
CONSILIERE ἧI MENTORARE CU IMPACT

15

PREFAȚŀ
CŁlŁuzirea spiritualŁ:

de la Ăavvaò AntichitŁții la mentorul de azi

SFĄNTUL APOSTOL PAVEL le scria romanilor: ĂDar
cum vor chema pe Acela ´n care n-au crezut? ἧi cum vor
crede ´n Acela despre care n-au auzit? ἧi cum vor auzi
despre El, fŁrŁ ca cineva sŁ predice? ἧi cum vor predica,
dacŁ n-au fost trimiѽi? Astfel, credința vine din cele
auzite, iar cele auzite, prin Cuv©ntul Lui Dumnezeu.ò
(Romani 10:14-15). Nimeni n-a plecat la propovŁduire
de capul lui. 1. Inițial, Isus „a chemat pe cine a vrutò
(chemarea; vocația divinŁ: gr. kaleo; lat. voco/are = a
chema); 2. apoi, Ăei au venit la El Ἠi a r©nduit dintre ei
12, ca sŁ-i aibŁ cu Sineò (rŁspunsul personal: voluntar
Ἠi prompt [lat. protinus = ´ndatŁ]; asumarea vocației
apostolice Ἠi Ăuceniciaò alŁturi de Isus timp de trei ani;
gr. mathitevo = a fi discipol; a ´nvŁța; lat. discipulus); Ἠi
3. ´n final, Isus Ăi-a trimis sŁ prediceò (misiunea
apostolicŁ; gr. apo/stello; lat. mitto/ere = a trimite;
missio/onis = trimitere; gr. kirysso = a propovŁdui; Ăa
face o proclamație în calitate de herald”; un „mesager al
Domnuluiò; gr. kyr = domn) [Marcu 3:13-14].

Chemare, ucenicie, trimitere..., toate acestea s-au
petrecut Ăla ´mplinirea timpuluiò (Galateni 4:4), ´ntr-un
moment de cumpŁnŁ al omenirii, cum ar zice E. Cioran:
ĂPe culmile disperŁriiò, c©nd ĂPoporul care stŁtea ´n
´ntuneric, a vŁzut o mare LuminŁ Ἠi, celor care zŁceau ´n
ținutul și în umbra morții, le-a rŁsŁrit Luminaò (Matei
4:16) ĂtransfigurŁrii cosmiceò (Cioran) mesianice. Isus
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n-a venit ´ntr-o lume pregŁtitŁ sŁ-L primeascŁ, ci ´ntr-o
lume bulversatŁ, disperatŁ Ἠi ´n aѽteptare... Nu era o
lume mai dreaptŁ, mai bunŁ, mai credincioasŁ, mai
moralŁ, mai cultŁ, mai catehizatŁ, mai primitoare dec©t
cea de azi. Dar Isus n-a ținut cont de nimic din toate
astea, ci pur Ἠi simplu a venit sŁ-Ἠi ´ndeplineascŁ
Ămisiuneaò: a ´nvŁțat, a vindecat boli incurabile, a înviat
persoane trecute ´n Ăviața de apoi”, a iertat, a exorcizat
Ădemoniiò multor patimi, a dat sens multor vieți, a
provocat, a contestat formalismele Templului,
cŁrturarilor Ἠi fariseilor, a declanἨat furia mai marilor
vremii Ἠi nu a fugit de supliciul Ἠi ĂruἨineaò crucii.

Ċntr-un fel, la (rŁs)crucea vremurilor de azi,
lucrurile par a se suprapune cu cele din timpul lui Isus.
TrŁim ´ntr-o lume complet debusolatŁ, secularizatŁ,
nihilistŁ, agnosticŁ, scepticŁ, indiferentŁ, relativistŁ,
dezumanizatŁ, lacomŁ Ἠi nesŁtulŁ, buimacŁ, parcŁ ĂfŁrŁ
istorie spiritualŁ Ἠi fŁrŁ viitorò, ostilŁ Celui de Sus Ἠi
refractarŁ oricŁrei morale, o epocŁ a indiscreției și lipsei
de pudoare, a pornografiei, traficului de carne vie,
v©nzŁrilor de armament, droguri etc., fŁrŁ sentimentul
pŁcatului (Morale sans p®ch®, dr. Hesnard, 1954), fŁrŁ
pic de ruἨine, fŁrŁ valori, direcție, sens și destinație
spiritualŁ. Dumnezeu ne-a adus de la haos (abis, Ătohu
wa bohuò = o lume ĂfŁrŁ formŁ Ἠi goalŁò; ĂfŁrŁ cap Ἠi
fŁrŁ coadŁò) la kosmos (ordine, viațŁ, ĂcŁpŁt©iò), dar
noi, parcŁ tributari Ăvocației entropiei”, mergem
ireversibil cŁtre neant, nonsens Ἠi autodistrugere.
Dumnezeu ne-a dŁruit Viața, dar noi, incapabili sŁ-i
descifrŁm farmecul, bucuria, valoarea Ἠi sensul, ne-o
suprimŁm sau ne-o irosim ´n nimicnicie. Ne-a dŁruit
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Iubirea, dar ura, intoleranța și resentimentele ne
stŁp©nesc. ĂLumina a venit ´n lume, dar oamenii au iubit
mai mult ´ntunericul dec©t lumina, pentru cŁ faptele lor
erau rele.ò (Ioan 3:19). Nu suntem cu nimic mai buni
peste 2000 de ani dec©t atunci, dimpotrivŁ!

Dar, ´n loc sŁ stŁm Ἠi sŁ ne lamentŁm continuu,
mai bine cŁutŁm soluții. Omul sfințește locul! Tuturor
acestor provocŁri vor trebui sŁ le facŁ fațŁ duhovnicii,
mentorii, cateheŞii și toți învŁțŁtorii spirituali de azi. O
teologie de manual, scolasticŁ, teoreticŁ, stearpŁ Ἠi
polemicile noastre confesionaliste sunt de mult depŁἨite.
Cum Ăimputaò ironic un student profesorului de
dogmaticŁ: ĂDomô profesor, cred cŁ nici Dumnezeu nu
Ἠtie despre El at©tea c©te ați scris dumneavoastrŁ ´n
manualul acesta!ò Termeni, dogme, erezii, speculații
filosofice, dispute ï la ce servesc toate astea? ĂNimic nu
e mai sŁrac dec©t cugetarea care, st©nd afarŁ de
Dumnezeu, filosofeazŁ despre Dumnezeu.ò (Diadoh,
episcop al Foticeei, sec. V). Azi, e nevoie de creѽtini
autentici Ἠi mŁrturisitori adevŁrați (gr. martirevo = a
mŁrturisi; de aici Ἠi termenul de Ămartirò) ´ntr-o relație
vie cu Dumnezeu, Ădin interiorul Luiò, ´n Duhul Lui, nu
doar de niște transmițŁtori de cunoștințe teologice
exterioare, mereu puși pe harțŁ pentru monopolul
(exclusivismul) Ἠi Ădrepturile de autorò asupra
ĂadevŁruluiò divin.

Vremea polemicilor sterile a apus. Lumea nu
mai are nevoie sŁ afle Ăsexul ´ngerilorò! E nevoie de o
Ċnt©lnire adevŁratŁ cu Dumnezeu, nu doar la nivelul
minții și speculațiilor teologice, ci și la nivelul inimii și
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al spiritului. Un consilier sau mentor spiritual asta va
trebui sŁ facŁ, sŁ-l conducŁ pe omul zilelor de azi la
Marea Ċnt©lnire existențialŁ Ἠi spiritualŁ cu Dumnezeu.
ĂOare poate un orb sŁ cŁlŁuzeascŁ pe un alt orb? Nu vor
cŁdea am©ndoi ´n groapŁ?ò (Luca 6:39). Avem nevoie
de duhovnici adevŁrați, de consilieri adevŁrați, de
mentori spirituali adevŁrați, cu pregŁtire umanŁ,
teologicŁ și viațŁ spiritualŁ pe mŁsurŁ, care sŁ ´nțeleagŁ
omul de azi cu toate problemele, slŁbiciunile Ἠi ezitŁrile
lui, nu de triumfaliἨti Ă´mbelferiŞi ai spirituluiò, de
legaliἨti, formaliἨti, moraliἨti de mucava care sŁ te
trateze de pe poziții de superioritate, suficiențŁ Ἠi
omnisciențŁ. Avem nevoie de cŁlŁuze spirituale umane,
calde, autentice, vii care sŁ Ănu ne dea lecții de moralŁ
ieftinŁò Ἠi de Ăauto-izbutitŁ soteriologieò. Nu e nevoie
de Ăexperți” care sŁ ni se insinueze drept Ămodeleò Ἠi
ĂpŁstoriò ai unei turme paraplegice Ἠi oarbe, ci de
oameni adevŁrați cu inimŁ caldŁ Ἠi mare, cu care sŁ
putem intra ´ntr-un dialog real, de la om la om, de la
suflet la suflet, cu Dumnezeul cel Viu prezent ´n
mijlocul nostru.

Predica publicŁ e una, relația de ´ndrumare
spiritualŁ, de consiliere sau de mentorat este alta. Este o
relație particularŁ, de la om la om, cu o forțŁ de impact
soteriologic imensŁ: o adevŁratŁ Ăchirurgie spiritualŁò ´n
care omul ´Ἠi oferŁ mentorului spiritual inima deschisŁ
ca Ăpe tavŁò cu toatŁ ´ncrederea. De mŁiestria Ἠi
responsabilitatea duhovnicului, consilierului sau
mentorului spiritual depinde Ăreușita operației” și felul
´n care este ĂsuturatŁò incizia. Din pŁcate, mulți au
rŁmas profund dezamŁgiți și debusolați dupŁ
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Ă´nt©lnireaò cu unele Ăpseudo-cŁlŁuzeò sau Ămercenariò
implicați în acest câmp psihologic și spiritual extrem de
fragil.

Predica te poate atinge parțial, dar cuvântul
adresat direct, de la inimŁ la inimŁ, n-are cum sŁ nu-Şi
trezeascŁ sentimente, ´ntrebŁri, idei, aspirații puternice.
Aceasta și era relația directŁ dintre avva (maestrul
spiritual) Ἠi ucenic, ´ncŁ din antichitatea creἨtinŁ, Ἠi cŁtre
asta tindem Ἠi acum, spre o neo-evanghelizare sau re-
´ncreĸtinare autenticŁ (nu ´ndoctrinare sau prozelitism)
a omului, prin comunicarea fațŁ ´n fațŁ cu mentorul, un
om mai experimentat, pregŁtit (psihologic Ἠi spiritual),
cu ´nvŁțŁcelul, ´n curs de formare, pentru a-l smulge din
marasmul Ἠi pericolele societŁții atee despre care
vorbeam mai sus. Mai trebuie doar sŁ ´nțelegem cŁ, azi,
aceastŁ relație spiritualŁ de cŁlŁuzire este cumva Ăpe
picior de egalitateò. Nimeni nu se considerŁ superior
nimŁnui, doar Ămaestrulò spiritual este dispus Ἠi
disponibil sŁ (se) investeascŁ ´n Ădiscipolò, ´n beneficiul
orientŁrii lui existențiale și mântuirii. Aceasta înseamnŁ
ĂartŁò Ἠi autenticitate spiritualŁ!

Volumul de fațŁ, Consiliere ѽi mentorare cu
impact, ca, de altfel, ´ntreaga colecție Autentic,
urmŁreĸte obținerea unor mŁrturii adevŁrate ale unor
persoane autentice, care sŁ le fie de folos ´n orientarea Ἠi
formarea oamenilor dispuἨi sŁ-Ἠi caute calea Ἠi rostul lor
spiritual. AἨa cum, deja, ne-a obișnuit apariția primului
volum, CopilŁrie ѽi parentalitate cu impact, structura
celui de fațŁ este la fel de coerentŁ, variatŁ Ἠi interesantŁ
cum, nu mŁ ´ndoiesc nicio clipŁ, vor fi Ἠi cele ce vor
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urma. Coordonatoarea volumului Ἠi a colecției, doamna
conf. univ. dr. Patricia Runcan, un manager cultural
excelent Ἠi, la r©ndu-i, un om spiritual autentic, nu se
dezice, nici de aceastŁ datŁ, de stilul ei Ănemțesc”,
precis, pedant Ἠi de chemarea/menirea pe care i-a dat-o
Dumnezeu: de a ´nvŁța în școalŁ, de a mŁrturisi ´n/prin
BisericŁ Ἠi de a scrie mesajul divin celor dispuἨi sŁ-l
asculte. Susțin și încurajez, cu tot sufletul, aceastŁ
minunatŁ inițiativŁ a colecției Autentic Ἠi sper sŁ dea
roade c©t mai bogate Ἠi ´ndelungate!

Conferențiar universitar  dr. EUGEN JURCA
Universitatea de Vest din TimiἨoara


