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Prefaţă 

 
Ce este de făcut când eşti doborât sufleteşte sau chiar depresiv? Cum poţi ajuta oamenilor 
împovăraţi ocult? Are un egoist arogant nevoie de asistenţă spirituală? Cum se procedează în 
cadrul asistenţei spirituale cu grupele marginale? Este asistenţa spirituală o chestiune pentru 
specialişti sau este o misiune a Adunării (Bisericii)? Psihoterapia creştină are o perioadă de 
prosperitate. Ce spune Biblia în privinţa aceasta? 
 
Cine vrea să înveţe ce este asistenţa spirituală trebuie să meargă la şcoala lui Isus. El 
întâlneşte bolnavi, suprimaţi, împovăraţi ocult, prostituate, păcătoşi şi jucători falşi, dar şi 
teologi, politicieni, funcţionari, meseriaşi, părinţi şi copii, necăsătoriţi şi bătrâni. Şi pe fiecare 
El îl întâmpină întotdeauna individual – fără metode. El nu se limitează la întrebări marginale, 
pătrunde în miezul problemei, descoperă cauza ei. Însă El nu face aceasta niciodată cu aşa-
numita „metoda ciocanului de lemn”, ci rămâne întotdeauna sensibil, compătimitor, plin de 
înţelegere. Însă acolo unde El descopere respingere şi dispreţ, El nu ezită să vorbească „clar”. 
 
Fiul lui Dumnezeu este pur şi simplu Preotul şi Păstorul sufletelor noastre. Nimic de mirare. 
El, Cel care mi-a dat sufletul, ştie ce are nevoie sufletul meu. În privinţa aceasta pe El nu-L 
interesează în primul rând însănătoşirea mea şi starea mea de sănătate, ci relaţia mea cu 
Dumnezeu. Numai prin aceasta existenţa mea umană se va însănătoşa, chiar dacă trupul meu 
este bolnav. 
 
Să-L privim pe Isus Hristos în întâlnirile Sale cu oamenii timpului Său – şi noi Îl vom întâlni 
pe El Însuşi. Noi vom învăţa de la El, Fiul lui Dumnezeu, cum să ne comportăm cu semenii 
noştri. 
 
Ken M. Campbell, profesor la Belhaven College în Jackson, Mississipi, scrie în cartea „So 
groß ist unser Gott“ (Aşa de mare este Dumnezeul nostru”) (Editura CV, 1998, pag. 11): 
 

„Creştinii zilelor noastre s-au ataşat de trendul terapeutic. În loc să citească cărţi despre 
Dumnezeu şi învăţătură întemeiată biblic, ei studiază – dacă citesc – cărţi despre regăsire 
de sine şi ajutorare de sine sau simplu istorisiri fanteziste. Tot mai mulţi creştini se lasă 
sfătuiţi prin asistenţă spirituală; discuţiile se desfăşoară în măsură crescândă în jurul 
problemelor lor. Se vorbeşte tot mai puţin despre Domnul Isus sau să se caute sfat şi ajutor 
la El. Dr. Martin Lloyd-Jones obişnuia să spună: Problema lor reală nu este ceea ce tocmai 
ei au, ci că ei nu cunosc suficient pe Dumnezeu.” 
 

În cartea mea „Einführung in die biblische Seelsorge” Dipl. psihologul Roland Antholzer 
scrie: 
 

„De mai mult de două decenii privesc cu îngrijorare cum în Adunarea (Biserica) lui Isus 
din ţara noastră se arată o lipsă gravă în asistenţa spirituală fundată biblic. Totodată se 
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înregistrează o creştere a deranjamentelor sufleteşti. Pierderea valorilor creştine, 
destrămarea structurilor relaţiilor portante în familie şi societate, individualizarea şi 
orientarea spre consum şi-au lăsat urmele şi în adunările noastre. Cu atât mai mult este 
necesară astăzi asistenţa spirituală eficace în sensul ţelului lui Dumnezeu. În necunoaşterea 
eficacităţii sale cu regret mulţi consultanţi spirituali au căutat vindecarea lor în 
psihoterapie, fără să ţină seama suficient de pericolele legate de aceasta. Căci preluarea de 
metode psihoterapeutice şi social-pedagogice în asistenţa spirituală este însoţită practic cu 
o banalizare generală şi laicizarea credinţei creştine. 
 
Încercarea de a integra psihoterapia şi asistenţa spirituală dă într-adevăr naştere la o 
asistenţă spirituală ‚terapeutică’, dar niciodată ‚biblică’. ‚Biblic’ şi ‚terapeutic’ se exclud 
reciproc. Psihoterapia are ca ţel vindecarea psihicului. Dacă ea poate face aceasta este o 
chestiune pusă la îndoială chiar şi de specialiştii lumeşti (seculari), însă nu vom discuta 
aceasta aici. Asistenţa spirituală biblică dimpotrivă nu are ca ţel să facă sănătoşi pe oameni, 
ci să-i conducă într-o relaţie sănătoasă cu Dumnezeu. Afirmaţia următoare a lui Pavel 
clarifică aceasta: ‚Noi Îl vestim (pe Hristos), îndemnând pe orice om şi învăţând pe orice 
om, în toată înţelepciunea, ca să prezentăm pe orice om desăvârşit în Hristos’ (Coloseni 
1.28). În privinţa aceasta nu este vorba de perfecţiune, ci de faptul că noi suntem 
desăvârşiţi în Hristos şi că aceasta devine vizibil şi în afară. Aceasta înseamnă, că viaţa 
noastră este aşa fel dedicată lui Hristos, că viaţa lui Hristos ne poate determina şi forma. În 
cele din urmă este vorba şi de utilitatea noastră pentru Dumnezeu în lumea aceasta. La 
aceasta se referă 2 Timotei 3.16-17: ‚Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi 
folositoare pentru învăţătură, pentru convingere, pentru îndreptare, pentru instruire în 
dreptate, ca omul lui Dumnezeu să fie împlinit, deplin pregătit pentru orice lucrare bună.’ 
Punctul de plecare pentru asistenţa spirituală este omul lăuntric, care poate fi apelat numai 
prin Cuvântul lui Dumnezeu, însă niciodată prin metode psihologice. Ultimele se aplică 
întotdeauna în exterior. Ele consolidează eul, îl întăresc şi îl fac independent şi astfel 
conduc la îndepărtarea creştinului de Dumnezeu.” 

 
Desigur eu nu am nimic împotriva tratamentelor medicale şi a folosirii de medicamente, 
pentru a calma necazul trupesc. Domnul nostru putea desigur să vindece şi să facă minuni, dar 
cu toate acestea pe primul plan al ajutorului Său nu stătea sănătatea trupească, ci însănătoşirea 
inimii printr-o relaţie corectă a omului cu Dumnezeu. Aceasta este preocuparea asistenţei 
spirituale biblice. Pe lângă aceasta o relaţie cu Dumnezeu devenită sănătoasă se răsfrânge 
deseori favorabil asupra problemelor trupeşti. 
 
În capitolul 7 al cărţii amintite mai înainte am făcut aluzie la felul cum Domnul Isus a 
procedat cu oamenii timpului Său. Deseori am fost întrebat dacă eu nu aş putea trata mai 
detaliat aspectul acesta într-o carte. Cu această carte doresc să împlinesc această dorinţă. 
 
Exemplele din această carte nu le-am ales într-o anumită succesiune, ci aşa cum eu le-a 
prelucrat pentru studiul biblic. La aceasta am îndreptat întotdeauna atenţia spre Domnul Isus 
Hristos ca şi consilier spiritual şi mai puţin spre oamenii cărora El le-a ajutat. Prezentarea 
persoanelor slujeşte numai la clarificarea planului secund din care au rezultat problemele, 
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nevoile şi întrebările respective. Vrem să vedem înainte de toate cum a procedat Domnul Isus 
în fiecare caz în parte, cum a ajuns la inima oamenilor şi cum a rezolvat „cazul” lor. În final 
ne vom pune întrebarea, ce putem învăţa noi pentru asistenţa spirituală din zilele noastre. 
 
Vă rog să citiţi întotdeauna mai înainte în contextul lor locurile biblice citate. 
 

Eberhard Platte, Wuppertal, primăvara 2011. 
 

„Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei care sunt bolnavi. 
N-am venit să chem pe cei drepţi, ci pe păcătoşi. 

(Isus Hristos în evanghelia după Marcu 2.17) 
 

Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu 
Dumnezeu şi să-l elibereze de toate celelalte legături. 
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