartea sa. Totuşi, pe parcursul
vieţii sale, descendenţii săi pot alege dacă să îi urmeze pe căile
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sale rele sau dacă să se întoarcă la Domnul. Prin urmare, nu
suntem nici responsabili pentru păcatele strămoşilor noştri,
nici blestemaţi să le repetăm. De asemenea, nu avem vina
legală sau tendinţa genetică pe care o predau susţinătorii
blestemului generaţional.
În al treilea rând, trebuie să citim textele folosite pentru
a sprijini blestemul generaţional în întregime. Numeroşi
erudiţi ai Vechiului Testament, care cred în Biblie, au făcut
observaţia că judecata lui Dumnezeu cade doar asupra
membrilor generaţiilor doi, trei şi patru „care Mă urăsc”
(Exodul 20:5; Deuteronom 5:9; comparaţi şi Deuteronom
7:10; 32:41).12 Aceşti specialişti menţionează că aceste
cuvinte (care apar la capătul pasajelor citate de susţinătorii
blestemului generaţional) îi identifică mai bine pe cei asupra
cărora va cădea judecata - oamenii care şi-au urmat de
bunăvoie modelele lor mai în vârstă, rebele. Aceste cuvinte
ale Scripturii explică faptul că judecata lui Dumnezeu este
rezervată indivizilor care persistă în rebeliune împotriva lui
Dumnezeu, alegând să perpetueze păcatele strămoşilor lor.
Subliniază lipsa dovezilor biblice pentru păcatul generaţional
Fraza blestem generaţional nu apare niciodată în Scriptură.
Fraza blestem generaţional sau orice frază asemănătoare nu se
găseşte în niciunul dintre Testamente. Acest fapt în sine nu
este suficient pentru a respinge învăţătura ca fiind nebiblică.
Cuvântul Trinitate nu apare în Scriptură, dar reflectă corect
învăţătura Bibliei. Totuşi, faptul că fraza blestem generaţional
nu se găseşte în Scriptură, ar trebui să-i atenţioneze pe
creştinii cu discernământ că trebuie să aibă grijă în acest
domeniu. Dovezile conclusive ar trebuie să fie la îndemână
când se studiază întregul sfat al lui Dumnezeu.
Conceptul de blestem generaţional este străin Scripturii. Când
versetele din Exodul 20:5 şi 34:6 şi 7 sunt citite în contextul
lor din Orientul Apropiat Antic şi interpretat corespunzător,
posibilitatea ca aceste texte să sprijine învăţăturile blestemului
generaţional este eliminată complet.
Testele de diagnosticare, ritualurile şi rugăciunile recomandate
de cei care susţin blestemul generaţional nu se regăsesc în
Scriptură. Nu există astfel de paşi în Biblie, care este singura
noastră regulă pentru chestiunile de credinţă şi practică. Dacă
blestemele generaţionale ar fi fost o realitate, Dumnezeu near fi dat instrucţiuni corespunzătoare în Scriptură în ceea ce
priveşte modul în care să tratăm problema respectivă.

Luaţi în considerare ce spune restul
Scripturii

Luarea în considerare a tuturor dovezilor biblice este
întotdeauna un pas potrivit înainte de a ajunge la o concluzie în
ceea ce priveşte interpretarea Bibliei. Ca multe alte chestiuni,
când se ia Scriptura în întregime, nu prea mai încape îndoială
în ceea ce priveşte concluzia corectă. Citiţi din nou cuvintele
lui Moise, care sunt deseori folosite pentru a sprijini doctrina
blestemului generaţional. Moise a scris şi „să nu omori pe
părinţi pentru copii, şi să nu omori pe copii pentru părinţi:
fiecare să fie omorât pentru păcatul lui” (Deuteronom 24:16,
www.resursespirituale.ro

KJV). Inspiraţia şi natura non-contradictorie a Scripturii,
alături de principiul scriptural testat în timp, ne cere să

Biserica din secolul 21 trebuie să
afirme răspicat suficienţa jertfei lui
Isus.
interpretăm cuvintele lui Moise din Deuteronom 5:9,10 în
lumina afirmaţiei clare făcută de Moise în capitolul 24.
2 Împăraţi 14:6 şi 2 Cronici 25:4 sunt pasaje asemănătoare:
„Dar n-a omorât pe fii lor, căci a lucrat potrivit cu ceea ce este
scris în Lege, în cartea lui Moise, unde Domnul dă porunca
aceasta: ’Să nu se omoare părinţii pentru copii, şi să nu se
omoare copiii pentru părinţi; ci fiecare să fie omorât pentru
păcatul lui.’” (2 Împăraţi 14:6, KJV). Aceste versete indică
faptul că învăţătura lui Moise din Deuteronom 24 era bine
înţeleasă şi practicată în Israelul antic.
Până pe vremea profeţilor, israeliţii uitaseră corecţiile
pe care le adusese Moise ideilor păgâne. Profeţii s-au trezit
confruntându-se cu aceeaşi chestiune. În timpul Exilului
babilonian, Ezechiel consemnează: „Cuvântul Domnului
mi-a vorbit astfel: Pentru ce spuneţi voi zicătoarea aceasta în
ţara lui Israel: ’Părinţii au mâncat aguridă, şi copiilor li s-au
strepezit dinţii’? Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că
nu veţi mai avea prilej să spuneţi zicătoarea aceasta în Israel.
Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului
este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care
păcătuieşte, acela va muri.” (Ezechiel 18:1-4)
Ezechiel continuă: Dar dacă un om are un fiu, care vede
toate păcatele tatălui său le vede, dar nu face la fel; dacă fiul
acela nu mănâncă pe munţi şi nu ridică ochii spre idolii casei
lui Israel. …Nu asupreşte pe nimeni, nu ia niciun zălog, nu
răpeşte, ci dă din pâinea lui celui flămând şi acoperă cu o
haină pe cel gol… Acela nu va muri pentru nelegiuirea tatălui
său, ci va trăi negreşit. Dar tatăl său, care a fost un asupritor,
a răpit de la alţii, a făcut în mijlocul poporului său ce nu
este bine, el va muri pentru nelegiuirea lui! Voi însă ziceţi:
«Pentru ce nu poartă fiul pedeapsa pentru nelegiuirea tatălui
său?» Pentru că fiul a lucrat după neprihănire şi dreptate, a
păzit şi a împlinit toate legile Mele; el va trăi negreşit! Sufletul
care păcătuieşte, acela va muri (citare din Deuteronom 24).
Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, şi tatăl nu va purta
nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste
el, şi răutatea celui rău va fi peste el.” (Ezechiel 18:14‑20).
Ieremia, un contemporan al lui Ezechiel, le-a vorbit evreilor
din Ierusalim: „În zilele acelea nu se va mai zice: «Părinţii au
mâncat aguridă, şi copiilor li s-au strepezit dinţii», ci fiecare
va muri pentru nelegiuirea lui; oricărui om care va mânca
aguridă i se vor strepezi dinţii!” (Ieremia 31:29,30). Aceste
pasaje sunt clare. De fapt, acesta este principiul Scripturainterpretează-Scriptura: Pasajele dificile ar trebui interpretate
în lumina unor pasaje mai clare, cum sunt acestea din Ezechiel
şi Ieremia.
Este instructiv să observăm că nu toţi iudeii din vremea
www.liferomania.ro

respectivă încercau să dea vina pe alţii. Deşi s-a confruntat
cu aceleaşi încercări ale captivităţii babiloniene, profetul
Daniel a dat dovadă de o atitudine opusă contemporanilor
săi din Iuda şi Babilon. În loc să dea vina pe strămoşii săi
pentru soarta sa, cum făceau ascultătorii lui Ieremia şi ai lui
Ezechiel, el şi-a acceptat responsabilitatea personală şi pe cea
a contemporanilor săi pentru judecata care căzuse asupra
lor. El a scris: „M-am rugat Domnului Dumnezeului meu şi
I-am făcut următoarea mărturisire: «Doamne Dumnezeule
mare şi înfricoşat, Tu, care ţii legământul şi dai îndurare celor
ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale! Noi am păcătuit, am
săvârşit nelegiuire, am fost răi şi îndărătnici, ne-am abătut
de la poruncile şi orânduirile Tale… Tu, Doamne, eşti drept,
iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple faţa de ruşine,
nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului
şi întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate ţările
în care i-ai izgonit, din pricina fărădelegilor de care s-au
făcut vinovaţi faţă de Tine! Doamne, nouă ni se cuvine să
ni se umple faţa de ruşine, da, nouă, împăraţilor noştri,
căpeteniilor noastre şi părinţilor noştri, pentru că am păcătuit
împotriva Ta! La Domnul Dumnezeul nostru însă este

Căutaţi pe Google fraza blestem
generaţional. Veţi descoperi că
această învăţătură este şi mai
populară în rândul reţelelor
spiritiste şi al celor oculte decât în
cadrul creştinismului.
îndurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit!»”
(Daniel 9:4,5,7-9).13
Rugăciunea lui Daniel nu spune că motivul exilului ar fi
păcatele părinţilor lor. Acest lucru este şi mai uimitor dacă ne
amintim că Daniel era conştient de faptul că generaţii la rând
Dumnezeu a trimis profeţi care să-l avertizeze pe Israel de o
astfel de judecată, dacă nu aveau să se căiască.
Până în vremea lui Isus, iudeii uitaseră din nou corecţiile
la adresa păgânismului pe care le făcuseră Moise şi profeţii.
Isus a abordat aceleaşi chestiuni. În Ioan 9:1-3, citim: „Când
trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere. Ucenicii Lui L-au
întrebat: «Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau
părinţii lui, de s-a născut orb?» Isus a răspuns: «N-a păcătuit
nici omul acesta nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se
arate în el lucrările lui Dumnezeu.» În timp ce ucenicii erau
concentraţi pe perspectiva veche păgână care spunea că vina
pentru păcate poate fi moştenită, Isus voia să accentueze
gloria şi harul lui Dumnezeu.
Isus a mai spus: „Du-te şi să nu mai păcătuieşti” (Ioan
8:11). Cuvintele lui Isus sugerează că iertarea lui Dumnezeu
este suficientă pentru a atinge un nivel de transformare
spirituală care să producă o viaţă schimbată. Isus credea că
femeia pe care tocmai o eliberase era liberă să aleagă dacă avea
să rămână în păcat sau dacă avea să se depărteze de el. Nu
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se face nicio referire la vreo rugăciune, ceremonie, renunţare
conform unor şabloane suplimentare necesare pentru a
completa oferta de iertare plină de har a lui Dumnezeu.
Cuvintele lui Pavel, „Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după
faptele lui” (Romani 2:5,6) şi „Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea
scaunului de judecată al lui Hristos… Şi fiecare din noi are
să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu” (Romani
14:10-12, sublinierea îmi aparţine) afirmă clar prioritatea
responsabilităţii individuale. Ar trebui să considerăm că
pasajele respective reflectă învăţătura unificată a Scripturii
începând cu Moise (Deuteronom 24:16), continuând cu
profeţii (Ieremia 31:29, 30; Ezechiel 18:1-4, 14-16, 18-20;
Daniel 9:4,5,7-9), şi culminând cu învăţăturile lui Isus (Ioan
8:11; 9:1-3).
Moise a încercat să corecteze păgânismul din zilele acelea,
dar până în vremurile profeţilor, oamenii au recidivat la căile
lor păgâne. Profeţii au încercat să corecteze păgânismul din
zilele lor, dar până în zilele lui Isus, oamenii recidivaseră deja
în gândirea lor păgână.
Biserica de astăzi are mărturia lui Moise, a profeţilor, a lui
Isus şi a apostolilor, împreună cu Noul Testament, plinătatea
Duhului şi darurile Duhului – inclusiv darul deosebirii – şi
totuşi, o parte din biserica penticostală/carismatică a căzut
din nou în păgânism.
Deoarece nu L-am ascultat pe Isus şi nici nu am
consultat Scriptura, suntem din nou loviţi de o perspectivă
magică asupra lumii lui Dumnezeu. În această lume, jertfa
supremă a lui Dumnezeu are putere şi efecte limitate şi
trebuie suplimentată de propriile noastre formule exorciste
şi eforturi omeneşti. De fapt, dacă căutaţi pe Google fraza
blestem generaţional, veţi descoperi că această învăţătură este
mai populară în rândul reţelelor spiritiste şi oculte, decât
în cadrul creştinismului. Asociaţia ciudaţi, ca să nu spun
altcumva. Acest lucru aproape că ne cere să ne întrebăm:
Cine urmează pe cine?

Afirmă suficienţa Crucii

Biserica din secolul 21 trebuie să afirme suficienţa jertfei lui
Isus la fel de răspicat cum a făcut-o Biserica Primară. Pavel
a declarat, fără nicio teamă că va fi contrazis: „Pe voi, care

străzile Romei pentru a le demonstra cetăţenilor şi inamicilor
puterea imperiului) după ce a ieşit biruitor asupra lor prin
cruce” (Coloseni 2:13-15, NASB).
Cuvintele lui Pavel ne arată clar că orice păcat-datorie
am fi dobândit, aceasta a fost anulată eficient în urma morţii
înlocuitoare a lui Isus. Mai departe, Pavel afirmă că puterile şi
domniile care ne ţin în robi păcatului nu au fost doar înfrânte
şi dezarmate, ci şi complet umilite pe parcurs. Moartea lui
Isus a adus atât iertarea păcatelor, cât şi eliberarea de asuprire
şi posedare demonică pentru cei care îşi însuşesc jertfa pentru
ei înşişi.
Compozitorul de imnuri, Horatio Spafford, a experimentat
acest lucru personal, în imnul său, „It is well with my soul”,
ba chiar a lustruit metafora folosită de Pavel în scrierile către
Coloseni.
Păcatul meu, o, extazul acestui gând glorios!
Păcatul meu, nu în parte, ci întreg,
Este ţintuit pe cruce, şi nu-l mai port cu mine,
Slăveşte-L pe Domnul, slăveşte-L, suflete!
În mod asemănător, Charles Wesley ne-a comunicat
acelaşi mesaj ca cel al apostolului, două milenii mai târziu, în
cântarea „O for a thousand tongues to sing”:
Isus! Numele care ne farmecă temerile,
Care ne conteneşte durerile;
E muzică pentru urechile păcătosului,
E viaţă, sănătate, pace.
El frânge puterea păcatului şters,
El eliberează pe cei captivi;
Sângele lui îl curăţă pe cel mai josnic
Sângele lui a plătit pentru mine.

Concluzie

Deci, care este concluzia finală? Când Isus a spus: „dacă
Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi”, (Ioan 8:36,
sublinierea îmi aparţine), El a vorbit serios.

Dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu
Moartea lui Isus a adus atât
adevărat slobozi.
iertarea păcatelor, cât şi eliberarea
de asuprire şi posedare demonică. Note
1. http://hometown.aol.com/godswaitn/genealgy/index.htm.

eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească
netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună
cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu
poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic,
şi l‑a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile
şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii (se face
referinţă la spectacolul roman în care împăraţii şi generalii
învingători defilau prada de război şi izgoneau prizonieri pe
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2. C. Peter Wagner and Douglas Pennoyer, Wrestling With Dark
Angels: Toward a Deeper Understanding of the Supernatural Forces in
Spiritual Warfare (Ventura Calif.: Regal Books, 1990), 125-159, cu
precădere 158, 159.
3. Derek Prince, Blessing or Curse: You Can Choose (Grand Rapids:
Baker, 1990), 32, 322; vezi şi 17-20, unde exprimarea şi exemplele
ne demonstrează clar că autorul se referă la creştini.
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8. Teresa Castleman în Brownsville Assembly of God Deliverance
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12. Exemple de informaţii accesibile: Walter Kaiser şi alţii, Hard
Sayings of the Bible (Downers Grove, III.: InterVarsity Press, 1996),
178; Norman Geisler şi Thomas Howe, When Critics Ask: A Popular
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13. Citatele biblice sunt din versiunea Dumitru Cornilescu.

Învăţătura despre păcatele
blestemului generaţional
Ce rău poate ieşi din faptul că interpretăm uneori prea
la repezeală şi prea liberal Scriptura şi din faptul că ne
rugăm nişte rugăciuni în plus? Iată o listă incompletă
cu efectele negative ale păcatului generaţional. Acesta:
1.	Neagă suficienţa Scripturii şi necesită teste
generate de om, ritualuri şi formule care să fie
adăugate la Cuvântul lui Dumnezeu (comparaţi
2 Timotei 3:15-17; 2 Petru 1:3-8).
2.

Neagă lucrarea finalizată a lui Cristos pe cruce.

3.	Promovează o evanghelie de genul „Isus plus încă
ceva” (vezi Galateni 1:6-9).
4.	Neagă învăţătura biblică despre responsabilitatea
personală.
5.	Ne apropie mai mult de păgânismul din care am
fost chemaţi să ieşim.
6.	Accentuează exagerat de mult faptele omului,
flirtând din nou cu ideea unei relaţii cu Dumnezeu
bazată pe fapte.
W.E. NUNNALLY, Springfield, Missouri

Ce putem învăţa
din această erezie?
1.	Scriptura este singura lampă demnă de încredere
pentru picioarele noastre şi lumină pe cărarea
noastră.
2.	Cuvintele oamenilor pot doar să ne facă robi din
nou: de exemplu, teama. Trebuie să urmăm în
întregime sfatul lui Dumnezeu din Scriptură, şi
nu ultima modă teologică.
3.	Omul căzut caută întotdeauna o reparaţie rapidă.
Majoritatea problemelor tratate prin ceremoniile
blestemului generaţional nu pot fi alungate sau
legate. Problemele comportamentale trebuie
tratate prin umblarea noastră în ucenicie. Trebuie
să ne luăm zilnic crucea, să ne considerăm morţi
faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu în Cristos,
să ne aducem trupurile sub supunere, să ne facem
fiecare gând rob ascultării de Cristos şi să ne
înnoim minţile prin cuvântul lui Dumnezeu. Un
exorcism rapid al defectelor noastre de caracter
ne vor lăsa dureros de dezamăgiţi când ne vom
trezi în ziua următoare ca să ne dăm seama că
defectele noastre sunt încă acolo. Isus nu ne-a
chemat la o versiune prescurtată a creştinismului.
El ne-a chemat la ucenicie – să Îl urmăm zilnic pe
Stăpân, să ne supunem domniei Lui, învăţând de
la El şi devenind tot mai mult ca El.
4.	Ne aminteşte de puterea şi suficienţa sângelui lui
Isus.
5.	Deoarece blestemul generaţional ne-a făcut să ne
întoarcem la Biblie, pentru a-i reevalua mesajul,
ni se aminteşte din nou că acţiunile noastre au
consecinţe şi că vieţile noastre au un impact
puternic asupra copiilor noştri, fie înspre bine,
fie înspre rău. La modul în care trăiesc unii
credincioşi, într-adevăr vor „semăna vânt şi vor
secera furtună” (Osea 8:7). Mulţi dintre noi avem
nevoie de căinţă, transformare şi împuternicire
biblică reală, ca să trăim vieţile exemplare pe care
Dumnezeu ne cheamă să le trăim.
W.E. NUNNALLY, Springfield, Missouri
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ISTORIA

ESTE POVESTEA LUI

Girolamo Savonarola –
Profetul din Florenţa
Savonarola a fost un profet, uns cu o mare putere spirituală,
unul dintre liderii spirituali monumentali ai istoriei.

d e
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Girolamo Savonarola (1452
- 1498) a fost Ioan Botezătorul din
perioada Reformei. A murit cu doar
19 ani înainte ca Martin Luther să
îşi bată în cuie cele 95 de teze pe
uşa bisericii sale din Wittenberg.
Lucrarea lui Savonarola a fost o
chemare clară la pocăinţă.
Din nefericire, nimeni nu îl
revendică. Deoarece l-a mustrat
fără teamă şi plin de vigoare pe
papă, cerând reformă morală la cel
mai înalt nivel, biserica romană
la dezmoştenit. Ca majoritatea
protestanţilor, a iubit şi predicat
Biblia; dar, din moment ce a trăit
în perioada pre‑reformei, nu a văzut
justificarea doar prin credinţă, aşa
că nici istoricii protestanţi nu ştiu
ce să facă cu el. Dar Dumnezeu l-a
cunoscut şi asta contează. A fost un
profet, uns cu o mare putere spirituală, unul dintre liderii
spirituali monumentali ai istoriei.
Savonarola era un nume de gospodărie în Europa secolului
16. Meditaţia sa asupra Psalmului 51, scrisă sub tortură, a fost
un best-seller. S-a vândut în mai multe exemplare ca Imitaţia
lui Cristos a lui Kempis, la momentul respectiv, un best-seller
în Europa. Meditaţia sa încă se tipărea la sfârşitul anului 1958.
Scrierile sale l-au influenţat pe Luther şi pe mulţi alţi oameni
mari. La bătrâneţe, Michelangelo, unul dintre admiratorii lui
Savonarola, încă putea auzi sunetul vocii sale. Cine a fost
acest om şi de ce este atât de important pentru noi astăzi?

NAŞTEREA ŞI INSTRUIREA
Savonarola s-a născut în Ferrara, Italia, în 1452. Bunicul său
pios l-a crescut conform disciplinei şi învăţăturile Domnului
şi, într-o perioadă în care Biblia era ignorată şi dispreţuită,
l-a învăţat să citească şi să iubească Biblia. În cele din urmă,
pasiunea sa pentru Scriptură a fost secretul marii sale puteri
spirituale.
Inspirat de Cuvântul lui Dumnezeu, Savonarola tânjea
să predice. Deoarece dominicanii erau dedicaţi predicatului,
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a aderat la ordinul lor pe la sfârşitul
adolescenţei lui. Din punct de vedere
oratoric, era un ratat. Învăţătura sa
era atât de abisală, că oamenii plecau
în mijlocul predicilor. Începea cu
o congregaţie mare şi sfârşea cu o
mână de oameni. Pentru a pune
capăt tristeţii şi ruşinii tânărului,
superiorul lui l-a transferat la
Mânăstirea San Marco din Florenţa.
Acolo avea să fie util şi pentru alte
lucruri în afară de predicat.
Renaşterea, o mişcare intelectuală
care a căutat, în cele din urmă,
să înlocuiască religia revelată cu
raţiunea umană, era în plină înflorire,
iar Florenţa a fost capitala sa. Oraşul
era o hazna de imoralitate sexuală,
corupţie politică şi necredinţă. Avuţia
şi puterea familiei conducătoare,
de Medici, a atras artişti precum
Michelangelo, Leonardo da Vinci şi Botticelli, să-şi practice
meşteşugurile acolo. În acest mediu imoral şi-a început
Savonarola cea mai mare lucrare a sa.

PREDICARE TRANSFORMATĂ
Frustrat de eşecuri, Savonarola a murit faţă de ambiţiile sale
de a predica. A ajuns la capătul puterilor. A fost o smerire
aleasă de Dumnezeu. El nu o ştiuse la momentul respectiv,
dar era gata să fie folosit de Dumnezeu.
Cam pe atunci a început o serie de prelegeri în grădina
mânăstirii despre cartea Apocalipsa. Nici el, nici superiorii
lui nu se aşteptaseră la prea multe din partea lui. Dar, în
scopul suveran al lui Dumnezeu, o nouă putere sufla prin
el. Dumnezeu era prezent acolo, iar efectul a fost electric.
Oamenii au început să se adune la prelegerile lui. În câteva
săptămâni, singurele locuri libere erau pe zidul grădinii.
Predicile lui erau atât de căutate, încât, în cele din urmă,
superiorii lui l-au mutat în Duomo, catedrala uriaşă din
centrul Florenţei.
Prezenţa lui Dumnezeu atrage, iar oamenii veneau cu
miile ca să-l asculte pe tânărul călugăr. Mesajul lui, ca cel al
www.resursespirituale.ro

lui Ioan Botezătorul – eroul său preferat din Biblie – era unul
al pocăinţei şi al lepădării de sine, mesaj spre care oamenii nu
sunt atraşi în mod natural. Predicile lui se bazau întotdeauna
pe Biblie. A proclamat fără teamă nevoia de remuşcare,
avertizându-i pe oameni de judecata viitoare a lui Dumnezeu.
I-a sfătuit pe cetăţenii din Florenţa să îşi confirme pocăinţa

Savonarola era un nume
de gospodărie în Europa din
secolul 16. Meditaţia sa asupra
Psalmului 51, scrisă sub tortură,
a fost un best-seller.
prin fapte de neprihănire. Doar prezenţa Dumnezeului cel
Viu poate explica rezultatele. Un biograf scrie:
„În Catedrală nu mai încăpeau mulţimile de oameni
care veneau curgând de departe şi de aproape… A trebuit
să se construiască galerii de lemn în catedrală, în forma unui
amfiteatru, pentru mulţimi. Chiar şi această extensie s-a
dovedit insuficientă… Era uimitor să vezi masa de oameni
venind cu cântece şi bucurându-se de predică ca de un festin
de nuntă.”1
Experienţa lui Bettucio, un necreştin depravat, este
valabilă pentru mulţi. Un martor ocular a scris: „În momentul
în care Savonarola a urcat la pupitru, totul s-a schimbat în
Bettucio. …Nu şi‑a putut desprinde privirile de predicator.
Mintea îi era captivată, conştiinţa i-a fost atinsă de cuvintele
călugărului, şi, spune el: «În sfârşit mi-am dat seama că eram
mai mult mort, decât viu.»”2 Bettucio şi-a predat viaţa lui
Cristos şi n-a privit niciodată înapoi.
Uneori, oamenii erau atât de copleşiţi de realitatea
păcatelor lor, încât Savonarola trebuia să aştepte ca aceştia să
se oprească din plâns, înainte să continue. De cel puţin 10
ori, călugărul, în timp ce îşi transcria predicile, era atât de
copleşit de puterea şi prezenţa lui Dumnezeu, că nu putea
continua transcrierea din pricina plânsului.
Jacob Burckhardt, istoricul renascentist, consemnează:
„Instrumentul prin care Savonarola a transformat şi condus
Florenţa a fost elocvenţa sa. Puţinele consemnări care ne-au
mai rămas, notate pe loc, ne oferă o părere foarte imperfectă
despre aceasta. Nu că ar fi avut vreun avantaj exterior ieşit din
comun, căci vocea, accentul şi abilităţile retorice erau chiar
partea lui slabă… Elocvenţa lui Savonarola consta într-o
personalitate impunătoare… El a considerat că elocvenţa sa
era rezultatul unei iluminări divine.”3
Dumnezeu a transformat Florenţa prin predicile
călugărului. Acest oraş sceptic, libertin, mândru, a devenit
credincios, pocăit şi smerit. Îi hrăneau pe cei săraci, mergeau
la biserică cu entuziasm, au purificat guvernul de corupţie,
şi cântau imnuri pe stradă. Este unul dintre evenimentele
www.liferomania.ro

remarcabile din istoria bisericii. Prin Savonarola, Dumnezeu
a dovedit că Renaşterea şi idealurile acesteia erau impotente
în faţa puterii Duhului Sfânt.

PERSECUŢIA SA
În adolescenţa sa, Dumnezeu i-a arătat călugărului că avea
să moară într-o manieră violentă, în slujba lui Cristos.
Alexandru VI era papă. Tipic pentru familia Borgia, acesta
avea numeroase amante şi copii ilegitimi. Era opulent, senzual
şi lacom. Nu îl reprezenta deloc pe Cristos.
Pe măsură ce influenţa morală şi spirituală a lui Savonarola
a crescut – nu doar în Florenţa, ci şi în Italia şi Europa –
o confruntare cu corupţia Borgia a devenit inevitabilă.
Savonarola l-a provocat public pe Alexandru să se pocăiască
de imoralitatea sa. Ba chiar l-a numit „reprezentantul lui
Satan, şi nu al lui Cristos.”
Micul călugăr întrecuse măsura. Alexandru şi-a folosit
puterea imensă a papalităţii, l-a trecut pe călugărul cel

Dumnezeu Şi-a demonstrat
imensitatea puterii Sale prin
Savonarola.
curajos printr-un proces de făcătură, l-a chinuit 30 de zile, şi
l-a spânzurat în faţa unei mulţimi uriaşe din piaţa principală
din Florenţa. Savonarola a suferit toate acestea cu mult curaj
şi demnitate. Comunitatea religioasă stinsese cu succes o
lumină arzătoare şi strălucitoare atât în inima Florenţei, cât
şi a Italiei.

IMPORTANŢA SA
De ce este Savonarola important? În primul rând, a fost un
premergător al Reformei. Această expresie ne duce de obicei cu
gândul la oameni precum Wycliffe (1330-84) şi Hus (13731415). Dar, asemenea lui Ioan Botezătorul, Savonarola a
venit în „spiritul şi puterea lui Ilie” (Luca 1:17*). Lucrarea lui
a chemat Europa să se căiască, pregătind-o pentru Reforma
ce avea să vină.
În al doilea rând, ceea ce s-a întâmplat în Florenţa a fost
una dintre primele treziri spirituale din istoria modernă.
Timp de 10 ani, Duhul Sfânt a mişcat şi transformat puternic
acest oraş corupt, senzual. A fost una dintre primele treziri
spirituale consemnate după Cartea Apostolilor, şi a prevestit
multe mişcări asemănătoare care au urmat în lumea de după
Reformă.
În al treilea rând, Dumnezeu Şi-a demonstrat imensitatea
puterii Sale prin Savonarola. Florenţa era centrul şi capitala
corupţiei morale europene. În pofida acestui fapt, la apogeul
lucrării micului călugăr, un observator a descris schimbarea
prin care trecuse oraşul: „În fierării, brutării şi depozite nu se
auzeau blasfemii. Uneori, piaţa devenea spontan un festival
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de cântece religioase în aer liber. …Preoţii erau atât de
ocupaţi… încât Savonarola… le-a cerut celor credincioşi o
suspendare de două săptămâni de la toate aceste îndatoriri…
[deoarece] călugării erau extenuaţi fizic.”4
Când te simţi tentat de deznădăjduire, aminteşte-ţi că
niciun oraş sau naţiune nu poate rezista puterii Duhului
Sfânt. Aşteaptă-l pe Dumnezeu cu pocăinţă şi credinţă.
Situaţia noastră nu este niciodată lipsită de speranţă. Slujim
unui Dumnezeu măreţ, omnipotent. Ce a făcut El în Florenţa
secolului 15, poate face şi în New York sau Los Angeles.
Savonarola a fost un vas de lut plin de comoara puterii
lui Dumnezeu. El a fost un exemplu de slăbiciune şi teamă,
dar şi de demonstrarea puterii Duhului atât de proeminentă
în lucrarea lui Pavel (1 Corinteni 2:1-5).
În al patrulea rând, spre amărăciunea multor istorici de
artă, predicile lui i-au influenţat puternic pe oameni precum
Michelangelo şi Botticelli. Se spune că Michelangelo a pictat
scenele de judecată din Capela Sixtină din amintirile legate
de predicile călugărului. Botticelli a fost atât de profund
transformat, încât ani de zile n-a mai pictat. Când s-a reapucat,
picturile sale aveau o tentă spirituală care le lipsise înainte.
„Savonarola trebuie să fi influenţat puternic mintea tânărului
artist (Michelangelo), şi predicile lui l-au influenţat foarte
profund pe Botticelli. La bătrâneţe, Michelangelo încă citea
lucrările predicatorului martirizat şi încă îşi amintea sunetul
vocii sale.”5 Chiar şi duşmanii lui Savonarola îi mărturisesc
ezitant influenţa.
În cele din urmă, când Dumnezeu doreşte să schimbe
un oraş sau o naţiune, el ridică un lider, nu un program,
o organizaţie sau un comitet. Aceasta a fost dintotdeauna
metoda Sa. De aceea, Isus ne-a spus: „Mare este secerişul,
dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului
să scoată lucrători la secerişul Lui.” (Matei 9:37,38). Să ne
rugăm cu sârguinţă şi, asemenea lui Isaia, să-L aşteptăm pe
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Dumnezeu.
„O! de ai despica cerurile şi Te-ai coborî, s-ar topi munţii
înaintea Ta ca de un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc
care face apa să dea în clocot! Ţi-ar cunoaşte atunci vrăjmaşii
Numele şi ar tremura neamurile înaintea Ta! Când ai făcut
minuni la care nu ne aşteptam, Te-ai coborât, şi munţii s-au
zguduit înaintea Ta” (Isaia 64:1-3).
Găseşte o carte bună despre Savonarola. S-au tipărit
multe. Nu vei fi dezamăgit. Recomand A Crown of Fire (n.tr.
– O coroană de foc) de Pierre Van Paasen. Istoria este povestea
Lui!
William P. Farley este pastor al Grace Christian
Fellowship din Spokane, Washington. Este
autorul cărţii For His Glory (n.tr. – Pentru
gloria Sa), Pinnacle Press, şi al Outrageous
Mercy (n.tr. – Milă scandaloasă), Baker Books.
Îl puteţi contacta la 509-448-3979, sau la
bfarley@cet.com.
*Dacă nu se specifică altminteri, pasajele biblice sunt luate
din versiunea Dumitru Cornilescu.
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