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În sfârşit o carte despre cum să-i implici în consilierea biblică pe membrii 
bisericii. Prin cartea aceasta înţesată de îndemnuri şi exemple practice, Mark 
Shaw îi încurajează pe creştini să formeze echipe de consilieri biblici laici 
dispuşi să slujească. Vei fi provocat, instruit şi încurajat. Este o carte extrem 
de necesară şi folositoare. O recomand.

Dr. David Tyler, director al Gateway Biblical Counseling
and Training Center, Fairview Heights, IL,

şi autor al câtorva cărţi pe tema consilierii biblice.

Putere în conlucrare prezintă o modalitate unică de ucenicizare care 
nu numai că îi împuterniceşte pe laici, ci le oferă posibilitatea de a se 
implica imediat în slujire. Conceptul este simplu şi creativ, dar mai presus 
de toate fundamentat biblic. Cu o îndrumare adecvată din partea unor 
lideri competenţi, orice biserică locală care foloseşte abordarea în echipă a 
consilierii biblice descrisă în cartea aceasta, după toate probabilităţile îşi va 
mări semnificativ impactul ei în comunitatea pe care o slujeşte.

Dr. Peter Nanfeldt, fost preşedinte al 
Christian & Missionary Alliance Church
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Sunt un susţinător înflăcărat al consilierii în echipă de ani de zile. În 
cartea sa, Putere în conlucrare, Mark Shaw a prezentat consilierea în echipă 
la un nivel care va binecuvânta în mare măsură Trupul lui Cristos spre gloria 
lui Dumnezeu.

Doug Pabody, pastor al Soul Care 
at College Park Church,

Indianapolis, IN. 

Cartea aceasta a dr. Mark Shaw este un succes memorabil! Putere în 
conlucrare: Abordarea consilierii biblice în echipă este bine scrisă, explicând 
clar şi cu pasiune necesitatea consilierii în echipă. O echipă din doi oameni 
iubitori, profund preocupaţi de persoana pe care încearcă s-o slujească, 
pentru care se roagă şi o provoacă în conformitate cu mandatele scripturale, 
vor putea face mult mai mult decât în mod individual. O carte extraordinară! 
O resursă pe care orice consilier tânăr sau vârstnic ar trebui s-o includă în 
biblioteca sa de referinţă.

Dr. Rick Thomas, fondator şi 
director executiv al Mt. Carmel Ministries

& Biblical Counseling Education
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Pentru partenerii mei numeroşi în lucrarea de slujire:
Mary, soţia mea, care îmi spune adevărul în dragoste în fiecare zi

 şi este cea mai înţeleaptă persoană pe care o cunosc;
Ronny, tatăl meu şi omul care m-a condus la Domnul Isus Cristos;

Sandra, mama mea care m-a învăţat cum să iubesc jertfitor;
Shirley, sora mea în Cristos care trăieşte jertfitor pentru slava lui 

Dumnezeu, ajutând sufletele aflate în suferinţă;
Şi Jan Haley, sora mea dragă în Cristos şi „mama” mea din Minnesota, 

care a fondat o mică editură pentru gloria lui Cristos, cu un impact 
puternic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.
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Cartea Putere în conlucrare este o introducere utilă în consilierea 
biblică, realizată în cadrul bisericii locale de către oameni ai lui 

Dumnezeu grupaţi în echipe de câte doi. Cititorii sunt încurajaţi cu 
tărie să consilieze pe temeiul Scripturii, iar pastorii sunt îndemnaţi 
să-şi echipeze oamenii pentru lucrarea de slujire. Cartea are o 
învăţătură biblică, practică şi echilibrată. 

Sunt impresionat de modul în care dr. Shaw îşi clădeşte abordarea 
lucrării de consiliere în echipe de câte doi, pornind de la pasaje biblice 
precum Luca 10:1, Marcu 11:1-2 şi Marcu 6:7, în care Domnul Isus 
Şi-a trimis ucenicii în lucrare doi câte doi. De asemenea, autorul 
foloseşte eficient exemplul lucrării lui Pavel alături de Barnaba, Sila 
şi Timotei ca să-şi susţină şi să-şi argumenteze conceptul consilierii 
în echipă.

Îl apreciez mult pe dr. Shaw pentru accentul clar pus pe cele 
două componente prezente în consilierea biblică, şi anume adevărul 
şi dragostea. Unele aspecte ale consilierii biblice au fost satirizate 
pe motiv ca ar neglija aspectul relaţional implicat. „Consilierea 
trebuie făcută păstrând echilibrul între doctrină şi compasiune. 
Prezentând adevărul Cuvântului lui Dumnezeu în dragostea 
Duhului Sfânt.“

Putere în conlucrare este o carte de învăţătură pentru pastori şi 
consilieri biblici, un model practic pentru implementarea în biserica 
locală a consilierii biblice în echipă. Autorul prezintă în linii generale 

Prefață
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pună în practică.

Bob Kellemen este fondatorul organizaţiei 
Resurrection Power Multipliers 

şi autorul a cinci cărţi, printre care 
God’s Healing for Life’s Losses: 

How to Find Hope When You’re Hurting.
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Dar eu însumi sunt convins cu privire la voi, fraţii 
mei, că şi voi înşivă sunteţi plini de bunătate, plini de 
toată cunoaşterea, capabili să vă învăţaţi unii pe alţii.

Romani 15:14

Mişcarea pentru consilierea biblică promovează încredinţarea 
sufletelor omeneşti în mâinile Stăpânului lor de drept, Domnul 

Isus Cristos. În cartea de faţă se aduc argumente concrete în favoarea 
consilierii biblice în contrast cu celelalte două tipuri de consiliere: 
consilierea pur seculară şi consilierea „integrată“. Înainte de a prezenta 
abordarea în „echipă“ a consilierii biblice, este important să cunoaştem 
toate cele trei tipuri de consiliere:

Consilierea pur seculară

Gândeşte-te la un creştin care se confruntă cu o problemă 
realmente gravă, cum ar fi pornografia, adulterul, furtul, dependenţa 
de droguri, depresia, anxietatea sau altceva de felul acesta. La cine l-ai 
trimite pentru „consiliere“ în momentul de faţă? Creştinul obişnuit 
l-ar trimite probabil la un psiholog sau la psihiatru, în funcţie de 
problemă. Dacă psihologul NU e creştin, crezi că îi va recomanda 
clientului rugăciune, studiu biblic, frecventarea bisericii sau părtăşia 
cu alţi credincioşi? Răspunsul este „nu“.

Introducere
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14 Ca atare, de ce îşi îndreaptă creştinii atenţia spre Cristos doar 
duminica, dar de luni până sâmbătă apelează mai degrabă la „specialiştii“ 
psihologi seculari pentru probleme sufleteşti şi emoţionale? Nu 
este Trupul lui Cristos capabil să trateze probleme serioase precum 
depresia şi anxietatea? Nu sunt Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul 
Sfânt îndeajuns pentru soluţionarea acestui gen de probleme? Dacă 
răspunsul este negativ, atunci de ce mai mergem la biserică duminica? 
De ce să nu ne închinăm mai degrabă în biroul psihologului?

Consilierea seculară oferă clienţilor creştini sau necreştini un ajutor 
temporar, dar nu o speranţă veşnică. Într-o abordare psihologică, pur 
seculară, consilierii nu îndreaptă atenţia clienţilor către Isus Cristos, 
Mântuitorul, nici spre adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. S-ar putea 
ca o abordare seculară să obţină anumite beneficii temporare, dar fără 
Evanghelie nu vor putea obţine un beneficiu etern.

Abordarea seculară nu consideră păcatul „păcat“ şi nici nu are 
vreo reacţie faţă de păcat. Astfel că abordarea seculară nu face decât 
să înlocuiască trăsăturile raţionamentului şi comportamentului 
considerat păcătos de Scriptură cu denumiri centrate pe om, care 
îl absolvă de responsabilitate. Consilierea seculară cataloghează 
gândirea şi purtarea păcătoasă drept boală sau boală mentală, degrevând 
păcătosul de responsabilitatea pentru păcatul său. Şi, desigur, în 
această abordare Cristos nu este prezentat ca singura soluţie pentru 
iertarea de păcate. În această lume vremelnică, abordarea seculară 
oferă asistenţă şi alinare minimă; însă pentru lumea eternă care ne 
aşteaptă pe noi toţi, abordarea aceasta are ca destinaţie certă, potrivit 
Bibliei, iadul.

Susţinătorii psihologiei seculare argumentează în mod eronat că 
ei se adresează unor probleme „emoţionale“ şi nu „spirituale“, dar 
acest lucru nu este adevărat. Psihologie înseamnă „studiul sufletului“. 
Psihologii analizează „inima omului“, care defineşte omul lăuntric 
alcătuit din gândurile, atitudinile şi motivaţiile omului. Aceste 
gânduri şi atitudini lăuntrice duc la emoţii şi acţiuni. Emoţiile nu 
pot fi separate de gândurile, atitudinile şi motivaţiile interioare ale 
cuiva, drept urmare cei mai mulţi terapeuţi ai abordării „cognitiv-
behavioriste“ au puţină reuşită. Ei se ocupă de gândurile, atitudinile 
şi motivaţiile care cauzează probleme emoţionale.
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sau credinţele tale în legătură cu Isus Cristos determină atitudinile, 
gândurile şi motivaţiile tale. Dacă crezi că Isus Cristos este Creatorul, 
Stăpânul şi Domnul tău, atunci credinţa aceasta va influenţa modul în 
care gândeşti şi acţionezi. De asemenea, emoţiile tale vor fi consecinţa 
gândirii şi acţiunilor tale. Vei afla bucurie în trăirea pentru El prin 
slujirea altora. Însă, dacă NU crezi că Isus Cristos este Domn, atunci 
nu vei trăi pentru El sau pentru slava Sa. Ci vei trăi pentru propria ta 
glorie şi plăcerile tale. Gândurile tale vor fi preocupate de propria-ţi 
plăcere, căutând cu ardoare să ţi le împlineşti. Emoţiile tale vor fi 
percepute ca pozitive atunci când eşti mulţumit şi negative când nu 
eşti mulţumit. Vei duce o viaţă de instabilitate şi vei fi o persoană 
nehotărâtă şi nestatornică (Iacov 1:8).

Gândirea şi acţiunea produc în mod constant emoţii. Actorii de 
la Hollywood sunt conştienţi de asta, mai ales atunci când li se cere 
să interpreteze o scenă a morţii. Evident că actorii implicaţi în scena 
morţii ştiu că în realitate nu mor. Ca să reuşească să exprime emoţiile 
necesare pentru interpretarea scenei în mod convingător, actorii 
trebuie să se gândească la o situaţie tristă pe care au trăit-o în realitate 
(precum moartea unei persoane iubite). În acel moment, lacrimile 
curg în timp ce emoţiile sunt reproduse convingător.

Ce înseamnă să gândeşti biblic

Din acest motiv este vital pentru consilierii biblici să facă apel la 
gândirea persoanei. Gândirea biblică este o raritate în viaţa multor 
credincioşi în Isus Cristos. O cauză este limbajul nostru care s-a 
schimbat simţitor. Mulţi creştini sunt nefamiliarizaţi cu termenii 
biblici. Vocabularul nostru conţine termeni psihologici precum „ego“ 
şi „narcisist“, dar rareori folosim cuvinte precum „mândrie“ şi „păcat“. 
Este o epidemie în cultura noastră. Termenii psihologici şi cuvintele 
biblice sunt asemănătoare în înţeles, dar există o diferenţă majoră de 
abordare. Cuvintele biblice precum „păcat“ sunt pătrunzătoare şi aduc 
convingere, deoarece plasează responsabilitatea pentru comportament 
asupra persoanei. Termenii psihologici seculari precum „narcisist“ 
oferă adesea o scuză, iar persoana care se comportă în mod egoist 



Putere în conlucrare

16 este absolvită de responsabilitate, atitudinea ei fiind considerată un 
rezultat al „bolii“ sale, al educaţiei primite, al mediului sau al bolii 
mentale. Acestea sunt idei foarte importante, fundamentale, care 
modelează gândirea culturii noastre.

Creştinii trebuie să apeleze la acest limbaj biblic. Trebuie să 
înlocuim gândirea şi denumirile seculare, cu o terminologie biblică. 
Cuvintele biblice pun responsabilitatea pentru alegerile greşite direct 
pe umerii persoanei care face alegerea. Ele numesc păcatul „păcat“, 
fiindcă există remediu pentru păcat: lucrarea ispăşitoare a Domnului 
Isus Cristos pe crucea de la Calvar. Pentru a trata corect şi eficient 
problema păcatului, consilierii biblici trebuie să recurgă la limbajul 
biblic.

Înainte de a putea recurge la acest limbaj, creştinii trebuie mai întâi 
să înveţe să gândească şi să vorbească biblic ei înşişi. Nu poţi oferi 
ceea ce nu ai. Nu poţi vorbi, gândi şi nu te poţi comporta asemenea 
lui Cristos fără să cunoşti adevărul Cuvântului lui Dumnezeu care 
dezvăluie caracterul Domnului Isus şi fără împuternicirea Duhului 
Sfânt care locuieşte în credincios. Un creştin autentic trebuie să aibă 
Duhul Sfânt în lăuntrul său, pentru a putea interpreta şi aplica adecvat 
Biblia în viaţa sa.

Într-o abordare pur biblică, adevărul este prezentat în dragoste. 
Omului i se spune că este păcătos şi că nu-L ascultă pe Dumnezeu 
din proprie iniţiativă. Mânia Dumnezeului drept va fi revărsată asupra 
păcătoşilor în iad, dacă aceştia nu se pocăiesc şi nu-şi pun credinţa în 
sângele ispăşitor al lui Isus Cristos jertfit pe cruce. Această abordare 
asigură pe lângă beneficiul temporar al iertării de vina păcatului şi 
beneficiul etern al vieţii veşnice cu Dumnezeu. 

Dacă adevărul biblic nu e prezentat niciodată, sunt puţine şanse ca 
Duhul Sfânt să lucreze pentru a aduce convingere unei persoane aflate 
într-o disperată nevoie de schimbare reală. Duhul Sfânt ne convinge 
de păcatele noastre ca să ne aducă la pocăinţă şi credinţă în Cristos. 
Este just să fim condamnaţi pentru păcat atunci când ofensăm un 
Dumnezeu sfânt şi drept care pedepseşte păcatul. Vestea bună este că 
Isus Cristos a îndurat pedeapsa pentru păcatele creştinilor la Calvar, 
astfel mânia lui Dumnezeu a fost potolită. Dreptatea lui Dumnezeu 
a fost confirmată cu tărie de sacrificiul lui Isus Cristos.
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Cea de-a doua abordare a consilierii constă în combinarea 
teoriilor psihologice, centrate pe om, şi a principiilor biblice, centrate 
pe Cristos, denumită abordarea „integrată“ a consilierii. Deşi mulţi 
creştini bine intenţionaţi promovează această abordare, eu cred cu 
tărie că este în mod înşelător periculoasă şi poate avea urmări fatale. 
Teoriile consilierii psihologice sunt periculoase fiindcă cele mai 
multe dintre ele sunt centrate pe om, nu pe Cristos. E adevărat că 
observaţiile psihologice (cunoscute sub denumirea de „psihologie 
descriptivă“) pot fi folositoare, însă cu mari rezerve.�

Iacov 4:4-5 spune: „Nu ştiţi că prietenia cu lumea înseamnă 
duşmănie faţă de Dumnezeu? Aşa că oricine vrea să fie prieten cu 
lumea se face duşman al lui Dumnezeu.“ În domeniul consilierii 
psihologice biserica are o „prietenie cu lumea“, denumită „abordarea 
integrată“. Tot mai multe biserici apelează la aşa-numita „înţelepciune“ 
a lumii care deseori se găseşte în opoziţie cu Cuvântul lui Dumnezeu 
în ce priveşte grija pentru sufletele oamenilor. Psihologie înseamnă 
„studiul sufletului“, însă studiul este efectuat în afara adevărului 
biblic. De fapt, majoritatea teoriilor psihologice se află în contrast cu 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Grija faţă de suflete a fost sustrasă de la biserică. Astfel că acum unii 
creştini nu mai caută întâi ajutor pentru problemele lor „emoţionale“ 
la biserică. Unii nu consultă biserica nici măcar pentru problemele 
„spirituale“. Și atunci, la cine apelează creştinii şi necredincioşii 
pentru răspunsuri şi sprijin real pentru problemele lor emoţionale şi 
spirituale? Apelează la „specialişti“ psihologi sau la pastori, prezbiteri, 
diaconi ori prieteni creştini dedicaţi? Mulţi lideri ecleziastici nu-şi 
mai păstoresc congregaţia, ca urmare familiile suferă. 

Adevărurile biblice şi ideile centrate pe om nu pot fi amestecate, 
caz în care vor produce numai confuzie pentru creştini. Această 
abordare integrată îi va deruta pe creştini şi îi va epuiza, devenind 

� Pentru mai multe detalii pe acest subiect, o carte bună este Deceptive 
Diagnosis scrisă de David Tyler şi Kurt Grady, disponibilă prin Focus 
Publishing (1-800-91-FOCUS) şi poate fi comandată online la www.
focuspublishing.com.
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18 mult mai susceptibili la minciunile lui Satan şi ale sistemului 
acestei lumi. Intenţia mea nu este să-i atac pe creştinii bine 
intenţionaţi, care susţin această abordare, deşi cred că ei sunt duşi 
în eroare, aşa cum am fost şi eu cu doar câţiva ani în urmă, până 
când Domnul mi-a deschis ochii să văd că cele două perspective 
nu pot fi combinate. Când am realizat acest fapt, am început 
să cresc în Cristos, mai mult ca niciodată înainte. Slăvit să fie 
Dumnezeu!

Ce este consilierea biblică?

În Matei 28:18-20, Isus Cristos, Capul nostru, ne-a încredinţat 
o „mare misiune“ nouă, ca Trup al Său: „Isus S-a apropiat de ei 
şi le-a vorbit astfel: «Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi 
pe pământ. Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al 
Duhului Sfânt şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! 
Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului!“ S-a făcut frecvent referinţă la aceste versete, deoarece, 
ca Trup al lui Cristos, noi am fost însărcinaţi să facem ucenici din 
toate naţiunile, învăţându-i să păzească (sau să asculte) tot ce ne-a 
poruncit Domnul Isus. Cu alte cuvinte, familia celor credincioşi este 
chemată să-i înveţe pe alţii să asculte Cuvântul lui Dumnezeu 
pentru gloria Lui şi beneficiul lor, astfel că tot mai mulţi oameni 
vor fi chemaţi să-L urmeze pe Cristos.

Astăzi, bisericile împlinesc acest mandat al lui Cristos, atât în 
adunări publice cât şi private, după cum se evidenţiază în următorul 
pasaj din Faptele apostolilor 20:20-21: „N-am ascuns nimic din 
ceea ce vă era de folos, predicându-vă şi învăţându-vă în public 
şi prin case, şi mărturisind atât iudeilor, cât şi grecilor despre 
pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus.“ 
Pavel a fost aşadar unul dintre primii consilieri creştini biblici!
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Grija pentru suflet în familia credinţei
(Matei 28:18-20 & Matei 22:37-40)

Lucrare de la amvon

Grupuri mici

Lucrare 
personală

Această piramidă răsturnată oferă o reprezentare a grijii faţă de 
suflet în familia credinţei. În cele mai multe biserici, grija faţă de suflet 
se realizează prin predicare de la amvon, în cadrul unor grupuri mici 
(cum ar fi clasele de şcoală duminicală) şi consiliere biblică personală. 
Lucrarea „din casă în casă“, dusă la îndeplinire prin grupele mici şi 
lucrarea personală, este vitală pentru creşterea credincioşilor dintr-o 
comunitate.

„Slujirea personală“ se realizează printr-o atenţie acordată în mod 
individual unui credincios de către fraţii şi surorile lor în Cristos. 
Aceasta poate fi informală sau formală. Slujirea personală include 
consilierea și concilierea biblică, ucenicizarea intensivă, mentorarea, 
instruirea şi grija pentru suflet în general. Slujirea personală în 
grija pentru suflet este expresia generică pentru consiliere biblică. 
Dr. Garrett Higbee defineşte grija pentru suflet astfel: „Nu este o 
idee sau o metodă nouă, ci un fapt poruncit şi practicat încă de la 
începutul culturii evreieşti. Exemple concludente sunt biserica Noului 
Testament (Fapte 2) şi comunitatea puritană. Astăzi o cunoaşteţi 
probabil sub denumirea de consiliere biblică, ucenicizare, mentorare 
sau alte denumiri. Noi o vom defini drept rostirea adevărului în 
dragoste, ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu, dependentă de Duhul 
lui Dumnezeu şi practicată într-o comunitate de credincioşi. Este 
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20 mai degrabă o expresie generică şi o filosofie culturală a grijii decât o 
metodă de consiliere.“�

În excelenta sa carte, Instrumente în mâinile Răscumpărătorului, Paul 
Tripp consolidează acest punct de vedere prin următoarele afirmaţii: 

„Metafora care surprinde cel mai bine planul lui 
Dumnezeu pentru biserică este cea a trupului. Cristos 
a rânduit lideri în biserica Sa nu pentru ca aceştia să 
poarte întreaga povară a lucrării trupului lui Cristos, ci 
pentru ca să echipeze fiecare mădular pentru a contribui 
la lucrarea Lui de transformare personală. Ține seama: 
nicio biserică locală n-ar putea angaja suficient personal 
pentru a împlini toate nevoile lucrării ce apar pe 
parcursul unei săptămâni! Potrivit modelului biblic, 
ar trebui să existe mult mai multă slujire personală 
benevolă decât slujire personală formală. Timpul de 
slujire publică, formală este menit să pregătească poporul 
lui Dumnezeu pentru lucrarea personală, adică pentru 
modul de viaţă al trupului lui Cristos. Gândeşte-te la 
propria ta viaţă. Nu-i aşa că schimbarea ta nu s-a produs 
doar prin slujirea ceremonioasă a predicării Cuvântului? 
Dumnezeu a folosit şi oameni obişnuiţi pentru a-ţi 
schimba inima şi transforma viaţa.“��

Consilierea biblică a fost definită şi ca „un proces prin care un 
consilier biblic îl ajută pe consiliat să descopere şi să facă voia lui 
Dumnezeu, contribuind astfel la planul lui Dumnezeu de a-l 
transforma progresiv pe consiliat după chipul Fiului Său (sfinţire 
progresivă).“��� Aceasta este o definiţie temeinică, şi tot ce mai vreau 
să adaug este că, de fapt, consilierea biblică este relaţională, în sensul 

�  http://www.biblicalsoulcare.org/10440/content/content_id/180238/
What_is_Biblical_Soul_Care

�� Tripp, Paul David, Instruments in the Redeemer’s Hands, Phillipsburg, NJ: 
P&R Publishing, 2002, p. 19.

���  Vezi Biblical Counseling Association, www.biblical-counsel.org.


