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Elemente Cheie în Consiliere Biblică 

 
I. Construiește un cadru de dragoste. 

A. Definiție 

Dezvoltarea unei relații deosebite cu o altă persoană cu scopul de a/al o 
ajuta cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru viața lui/ei. 
 
B. Fundament Biblic 

 

1. Cristos este modelul 

 
Evrei 2:14-18  

14 Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a 
fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are 
puterea morţii, adică pe diavolul, 
15 şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată 
viaţa lor. 
16 Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui 
Avraam. 
17 Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată 
fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de 
încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. 
18 Şi, prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în 
ajutorul celor ce sunt ispitiţi. 
 
Ioan 1:14  

14 Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi 
am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. 

 
2. Exemplul lui Pavel 

 
Fapte 20:31  

31 De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am 
încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. 
 
2 Corinteni 11:29-31  

29 Cine este slab, şi să nu fiu şi eu slab? Cine cade în păcat, şi eu să nu ard? 
30 Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la 
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slăbiciunea mea. 
31 Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care este binecuvântat în veci, 
ştie că nu mint!… 
 
Efeseni 4:15   

15 ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să 
ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. 
 
1 Tesaloniceni 2:7-9   

7 Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-şi creşte cu 
drag copiii. 
8 Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu 
numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar şi viaţa noastră, atât de scumpi ne 
ajunseserăţi. 
9 Vă aduceţi aminte, fraţilor, de osteneala şi munca noastră. Cum lucram zi şi 
noapte, ca să nu fim sarcină niciunuia din voi, şi vă propovăduiam Evanghelia lui 
Dumnezeu. 
 

3. Porunca pentru credincioși 

 
Matei 22:37-40  

37 Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu 
tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” 
38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. 
39 Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 
40 În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.” 
 
1 Ioan 4:7-11   

7 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi 
oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. 
8 Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este 
dragoste. 
9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a 
trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 
10 Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El 
ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele 
noastre. 
11 Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi 
noi unii pe alţii. 
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C. Câțiva pași 

 
1. Fii sensibil la nevoile lorși încearcă să înțelegi cum ar fi să trăiești în lumea lor. 
2. Caută să devii prietenul lor spiritual. (adică:) 

a. Fii la dispoziție. 
b. Ia-i în serios. 
c. Accentuiaza Harul lui Dumnezeu în viața ta și al lor. 
d. Caută căi de a te indentificacu viața lor. 
e.Încurajează-i când fac pași de creștere. 

3. Fii autentic și explică fundamentul tău Biblic. 
4. Arată-le compasiune în vremurile lor de suferință. 

a. Recunoaște semnificația suferinței în viața lor. 
b. Dă răspunsuri Biblice la suferință. 

5. Confruntă-i cu dragoste când apare păcatul. 
a. Motivează-i să se mărturisească și să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu 

și a persoanelor vizate. 
b. Motivează-i să crească și să se schimbe. 

 

II. Caută sa dai speranță 
 
A. Definiție 

Transmite asigurarea că Dumnezeu lucrează spre bine în viața noastră 
pentru gloria Lui și creșterea în Cristos. 
 
B. Fundament Biblic 

 
Psalmul 42:5  

5 Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? 
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; 
El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu. 
 
1 Petru 1:3  

3 Binecuvântat* să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, 
după* îndurarea Sa cea mare, ne-a* născut din nou prin* învierea lui Isus Hristos 
din morţi, la o nădejde vie 
 

Geneza 39-50 (Istoria lui Iosif) 
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Romani 15:4  

4 Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru 
ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. 
 
Romani 8:24-39 

24 Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai 
este nădejde: pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui? 
25 Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare. 
26 Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie 
să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. 
27 Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El 
mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. 
28 De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce 
iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul 
Său. 
29 Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să 
fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai 
mulţi fraţi. 
30 Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care 
i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-
a şi proslăvit. 
31 Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este 
pentru noi, cine va fi împotriva noastră? 
32 El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne 
va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? 
33 Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela 
care-i socoteşte neprihăniţi! 
34 Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui 
Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 
35 Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau 
strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau 
primejdia, sau sabia? 
36 După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem 
socotiţi ca nişte oi de tăiat.” 
37 Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela 
care ne-a iubit. 
38 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici 
stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 



5 
 

39 nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne 
despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. 
 
1 Corinteni 10:13  

13 Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi 
Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile 
voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi 
răbda. 
 
Filipeni 1:6 

6 Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi 
până* în ziua lui Isus Hristos. 
 
1 Petru 1:13   

13 De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată 
nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. 
 
1 Ioan 1:1-3  

1 Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce 
am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii – 
2 pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o şi mărturisim despre ea şi vă 
vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl şi care ne-a fost arătată – 
3 deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie 
cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. 
 
C. Pași în a da speranță 

 
1. Arată ce poate face Dumnezeu prin Cuvânt și Duhul Său. 
2. Învață promisiunile lui Dumnezeu cu privire la caracterul Său și planurile pe 
care le are pentru copii Lui. 
3. Ilustrează cum poate veni victoria în diferite circumstanțe. 

a. Galeria eroilor credinței Evrei 11 
b. Marturia personală 
c. Mărturiile altora. 

4. Nu te lăsa manipulat de comportamentul consiliatului. 
5. Folosește terminologie biblică ca să descrii lucrurile. 
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III. Colectează Data/Informație relevantă 
 

A. Definiție 

Punerea de întrebări corecte și ascultare cu atenție pentru a înțelege ce se 
întâmplă în viața consiliatului. 
 
B. Fundament Biblic 

 
Proverbe 18:13  

13 Cine răspunde fără să fi ascultat,face o prostie şi îşi trage ruşinea. 
 
Proverbe 18:17  

17 Cel care vorbeşte întâi în pricina lui, pare că are dreptate, 
dar vine celălalt şi-l ia la cercetare. – 
 
1 Corinteni 2:11   

11 În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul 
omului care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, 
afară de Duhul lui Dumnezeu. 
 
C. Câțiva pași: 

1. Ascultă lucrurile prezentate. 
a. Fișa de Colectare a Datelor(FCD) 
b. Întrebări de bază 
c. Investighează călătoria spirituală a consiliatului 

2. Pune întrebări extensive și intensive. 
 
a. Întrebări extensive: 

1) Definiție: întrebări generale cu privire la diferite domenii ale vieții persoanei 
pentru a determina amploarea problemei. 
2) Zone în care se pun întrebări extensive: 

→ Spirituală 

→ Familie 

→ Serviciu/Școala 

→ Fizic 

→ Financiar 

→ Social 

→ Preocupările curente 
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3) Când folosim întrebările extensive? 

Utilizați întrebări extensive la începutul consilierii sau atunci când aveți 
nevoie de mai multe Data pentru a înțelege mai bine spectrul problemei. 

 
b. Întrebări intensive 

1) Definiție: întrebări specifice despre o zonă specială a vieții în care problema 
are loc, în scopul de a stabili detaliile problemei.  
 

2) Utilizați întrebări intensive atunci când aveți nevoie de mai multe Data pentru 
a înțelege mai bine profunzimea problemei.  
 

 
 
c. Nu judeca în timp ce strângi informația 
 
3. Observă importanța comunicării nonverbale. 
4. Utilizați întrebări care vă ajută să înțelegeți motivația inimii în cazul în care 
descoperiți anumită încredere în ceva. 
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IV. Evaluați problema biblic. 
 
A. Definitie 

Organizați Data în categorii biblice. 
 
B. Fundament Biblic 

 
1. Diferență între ocazii de suferință și ocazii de păcat 
Psalmul 25 
 
2. Utilizați povestea consiliatului ca o oportunitate de a aborda problemele 
interne și externe a persoanei. 
 
Iacov 4:1-4  

1 De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care 
se luptă în mădularele voastre? 
2 Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi şi vă 
luptaţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. 
3 Sau cereţi, şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile 
voastre. 
4 Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? 
Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. 
 
C. Câțiva pași: 

 
1. Caută să înțelegi nevoile consiliatului. 
 
Psalmul 42:11  

11 Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? 
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda;El este mântuirea mea şi 
Dumnezeul meu. 
 

→ Ceea ce a avut loc emoțional înainte, în timpul și după acest eveniment? 

→ Și-a folosit persoana emoțiile biblic? 
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2. Analizează tiparele de comportament al consiliatului. 
 

Galateni 5:19-21  

19 Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, 
necurăţia, desfrânarea, 
20 închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, 
neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, 
21 pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. 
Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor 
moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 
 

a. Ce face această persoană? 
b. Cine, când, cum, ce fel? 

 
3. Discerne gândirea consiliatului. 
 

Romani 12:1-2   

1 Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile 
voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea 
voastră o slujbă duhovnicească. 
2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea 
minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi 
desăvârşită. 
 

→ La ce te-ai gindit cînd ai facut asta? 
 
4. Descoperă dorințele consiliatului. 
 
Iacov 1:13-15  

13 Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci 
Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. 
14 Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. 
15 Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, 
aduce moartea. 
 

a. Ce dorește o persoană așa de mult încât este gata chiar să și păcătuiască 
numai ca să obțină? 

b. Ce dorește o persoană așa de mult încât păcătuiește dacă nu obține? 
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V. Pune la dispoziție instrucțiuni Biblice 
 

A. Definiție 

Insuflarea Cuvântului lui Dumnezeu în inima consiliatului, încât acesta 
(Cuvântul) să trezească credința și ascultare în toate domeniile vieții lui. 
 
B. Fundament Biblic 

 
Deuteronom6:6-7  

6 Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. 
7 Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, 
când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. 
 
Psalm 119:105 

105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele meleşi o lumină pe cărarea 
mea. 
 
Psalm 19:7-11   

7 Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; 
mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. 
8 Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi înveselesc inima; 
poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii. 
9 Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie;judecăţile Domnului sunt 
adevărate, toate sunt drepte. 
10 Ele sunt mai de preţ decât aurul, decât mult aur curat;sunt mai dulci decât 
mierea, decât picurul din faguri. 
11 Robul Tău primeşte şi el învăţătura de la ele;pentru cine le păzeşte, răsplata 
este mare. 
 
2 Timotei 2:15  

15 Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător 
care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului. 
 
2 Timotei 3:16-17  

16 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să 
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 
17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru 
orice lucrare bună. 
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2 Petru 1:3  

3 Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin 
cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, 
 

1 Corinteni 2:14  

14 Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el 
sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate 
duhovniceşte. 
 
C. Câțiva pași 

 
1. Folosește principii sănătoase de hermeneutică (Studiu Biblic) 
2. Aplică textul la situația specifică consiliatului. 
3. Dezvoltă căi creative de predare a Scripturii. 
4. Ia în considerare cum predicile și alte studii biblice pot fi folosite în biroul de 
consiliere. 
5. Folosește diagrame și ilustrații. 
6. Folosește-ți mărturia personală dacă este nevoie la învățarea principiului 
Biblic. 
7. Adu-ți aminte că nu fiecare va dori să asculte instrucțiunile. 
 

VI. Dă o temă de casă practică 
 
A. Definiție 

Teme de casă la sfârșitul fiecărei sesiuni care să-l încurajeze pe consiliat să 
pună Cuvântul în practica de zi cu zi. 
 

B. Fundament Biblic 

 
1. Ajută-l pe consiliat să-și asume responsabilitatea lui în procesul de schimbare. 
 
Efeseni 4:1  

1 Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip 
vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, 
 
2. Dezvoltă strategii practice pentru a-l ajuta pe consiliat/ă să fie și cunoscător și 
împlinitor al Cuvântului. 
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Iacov 1:22 

22 Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. 
 
3. Recunoașteți că doar vorbirea îi fură pe oameni de speranța disponibilă în 
Dumnezeu și Cuvântul Său. 
 

Matei 7:24-27   

24 De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu 
un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă. 
25 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, 
dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. 
26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un 
om nechibzuit care şi-a zidit casa pe nisip. 
27 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea; 
ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.” 
 
4. Continuă aplicarea adevărului Biblic între sesiuni. 
 
Luca 9:23  

23 Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de 
sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. 
 
5. Ajută pe consiliat să creada că lucrurile pot să se schimbe/să fie diferite azi. 
 
2 Corinteni 9:8  

8 Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în 
toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună, 
 
6. Descoperă/abordează și alte probleme la consiliere. 
 

Psalmul 119:130  

130 Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină,dă pricepere celor fără răutate. 
 
C. Câțiva pași 

 
1. Folosește și alte feluri de teme de casă. 

a. Citirea anumitor pasaje speciale din Scriptură 

→ În loc de timpul devoțional de săptămâna aceasta 
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→ Citește 1 Ioan și notează caracteristicile unei persoane care ”umblă în 
lumină”.  

 
b. Meditarea și memorarea Scripturii 

→ Ca exemplu: Să te ajute să te concentrezi la Gloria lui Cristos citește 
:Filipeni 2:5-8 

 
c. Colectează și alte Data 

→ Jurnalul supărărilor, mâniei, depresiei, fricelor, păcatelor sexuale. 

→ Ca exemplu: Cu privire la mânia ta, despre care am discutat, scrie câteva 
paragrafe care să ne ajute să înțelegem mai bine mânia ta.  

Scrie: de când este asta o problemă, cu cine, și cum este 
manifestată? Fii liber să soliciți ajutorul partenerului. 

 
d. Aplică ceea ce a fost accentuat ca punct central în sesiunile de consiliere. 

Exemplu: Dă exemplu specific, unul pentru fiecare zi când tu ai căutat să 
placi lui Dumnezeu. 
 

e. Dă material de citit în care sunt explicate principii biblice cu privire la 
problema lor. 

1) Cum să devii un creștin (Literatură) 
 
2) Cum să știu că Biblia este adevărată 

→ God Wrote a Book - James MacDonald 
 

3) Identitatea noastră în Cristos 

→ Because He Loves Me - Elyse Fitzpatrick 

→ Fifty Reasons Why Jesus Came to Die - John Piper 

→ The Cross Centered Life - C.J. Mahaney 

→ The Gospel Primer - Milton Vincent 
 

4) Speranță 

→ Christ and Your Problems - Jay Adams 

→ You Can Trust God - Jerry Bridges 
 

5) Dezvoltarea relației cu Dumnezeu 

→ Spiritual Disciplines for the Christian Life - Donald S. Whitney 

→ The Pursuit of Holiness - Jerry Bridges 
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6) Cum să te schimbi 

→ I Really Want to Change - James MacDonald 

→ Instruments in the Redeemer's Hands - Paul Tripp 

→ Changed Into His Image - Jim Berg 

→ Godliness Through Discipline - Jay Adams 
 
7) Familie și căsătorie 

 
a) Căsătorie 

→ Preparing for Marriage God's Way - Wayne Mack 

→ Christian Living in the Home - Jay Adams 
 

b) Creșterea Copiilor 

→ Shepherding a Child’s Heart - Tedd Tripp 

→ Age of Opportunity: A Biblical Guide to Parenting Teens - Paul Tripp 

→ Withhold Not Correction - Bruce Ray 

→ Heart of Anger - Lou Priolo 

→ Teach Them Diligently - Lou Priolo 
 

c) Soți 

→ The Exemplary Husband - Stuart Scott 

→ The Complete Husband - Lou Priolo 
 
d) Soții 

→ The Excellent Wife - Martha Peace 

→ Helper by Design - Elyse Fitzpatrick 
 

e) Bărbați 

→ Disciplines of a Godly Man - R. Kent Hughes 

→ Every man’s Battle - Steven Arterburn, Fred Stoeker, & Mike Yorkey 

→ Point Man - Steve Farrar 
 

f) Femei 

→ Beautiful in the Eyes of God - Elizabeth George 

→ Becoming a Titus 2 Woman - Elyse Fitzpatrick 
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8) Probleme de consiliere 
 

a) Mânia 

→ Anger and Stress Management God's Way - Wayne Mack 

→ What Do You Do When Anger Get’s the Upper Hand - Jay Adams 
 

b) Frica 

→ The Fear Factor - Wayne Mack 
 

c) Îngrijorarea 

→ Overcoming Fear, Worry & Anxiety - Elyse Fitzpatrick 
 

e) Depresia 

→ Out of the Blues - Wayne Mack 

→ Depression:  A Stubborn Darkness  - Ed Welch 
 

9) Comunicarea și conflictul 

→ War of Words - Paul Tripp 

→ Peace Maker - Ken Sande 
 

10) Iertarea, pocăința, vinovăția 

→ From Forgiven to Forgiving - Jay Adams 
 

11) Sex 

→ Intended for Pleasure - Ed Wheat 

→ Every Young Man’s Battle - Fred Stoeker & Mike Yorkey 

→ Sex, Romance, and the Glory of God - C.J. Mahaney 
 

f. Analizează problemele de comportament din perspectiva inimii 

→ Exemplu: Tonul tău critic la alții… scrii 5 dorințe posibile ale inimii tale, 
care te duc la acest stil de comunicare.Ce dorești așa de mult de vorbești 
în felul acesta?Ce crede Dumnezeu despre aceste dorințe? 

 
g. Concentrează-te la gloria lui Cristos și la poziția ta în El. 

→ Exemplu: Citește Efeseni 1-3 și listează 10 adevăruri despre identitatea ta 
în Cristos. 
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h. Încurajează/cere fregventarea Bisericii și luarea notițelor la predică și 
aplicarea lor în viață. 
 
2. Cultivă disciplina rugăciunii. Fii specific și concret, nu general 
 
3. Folosește teme de casă care reflectă ceea ce a fost accentuat la sesiunea de 
consiliere, în special din perspectiva următorului pas în procesul de sfințire. 
 
4. Tema de casă implică ambele: a ști și a face. 

Nu doar – Citește capitolul 6 despre FRICĂ din cartea … 
Ci – Citește capitolul 6 și apoi dă exemple specifice (poate 1 pe zi) unde tu 

specific aplici acele principii în viața reală. 
 
5. Arată semnificația temei de casă prin evaluarea ei săptămână de săptămână. 
 
6. Cere consiliatului cu timpul să-și pună singuri teme de casă în procesul de 
consiliere. 
 

I. Construiește un cadru de dragoste. 

II. Caută să dai Speranță 

III. Colectează Data 

IV. Evaluiază problema Biblic 

V. Pune la dispoziție instrucțiuni Biblice 

VI. Tema de casă practică 

 


