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dependenţei (de păcat), iar, pe de altă parte, dintre 
normalitate înţeleasă ca viaţă curată, trăită după planul 
lui Dumnezeu şi „normalitatea” vieţii comune, asociată 
consumatorului moderat. Salvarea din dependenţă 
nu înseamnă întotdeauna mântuire, după cum 
nici mântuirea nu înseamnă în toate cazurile a trăi 
abstinent. Un abstinent fără credinţă în Dumnezeu 
seamănă cu o casă clădită din paie (I Cor. 3, 12-14), 
iar un credincios dependent rămâne un ipocrit religios. 
Astfel de confuzii au devenit comune în prezent, 
deoarece conţinutul cuvântului „normal” a fost golit şi 
înlocuit cu sensuri străine lui3. 

Poate aţi auzit adesea expresii ca: „Dacă toată lumea 
bea, eu de ce să nu beau din când în când?”, „Drogurile 
sunt peste tot. Am încercat şi eu. Aşa este generaţia 
noastră”, „Şi colegii mei trag câte un fum înainte de 
examene. Alungă stresul”, „Băutul mi se trage de la 
tata. La fel a băut şi bunicul. Cred că se moşteneşte” 
etc.. Observăm din discursul şi comportamentul celor 
din jur că din ce în ce mai puţini oameni sesizează 
pericolul înţelegerii greşite a lucrurilor. „Fapta lui 
Dumnezeu, socotită de către oameni nebunie, este mai 
înţeleaptă decât înţelepciunea lor, … căci înţelepciunea 
lumii acesteia este  nebunie  înaintea lui Dumnezeu”, 
atenționa Sfântul Apostol Pavel (I Cor. 1, 25 și 3, 19).

Pe termen scurt şi mediu, clientul unei forme 
de psihoterapie (AA, AlAnon, „Crucea Albastră”, 
Hazelden etc.) poate trăi abstinent şi pe baza altor 
convingeri decât cele religioase, dar fără o înrădăcinare 
în trăirea propriei credinţe psihoterapia nu poate duce 
la abstinenţa liberă şi de lungă durată. S-a constatat 
că tehnicile abordărilor terapeutice pot avea succes 
pe fondul credinţei în Dumnezeu4. Experienţa 
asociaţiilor terapeutice a dovedit că abstinenţa bazată 
pe convingerile şi modul de viaţă religioase se apropie 
cel mai mult de idealul de vindecare. 

Biblia cuprinde o mulţime de exemple narative 
despre căderi şi recuperări, despre recidive şi eşecuri 
dintr-o formă sau alta a dependenţei. Deşi diferit 
uneori de vocabularul de specialitate al psihologului 
sau psihoterapeutului, vocabularul biblic îi este 
complementar (dependenţa asociată cu păcatul şi 
viciul; recidiva asociată cu recăderea; abstinenţa 
asociată cu vindecarea, libertatea sau mântuirea din 
păcat etc.), deoarece pune lucrurile într-o lumină 
diferită şi, adesea, aduce clarificări neaşteptate. 

Am selectat câteva parabole şi comentarii în legătură 
directă cu terapia dependenţelor, aşa cum le-am folosit 
în munca terapeutică. Structura abordării terapeutice 
a textelor (probleme, resurse, obiective) este preluată 
şi adaptată de la psihoterapeutul australian George 
Burns5, dar nu este singura variantă de interpretare şi 
utilizare terapeutică a unui text6. Punctele A., B., C. 
din „Probleme abordate” corespund punctelor similare 
din „Resurse folosite” şi „Obiective urmărite”.

Parabola fiului risipitor (Lc. 15, 11-32)  

Probleme abordate: 
- relaţiile de familie; dependenţa nu este în primul 

rând o problemă  a consumului, ci o problemă a 
relaţiilor. Dacă folosim metafora aisbergului, vârful 
este format din simptome (consum abuziv, vocabular şi 
comportament violent, boli asociate consumului etc.), 
iar corpul masiv de sub apă însumează relaţiile avariate 
cu ceilalţi, cu Dumnezeu şi cu sine. Suma abuzurilor şi 
lipsa dragostei îngheaţă de cele mai multe ori în stadiul 
din momentul în care dependenţa a preluat controlul. 

- revenirea/ pocăinţa; drumul de întoarcere spre 
situaţia iniţială se dovedeşte a fi revenirea la o situaţie 
schimbată. 

- falsele aşteptări; diferenţa dintre realitate şi 
reprezentările deformate cu privire la ea.

Resurse şi instrumente folosite:
Nevoia omului de a trăi în comunitate. Jocul 

de rol presupune retrăirea relaţiilor dintre membrii 
familiei într-un mediu controlat, pe baza tiparelor de 
comportament. Modul cum se realizează va fi descris 
într-un articol separat.

Dorinţa de schimbare a vieţii. Un instrument 
terapeutic în care etapele procesului de menţinere 
a abstinenţei evoluează progresiv şi ascendent este 
„cercul schimbării”. Din reprezentarea grafică putem 
observa asemănările cu etapele pocăinţei în mişcarea 
lor ascendentă şi reluată. Procesul întoarcerii acasă 
(recuperarea) a fiului risipitor poate fi urmărit până la 
un moment dat după această schemă7.

Simţul realităţii. Falsele aşteptări se încadrează în 
procesul gândirii magice, confundând posibilităţile 
cu dorinţele sau credinţa cu superstiţiile (de exemplu: 
confuzia libertăţii cu libertinajul sau iluzia că „vreau 
să-mi trăiesc viaţa” este acelaşi lucru cu autocontrolul).

  
Obiective urmărite:
optimizarea relaţiilor în familie;
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să simţi că Dumnezeu te vindecă.

Parabola samarineanului milostiv (Lc. 10, 25-
37) 

Probleme abordate: 
codependenţa;
nevoia de ajutor;
epuizarea în meseriile sociale.

Resurse şi instrumente folosite:
Codependenţa se referă la modul cum 

interacţionează aparţinătorii (familia, prietenii şi 
anturajul) la boala dependentului. Boala codependenței 
este o „boală a relațiilor”, care afectează în primul 
rând copiii11. Tipul relaţiilor codependente cunoaşte 
două atitudini faţă de dependent, ambele greşite: 
condamnarea morală şi discriminarea socială (rolul 
„acuzatorului”) sau sprijinul necondiţionat (rolul 
„salvatorului”). Bolnavul şi aparţinătorii se află blocaţi 
într-un „triunghiul dramatic” al relaţiilor nocive. Poate 
că preotul şi levitul din parabolă l-au condamnat pe 
călător pentru că nu şi-a luat toate măsurile necesare 
să nu fie tâlhărit sau cum ar fi fost dacă samarineanul 
l-ar fi privit ca pe un străin? Rezolvarea relaţiilor 
codependente se face printr-un echilibru între distanţare 
şi apropiere, condamnare şi susţinere. Principiul creştin 
„urăşte păcatul, dar iubeşte păcătosul” poate fi util.

Drumul spre vindecare înseamnă că dependentul 
recunoaşte că are o problemă, că este dominat de 
alcool sau de drog şi că are nevoie de ajutor din afară. 
Mântuitorul cerea explicit oamenilor să aibă dorința 
vintecării și să-I solicite ajutorul („Iisus, văzându-l 
pe acesta zăcând şi ştiind că este  aşa încă de multă 
vreme, i-a zis: Voieşti  să  te  faci  sănătos?” – In. 5, 6). 
Cererea este un pas spre vindecare. În Gestaltterapie 
se abordează trei tipuri de relaţii (cu sine, cu aproapele 
şi cu Dumnezeu), iar ajutorul trebuie să vină din toate 
cele trei direcţii: de la Dumnezeu, de la oameni şi din 
interiorul tău. 

dispoziţia de a ajuta folosită cu măsură; sindromul 
„burn out”;

Obiective urmărite:
să ieşi dintr-o relaţie distructivă;
să ceri ajutor: când?, cui?, pentru ce?;
să-ţi dozezi energia şi să-ţi orientezi efortul.

Textul biblic este simultan un pretext şi un post-
text. Drumul terapeutic porneşte de la el şi se încheie 
cu confirmarea lui existenţială, pe o rază proporţională 
cu abilităţile terapeutului (sau pe măsura artei cu 
care aruncă „năvodul”). Calităţile terapeutice ale 
textelor biblice (sinceritatea, potenţialul dramatic, 
câmpul hermeneutic imens etc.) le situează în fruntea 
medicamentelor spirituale împărţite între clienţi 
şi terapeuţi. Chiar dacă aspectele laice ale terapiei 

dependenţelor tind să se impună sau să mascheze 
dimensiunea religioasă creştină a principiilor şi 
instrumentelor ei, diferenţa nu va consta în calitatea 
apei scoasă din Izvor (mă refer la Iisus Hristos 
Vindecătorul), ci în modul îmbutelierii ei. 

Anexă:
EVANGHELIA TERAPIEI    (Dr. André Moreau)

Bate şi ţi se va deschide
Cere şi ţi se va da
Caută şi vei găsi
Priveşte şi vei vedea
Ascultă şi vei auzi
Ascultă-ţi tăcerea şi îţi vei auzi nevoile
Reflectează în loc să întrebi   
Vorbeşte atunci când ai ceva de spus
Vorbeşte despre tine iar ceilalţi îţi vor vorbi despre 

ei
Mergi şi vei înainta
Simte şi vei trăi
Dă şi vei primi (poate)
Iubeşte şi vei fi iubit
Deschide-te şi ceilalţi se vor deschide
Fii pasionat şi vei fi pasionant
Fii tu însuţi şi ceilalţi vor deveni ei înşişi
Construieşte ceea ce cauţi
Seamănă fără să ţii seama şi vei culege
Ia seama la ceea ce nu faci în loc să te revolţi
În loc să reproşezi părinţilor tăi ceea ce au făcut 

din tine
Ia seama la ceea ce faci tu cu ceea ce ei au făcut 

din tine
Trasează-ţi calea pe care vrei s-o străbaţi înainte să 

aştepţi un vânt favorabil
Trăieşte din plin şi vei fi lăsat să trăieşti
Trăieşte-ţi viaţa aici şi acum
Acolo unde se naşte viaţa dispare boala şi vindecarea 

va fi dată cu prisosinţă
Fii responsabil şi vei fi mai puţin vinovat
Fii iarăşi copil şi vei creşte
Renunţă şi vei fi mai liber
Dacă eşti pregătit, nu aştepta de la Cel atotputernic 

ceea ce nu poate veni decât de la tine
RIDICĂ-TE ŞI UMBLĂ
Omagiu lui Iisus, primul meu terapeut

Note:

1. Ioannis Zizioulas, Mitropolit de Pergam, Creaţia 
ca Euharistie, Traducere de Caliopie Papacioc, Editura 
Bizantină, Bucureşti, 1999.




