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Abstrak 

 
Christian counseling has a special identification then the counseling practice 

commonly. Values dan prinsiples in Christian counseling is directed by biblical truths. 
The inaccurate of placing certain component in Christian counseling cause defect or 
failures to reach the counseling purpose. Concerning the important components of 
Christian counseling are Conseling subject; counseling object; counseling proses; 
purpose and Christian counseling direction. By this discussion the Christian counselor 
might has a comprehensive guidance in counseling practice. 

 
Pendahuluan 

Konseling Kristen memiliki corak tersendiri dibandingkan dengan konseling pada 
umumnya. Nilai- nilai serta prinsip- prinsip dalam konseling Kristen adalah mengacu 
pada apa yang dikatakan dalam Alkitab. Ketidaktepatan dalam menempatkan komponen 
tertentu dalam konseling Kristen dapat mengakibatkan kecacatan atau bahkan kegagalan 
dalam menjalani dan mencapai tujuan dari konseling Kristen tersebut. Adapun beberapa 
suatu proses konseling yang alkitabiah, komprehensif dan relevan adalah subjek 
konseling, objek konseling, proses konseling, tujuan, serta fokus arah konseling. Oleh 
karena ada begitu banyak ragam pembahasan dari komponen- komponen tersebut, 
penulis berusaha menyusun suatu sistematika dari prinsip- prinsip dasar konseling 
Kristen agar diperoleh sebuah pegangan yang komprehensif bagi para konselor Kristen.) 

 
Subjek Konseling Kristen 

Dalam pandangan umum, biasanya konselor dipandang sebagai subjek atau pelaku 
utama dari konseling. Akan tetapi dalam konseling Kristen, konselor dalam proses 
konseling adalah sebagai perantara atau alat di tangan Tuhan. Dapat dikatakan konselor 
adalah subjek sekunder dari proses konseling. Sedangkan subjek utama dari konseling 
Kristen adalah Roh Kudus yang bekerja selaras dengan Firman Tuhan. Peran Firman 
Tuhan dan Roh Kudus dalam proses konseling Kristen merupakan sentral dan terutama. 
Magdalena Tomatala dalam buku Konselor Kompeten. Pengantar Konseling Terapi 
untuk Pemulihan menyatakan bahwa dalam proses konseling Kristen, Roh Kudus 
berperan sebagai penuntun dan Firman Allah memberi terang dan hikmat terhadap 
persoalan yang dihadapi serta dalam memperoleh jalan penyelesaiannya (2003:5).  

Roh Kudus adalah dinamika konseling Kristen. Dalam konseling Kristen, Roh Kudus 
menuntun konselor Kristen untuk melayani dan sekaligus memulihkan, mengubah serta 
mendewasakan konseli (2003:15-16). Dalam hubungannya dengan penyelesaian masalah, 
konseling Kristen bukan hanya bergantung pada kehendak manusia untuk bertanggung 
jawab, melainkan juga pada kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang percaya 
yang mampu memampukannya menaklukkan masalah manusia (2004:188). Melalui 
kuasa Allah, orang percaya tidak lagi perlu menjadi budak kehendak yang lemah, 
lingkungan pada masa lalu atau situasi sosial (2004:188). Roh Kudus menjadi sumber 
kekuatan dan hikmat baik bagi konselor maupun konseli dalam memahami permasalahan 
dan memecahkannya. 



Pekerjaan Roh Kudus adalah selaras dengan Firman Tuhan (Yoh.16:13). Yakub 
Susabda dalam buku Pastoral Konseling 1 menyebutkan bahwa Alkitab harus menjadi 
standar kebenaran yang mutlak untuk menilai tingkah laku dan kebutuhan seseorang 
(Susabda, T.t.:35).  Meier menyebutkan dalam buku Pengantar Psikologi dan Konseling 
Kristen jil. 2 bahwa Alkitab tidak hanya memberikan wawasan ke dalam perilaku 
manusia, tetapi juga menaruh segala sesuatu dalam sudut pandang yang sesuai. Hal itu 
memberi tahu siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana sifat dan tujuan kita 
(Meier,2004:188).   

Hal ini ditegaskan Paulus ketika ia mengirim surat kepada Timotius sebagai seorang 
gembala muda yang sedang menghadapi ancaman pengajaran sesat. Paulus mengingatkan 
Timotius untuk tetap teguh dan berpegang pada kebenaran yang diterimanya sejak kecil. 
Kebenaran itu yakni firman Tuhan yang adalah tulisan yang diilhamkan Tuhan yang 
bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang 
dalam kebenaran (2 Tim.3:16). Dan apa yang diajarkan Paulus kepada Timotius tentu 
juga berlaku bagi gereja di masa kini. Firman Tuhan tetaplah relevan dan harus menjadi 
pegangan utama bagi pelayanan pastoral maupun konseling di masa kini. Ini berarti 
bahwa, seorang konselor Kristen harus membangun dirinya sendiri dalam pengenalan 
akan kebenaran Firman Tuhan serta memiliki kepekaan dengan suara Roh Kudus 
sehingga dalam proses konseling tidak melenceng dari kebenaran. 

Dalam psikologi sekuler, asas yang digunakan tidak lagi merupakan kebenaran yang 
sesungguhnya, yakni perkataan dari Pribadi yang berotoritas, dari Allah sendiri, tapi telah 
beralih kepada semata-mata pandangan dan hikmat manusia yang sesungguhnya telah 
mengalami kerusakan dan penyimpangan oleh karena dosa. Stanley Heath dalam buku 
berjudul Tafsir Kitab Kejadian Pasal 1-11 menjelaskan hal ini dengan pemaparan sejarah 
sepintas tentang terjadinya pergeseran dari asas pengetahuan, yakni sebagai berikut: 

 
Sejak zaman “baheula”, semua bangsa mencari pengertian tentang lingkungan 

dalam dan manusia di mana mereka hidup dan bergaul. Pergumulan itu terbaca, 
misalnya, melalui falsafah Gerika, India dan Mesir. Pemikiran Yunani Kuno mulai 
dengan dua babak “Filsafat Alam”, yang membahas kodrat alam sebagai pangkal 
pengertian. Namun selama mereka mengimani Allah, bangsa Ibrani tidak terbawa 
oleh pergumulan itu, karena sejak sembilan abad sebelumnya mereka sudah memiliki 
keterangan tersebut dari Sang Pencipta, terutama dari Kitab Kejadian. Setelah Eropa 
mulai dikristenkan, pasal-pasal pertama dari Kitab Kejadian diterima secara umum. 
Pada awal abad keenam, filsafat kuno-kafir yang sesat itu dilarang diajarkan karena 
Firman Tuhan dikenal secara luas. Namun pada Zaman Pencerahan, para sarjana 
jatuh cinta pada pemikiran kuno-kafir, yang diperkenalkan kembali melalui 
penggalian sumber-sumber purbakala. Lambat-laun pola pikir kafir itu berkembang 
kembali sampai pada pertengahan abad kedua puluh dan menguasai dunia 
kesarjanaan, baik di Barat maupun di Timur (Heath, 1998:16-17).   

 
Keadaan ini sudah dinyatakan dalam Alkitab seperti yang dikatakan oleh Rasul 

Paulus dalam I Korintus 2:14 yang berbunyi “Tetapi manusia duniawi tidak menerima 
apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan; dan ia 
tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani.”  Paulus 
menyebutkan bahwa “Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh dengan hikmat, tetapi 



mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana 
dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung yang berkaki 
empat atau binatang-binatang yang menjalar” (Rm.1:22-23).  Posisi yang seharusnya 
ditempati oleh Allah dan Firman-Nya, telah digantikan oleh hikmat manusia yang telah 
berdosa dengan sesuatu yang dipaksakan sehingga sesuai dengan logika manusia.  

 
Objek Konseling Kristen 

Objek dalam konseling Kristen adalah pribadi yang bersifat kompleks karena 
merupakan mahkluk mutlidimensi. Dimensi kehidupan manusia tidak terbatas hanya pada 
salah satu dari dimensi biologis, psikologis atau spiritual. Namun kesemuanya itu 
merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dan 
demi kebaikkannya, hubungan di antaranya perlu berjalan dengan seimbang.  

Dalam dunia psikologi sekuler, sering terjadi ketimpangan dan ketidakseimbangan 
dalam memandang dan memaknai kodrat manusia yang multidimensi ini. Hal ini senada 
dengan apa yang dikatakan Stanley Heath dalam buku Psikologi yang Sebenarnya, yaitu:  

 
Sejak dahulu para perintis psikologi berpola “reduktionis” (bersifat atomis), yaitu 

mengusahakan pengertian keseluruhan berdasarkan fungsi dan struktur bagian-
bagian pilihan. Di sinilah letaknya kelemahan dari banyak “penemuan” psikologi. 
Alat indera dan alat pikir masing-masing diselidiki dan fungsinya dianalisa sendiri-
sendiri. Relasi satu bagian dengan yang lainnya kurang mendapat perhatian (Heath, 
1997: 46-47). 

 
Pemisahan tersebut menyebabkan manusia hanya diberlakukan sebatas mahkluk 

hidup tanpa dimensi spiritual, sehingga berakibat pengambaian pada kebutuhannya dalam 
dimensi tersebut. Inilah yang sering diabaikan dalam psikologi dan konseling sekuler. 
Namun tidak demikian dalam konseling Kristen. Manusia dipandang dalam keutuhannya 
sebagai mahkluk jasmani, psikologis dan spiritual. Hal senada juga disampaikan oleh 
Gary Collins seperti yang dikutip oleh dalam buku The Rebuilding of Psychology seperti 
yang dikutip oleh Daniel R.B. dalam tesis berjudul Konsep Integrasi Psikoterapi 
Kontemporer dalam Literatur Konseling Kristen menyebutkan pandanganya mengenai 
konsep antropologi yang Alkitabiah sebagai berikut: 

 
...Alkitab menyajikan pendekatan yang holistik dalam memandang manusia. 

Manusia bukan saja dipandang dari segi fisik, rasional, emosional dan sosial, tapi 
juga dari sudut rohaniah, yang diciptakan dalam gambar ilahi dan diberi tempat 
khusus di alam ini. Tambahan lagi, Alkitab juga berbicara tentang pengampunan 
bagi manusia, sifat manusia yang cenderung pada dosa dan adanya jaminan yang 
cerah dan bersifat kekal bagi manusia. Tentu saja hal ini tidak dapat ditemukan 
secara empiris atau rasional sekalipun (Collins, 1977:151-152; Daniel, 2005:44).  

 
Hal di atas jelas disampaikan dalam Alkitab, yakni Kejadian 2:7 yang menerangkan 

kejadian sekaligus natur manusia. Manusia dibangun dari tubuh fisik yang terbuat dari 
debu, lalu kemudian Allah menghembusi nafas-Nya sehingga manusia menjadi hidup. 
Manusia tidak hanya diciptakan dengan kemampuan berhubungan dengan sesamanya 
(dimensi fisik dan psikis) tapi juga dengan Allah penciptanya (dimensi rohani). Manusia 



memiliki karakteristik dan fungsi rohani, bukan hanya karakteristik dan fungsi jasmani. 
Implikasinya dalam konseling Kristen ialah dalam memandang permasalahan dan 
memberikan solusi kepada konseli, konselor harus memberikan padangannya tidak 
berdasarkan semata- mata pada pertimbangan logis, etis dan humanis , tetapi juga bersifat 
rohani. 

Akan tetapi, kadangkala pandangan yang tidak holisitik atau bersifat berat sebelah 
terjadi dalam konseling Kristen. Collins memperingatkan akan bahaya adanya sikap 
gegabah konselor Kristen yang tidak memahami tentang pentingnya memandang konseli 
dari segala aspek dan dimensi kehidupannya. Ada konselor yang tidak pernah berbicara 
mengenai Kristus dalam percakapan konselingnya, tetapi sering kali juga banyak 
konselor yang membicarakan hal-hal rohani dengan gegabah dan terlalu cepat (2010:18).  

Hal ini mengingat bahwa orang-orang yang datang pada konselor Kristen dan 
meminta bimbingan biasanya datang dengan persoalan yang kompleks, baik jasmani, 
gejala-gejala kejiwaan mau pun kebutuhan rohani (2010:19). Oleh karena itu, konselor 
Kristen tidak boleh melupakan gejala lain, yang juga harus diatasi. Gejala jasmani, 
kejiwaan dan rohani harus sama-sama diperhatikan. Beliau menyebut ini sebagai aplikasi 
praktis dari hukum utama dan amanat yang agung, yang keduanya mengajarkan untuk 
melihat dan memfokuskan diri pada seluruh keberadaan manusia dan kebutuhannya 
(2010:19).    

 
Proses Konseling 

Dalam melakukan proses konseling, seorang konselor harus memahami bagaimana 
seharusnya ia menghadapi konselinya.  Ada dua aspek utama yang akan dihadapi oleh 
konselor yakni aspek emosi dan aspek perilaku dari konseli dimana perlu perhatian yang 
seimbang antara keduanya. Konselor mengizinkan konseli mengungkapakan perasaan/ 
emosi yang bergejolak secara bebas dan jujur dan kemudian menuntun konseli untuk 
mengevaluasi perilakunya, dan di dalamnya mengakui secara jujur akan perilaku yang 
menyimpang atau yang tidak sesuai dengan standar kebenaran Firman Tuhan. Hal ini 
senada dengan pernyataan  Meier bahwa konseling Kristen harus menyentuh kedua aspek 
tersebut demi penanganan yang tepat dan menyeluruh (2004:189). Berikut beliau 
menjelaskan perlunya prinisip keseimbangan tersebut. 

 
Konseli perlu diberi kesempatan untuk menyalurkan  perasaannya. Hal ini 

membantu mereka mengatasi kemarahan yang dipendam yang menyebabkan depresi 
dan membantu membawa kekhawatiran itu dari tingkat bawah sadar ke tingkat sadar, 
di mana hal itu bisa ditangani dengan tepat...Namun konselor Kristen harus bergerak 
lebih jauh dari sekedar memberi perhatian pada perasaan untuk menangani perilaku 
(2004:189).  

 
Hal ini memperingatkan konselor agar tidak terburu-buru mempersalahkan atau 

mengkonfrontasi dengan tajam dan langsug seseorang pada tahap permulaan konseling, 
tetapi juga tidak hanya terfokus pada masalah ‘perasaan’ tetapi harus meningkat pada 
masalah ‘perilaku’.  

Adapun hal pertama, yakni mengenai menaruh perhatian terhapda aspek emosi yaitu 
pengakuan yang jujur akan perasaan atau emosi yang berkaitan dengan satu perisitwa 



tertentu dan mengakui dosa spesifik merupakan ajaran yang ditekankan Alkitab dalam 
hubungannya dengan kesehatan kehidupan rohani maupun emosi seseorang. 

Mengenai pengakuan jujur akan emosi yang terkandung dalam sebuah perisitiwa 
tertentu. Dalam skripsi penulis berjudul Tinjauan Teologis Emosi Negatif Daud dalam 
Mazmur 56:1-14 dan Impliasinya bagi Orang Percaya dalam Situasi Sukar, 
menyebutkan bahwa prinsip pengakuan dengan jujur segala perasaan termasuk emosi 
negatif ini dapat dilihat dalam tulisan-tulisan Daud, yang secara khusus terdapat dalam 
jenis mazmur ratapan (2004:120). W.Brueggemann dalam Dictionry of Biblical Imagery 
menyebutkan bahwa mazmur ratapan mewakili segala perasaan emosi negatif manusia 
seperti perasaaan kecewa, ditinggalkan, kesakitan, penghakiman, kutukan dan berbagai 
emosi negatif lainnya (Brueggemann,1998:484).  

Contoh lainnya, Ayub memilih menyalurkan emosinya lewat keluh kesahnya di 
hadapan Tuhan (Ayb. 7:2). Prinsip kejujuran ini penting agar supaya emosi negatif yang 
dialami seseorang tidak menjadi seperti “bumerang” bagi dirinya sendiri dengan merusak 
fisik dan tidak menjadi racun yang mematikan bagi hubungan dengan sesama 
terkhususnya dengan Tuhan sendiri (Kawengian, 2004:121). Philip Yancey dalam buku 
Kitab Suci yang Dibaca Yesus menyebut pengakuan yang jujur ini sebagai terapi jiwa 
yang tertekan yang menyehatkan karena dapat membawa perasaan apa saja kepada 
Tuhan, beserta kelemahan-kelemahan di mana hanya Tuhan satu-satunya yang memiliki 
kuasa untuk menyembuhkannya (Yancey, 2001: 121-123). 

Dalam faktanya, banyak orang tidak terbiasa mengakui perasaanya secara jujur di 
hadapan Tuhan dan tetap tinggal dalam pengakuan yang kaku dan umum. Henry Cloud 
dalam Changes That Heal juga menyadari akan hal ini. Beliau berpendapat sebagai 
berikut:  

 
Hal yang menyedihkan adalah bahwa banyak orang yang mengakui hal-hal yang 

dangkal, seperti tidak cukup untuk bersaat teduh, ketidaksabaran, dan bersumpah, 
bukannya kanker-kanker yang membunuh jiwa-jiwa kita (Mrk.7:21-
22)...Menyembunyikan aspek-aspek tentang diri kita menyebabkan aspek-aspek itu 
masuk dalam kegelapan dan mengambil kehidupan mereka sendiri...Seluruh 
rombongan besar kebencian dan dukacita tertutupi (di dalam kata-kata Yesus 
“bagian-bagian yang gelap”), dan itu semua muncul dalam seluruh jenis masalah dan 
disfungsi psikologsi (2002:239). 

 
Akibat dari sikap seperti ini, adalah jusrtu menambah berat beban mental seseorang. 

Neil Anderson dalam buku Siapa Anda Sesungguhnya: Menyadari Kuasa Identitas Anda 
di dalam Kristus, mengemukakan realita adanya orang yang bersikap seperti itu yang 
berakibat tidak terselesaikannya luka batin di masa lalu.  

Selanjutnya, ialah mengenai aspek perilaku. Berhubungan dengan hal ini, konseli 
perlu mengakui jika sekiranya terdapat penyimpangan terhadap standar kebenaran dalam 
Firman Tuhan yang telah dilakukannya. Dalam persepektif Kristen, segala sesuatu yang 
dilakukan bertentangan dengan Firman Tuhan adalah dosa. Konseli perlu mengakui 
dosanya dan pengakuan itu seharusnya menjadi pengakuan secara spesifik. Pentingnya 
pengakuan dosa secara spesifik ini disampaikan jelas dalam  1 Yohanes 1:9. Kata 
a`marti,aj (hamartias) dalam ayat ini didahului oleh definit artikel “ta.j” ( tas). Definitif 
artikel, atau pembatas obyek biasanya diterjemahkan “itu”. Ide dari pemakaian artikel ini 



adalah bahwa hal yang disebut dibatasi atau spesifik “yang itu”. Ini berarti pengakuan 
dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa yang ditunjuk dan dijelaskan secara spesifik 
kepada Tuhan, “dosa yang itu” (dari  bentuk jamak kata ini dan definitif artikelnya).  

Jika seorang percaya melakukan dosa, ia harus mengakui dosa tersebut bukan 
menyangkali atau mengalihkan tanggung jawab pribadi kepada orang lain. Pengakuan 
yang jujur penting dan merupakan suatu syarat bagi sebuah pengampunan. Berhubungan 
dengan pengakuan dosa, Gary Collins dalam bukunya yang berjudul The Biblical Basis 
Of Christian Counseling For People Helpers, mengemukakan adanya dua pandangan 
ekstrim yang lahir dari kesadaran akan masih memungkinkannya dosa dalam diri orang 
percaya. Pertama, penekanan pada anggapan bahwa apabila seseorang memiliki masalah, 
ini adalah akibat langsung dari pikiran atau tindakan yang berdosa dari orang tersebut. Ini 
merupakan suatu sikap yang tidak seimbang dan terburu-buru menghakimi dalam menilai 
permasalahan konseli. Konselor perlu menyeimbangi pandangannya mengenai sumber 
permasalahan konseli. 

Ekstrim yang kedua adalah asumsi bahwa masalah-masalah semua datang dari dosa 
orang lain (Collins, 1993:110-111). Tindakan ini merupakan pengalihan tanggung jawab 
atas dosa yang diperbuat kepada orang lain dan merasa dirinya hanyalah korban dari 
perbuatan dosa orang lain. Mengenai sikap seperti ini, rasul Yohanes dengan tegas 
mengatakan bahwa orang dengan sikap seperti ini sedang membohongi diri sendiri, 
kebenaran tidak ada di dalam dia dan ia sedang membuat Allah menjadi pendusta. Oleh 
karena Firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan 
kehilangan kemuliaan Allah (Rm.3:23). William Barclay dalam buku Pemahaman 
Alkitab Setiap: Hari Surat - Surat Yohanes dan Yudas menjelaskan hal ini sebagai 
berikut. 

 
Yohanes melukiskan dan mengutuk dua kesalahan dari cara berpikir. 1) Ada 

orang yang berkata bahwa ia tidak mempunyai dosa. Hal ini menggambarkan 
seseorang yang mengatakan bahwa ia tidak mempunyai tanggung jawab terhadap 
dosa. “Kita dapat saja mempersalahkan dosa-dosa kita kepada keturunan kita, pada 
lingkungan kita, pada temperamen kita, atau pada kondisi fisik kita. Kita juga dapat 
mengkalim bahwa seseorang telah menyesatkan kita dan bahwa kita dibawa jauh dari 
jalan yang benar. Ini ciri semua orang yang biasa menggeserkan tanggung jawab 
terhadap dosa kita. Yohaneslah yang mengatakan bahwa, kalau seseorang berdosa, 
maka pernyataan maaf dan pembenaran diri tidaklah relevan. Satu-satunya hal yang 
patut dalam keadaan seperti ini adalah kerendahan hati dan pengakuan yang jujur 
kepada Allah dan jikalau perlu kepada manusia (Barclay, 1995:51-52).   

 
Jadi berdasarkan penjelasan di atas, penting untuk mendorong konseli agar mengakui 

secara jujur perasaan-perasaan atau emosi negatif yang dirasakan demi mengeluarkannya 
dari keadaan tertekan sehingga dapat membantu meringankan tekanan emosional. Tetapi 
juga perlu mengakui secara spesifik jika ada dosa yang dilakukan dan disembunyika. 
Bukan membela diri dengan mempersalahkan orang lain, tetapi mengakui segala 
kesalahan diri, agar konseli diajar untuk menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab 
dan rendah hati. 

 
 



Tujuan Konseling Kristen 
Tujuan utama dalam konseling Kristen adalah menolong seseorang menyelesaikan 

persoalan demi memenuhi tujuan mula-mula Allah dalam hidupnya, yakni menjadi 
serupa dengan Kristus bagi kemuliaan Bapa di sorga (Rm. 8:29, II Kor.3:18, Yes. 43:7). 
Dengan kata lain, tujuan dari konseling Kristen adalah berpusat pada Kristus 
(Kristosentris/ Teosentris) bukan pada manusianya. Hal ini didukung Paulus dalam 
Kolose 1:28-29 yang menyatakan bahwa ketika ia memberitakan injil, menasihati 
(menegur) dan mengajari orang, tujuannya adalah untuk memimpin mereka kepada 
kesempurnaan dalam Kristus dan itulah yang terus ia usahakan dalam setiap 
pelayanannya. Kristus adalah pusat pelayanan Paulus termasuk pusat dalam pemberitaan 
injil, pusat dalam nasihat dan teguran serta pusat dalam berbagai pengajarannya. 
Demikianlah harusnya juga menjadi pedoman bagi setiap pelayanan konselor Kristen. 

Senada dengan hal ini, Larry Crabb dalam buku  Konseling yang Efektif dan 
Alkitabiah, juga menyebutkan bahwa, “Sasaran dari konseling alkitabiah adalah untuk 
memperkenalkan kedewasaan Kristen, untuk menolong orang-orang memasuki suatu 
pengalaman yang lebih dalam tentang penyembahan dan suatu kehidupan pelayanan yang 
lebih efektif ” (Crabb, 1995:27). Konselor Kristen harus memiliki pola pikir 
“memuridkan” terhadap konseli agar pada akhirnya konseli dapat bertumbuh dan dewasa 
di dalam Kristus melalui segala persoalan yang dihadapi dan bimbingan yang diberikan 
oleh konselor. 

Adanya permasalahan, baik di masa lalu atau masa kini dari seseorang dapat menjadi 
hambatan menuju kedewasaan kehidupan Kristen. Sehingga, di sinilah peran konselor 
untuk menolong agar orang percaya di tolong untuk menghadapi permasalahannya 
sehingga dapat terus bertumbuh dewasa dalam kehidupan kekristenannya sebagaimana 
yang dikatakan rasul Petrus bahwa orang percaya harus terus bertumbuh dalam Kristus 
sehingga tidak mudah digoyahkan imannya (II Pet.3:18). 

Kedewasan perlu terjadi secara holistik (psikologis dan spiritual).Tema tentang 
pertumbuhan atau kedewasaan secara rohani secara khusus dapat ditemui dalam surat-
surat Paulus dan Petrus. Seorang yang sudah percaya adalah seperti bayi-bayi rohani 
yang tentunya diharapkan untuk mengalami pertumbuhan menjadi semakin dewasa. 
Demikianlah hal ini diilustrasikan dalam kehidupan rohani orang percaya (I Pet.2:2). 
Kehidupan orang percaya diharapkan sebagai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan 
dalam segala hal, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam 
iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah (Kol.1:10; II Tes.1:3). 

Gary Dausey dalam buku Pola Hidup Kristen menyebutkan beberapa alasan 
mengapa pertumbuhan kerohanian sangatlah penting. 

Pertama, pertumbuhan rohani melindungi otot-otot rohani kita terhadap tekanan 
yang kita hadapi di “dunia nyata” ini. Allah tidak pernah berjanji bahwa orang-orang 
Kristen akam bebeas dari berbagai kesulitan, tetapi Ia telah menyediakan berbagai 
perlengkapan yang dengan kita dapat mengahdapi kesulitan-kesulitan itu...Orang 
Kristen yang memiliki iman yang teguh mereka mempunyai kekuatan batiniah untuk 
mengatasinya. Kedua, pertumbuhan rohani mengelilingi kita dengan tembok untuk 
melindungi kita dari dosa...Iblis sering melemparkan anak panah berapi pada kita dan 
jikalau  kita secara rohani tidak dewasa, maka sering kali anak panah itu bisa 
menembus dan menyebabkan kita melakukan perkara-perkara yang tidak 
menyenangkan Tuhan...Setiap orang Kristen yang memiliki dasar yang teguh dalam 



Firman Allah bisa meminta perlengkapan yang sama untuk kehidupannya setiap hari. 
Ketiga, pertumbuhan rohani menolong kita waktu kita menyatakan Kristus kepada 
orang lain...Jikalau kita bertumbuh secara rohani, Tuhan menguasai semua bidang 
kehidupan kita dan Dialah yang menolong kita untuk menjadi teladan yang lebih 
baik bagi orang lain (Dausey, 1990:61-62). 

 
Kedewasaan dalam aspek rohani adalah berkaitan dengan kedewasaan dalam aspek 

emosi. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pola pikir tentang keutuhan manusia. 
Aspek rohani dan aspek jiwani (akal, emosi, dan kehendak) seseorang saling bersinergi 
satu dengan yang lainnya. Gagasan ini dapat ditemui dalam kisah seorang perempuan 
pekerja seks komersil yang mengurapi kaki Yesus. Ketika ada orang yang mencela 
tindakan wanita ini, Tuhan Yesus membelanya dan mengatakan bahwa orang yang 
sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dan sebaliknya seseorang yang dosanya 
banyak dan mengalami pengampunan, ia akan banyak berbuat kasih (Luk.7:47). Hal ini 
berarti, akibat dari pengalaman spiritual akan berdampak dan konsisten dengan 
pengalamannya ditinjau dari segi tingkah lakunya. 

Hal ini didukung oleh Jay Adams, seperti dikutip oleh Stanley Heath yang berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Dalam pola konseling Nouthetis, Jay Adams menggambarkan delapan dimensi 

hidup yang saling mengganggu satu kepada yang lainnua. Kedelapan ini termasuk 
kehidupan seksual, ekonomi, pekerjaan, iman, dan kesehatan. Beliau mengemukakan 
keterkaitan multidimensi ini oleh karena dalam bimbingan, penyelesaian satu 
masalah saja belum merupakan penyelesaian tuntas. Kesulitan dalam satu dimensi 
“bocor” kepada dimensi-dimensi yang lain. Dan kalau dampak sekunder itu belum 
diselesaikan, bisa berpengaruh kembali kepada aspek pertamanya (1995:57). 

 
Berhubungan dengan proses pendewasaan ini, J.I Packer dalam buku Pola Hidup 

Kristen menyebutkan bahwa “Pertumbuhan rohani, pertumbuhan di dalam kasih karunia, 
pada hakikatnya merupakan dua hal. Itu merupakan soal sifat moral saudara, dan soal 
hubungan saudara dengan Tuhan” (Packer, 1990:68). Oleh karena itu penting untuk 
memandang permasalahan seseorang tidak hanya dengan mengevaluasi atau menetapkan 
kerohanian seseorang sebagai penyebab masalah yang sedang di alami, tapi juga 
diseimbangkan dengan melihat kondisi dan situasi dari aspek emosional seseorang. Jika 
aspek emosional ini sedang terganggu, konselor tidak boleh langsung menghakimi 
kerohanian yang buruklah dari seseorang yang menjadi penyebab masalahnya sekarang 
atau dengan pernyataan karena “kurang iman”, “kurang berdoa” dan lain sebagainya. 
Pandangan tidak boleh berat sebelah, melainkan beruasaha memahami kedua aspek yang 
penting ini karena saling terkait satu dengan yang lain. Dan dalam kaitannya dengan 
pendewasaan rohani, seseorang perlu juga melihat dan mengevaluasi diri dalam hal 
gejala-gejala emosional yang masih perlu di perbaiki. Hal ini didukung oleh pandangan 
Packer yang menyebutkan bahwa: 

Adalah penting untuk dengan jujur melihat pada emosi kita, menunjuk dengan 
tepat hal-hal yang perlu diubah, dan meminta Tuhan secara khusus melakukan  
sesuatu sehubungan dengan hal-hal itu... Setiap orang mempunyai kebiasaan dan 
sikap yang perlu diubah. Pada beberapa orang ada kebiasaan mendendam terhadap 



orang lain, sedangkan pada orang lain ada kebiasaan tidak pernah mengucap syukur. 
Sejak awal kehidupan kekristenan saudara, saudara harus mengenal hal-hal itu yang 
perlu diubah dan meminta Tuhan untuk mengubahnya (Packer, 1990:68-69).  

 
Jadi, pertumbuahan menuju kedewasaan dalam Kristus bagi orang percaya adalah 

mencakup seluruh aspek kehidupannya. Segala upaya diri dengan penyerahan kepada 
bimbingan Roh Kudus setiap hari tidak boleh lepas dari diri orang percaya mengingat 
kondisi yang masih dalam proses menuju kepada kesempurnaan. Pertumbuhan menuju 
kedewasaan dalam Kristus merupakan agenda besar yang perlu terus digumuli dan 
diperjuangkan dalam setiap kehidupan orang percaya.  

Berbeda dengan psikologi sekuler. Dalam psikologi sekuler, tujuan dari terapinya 
adalah demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta tujuan-tujuan pribadi manusia semata. 
Pusat dari segala usaha pertolongan atau terapi adalah kepada kebaikkan, kesenangan dan 
kesejahteraan manusia (Antroposentris). Crabb menyatakan “suatu sistem, di mana 
‘minat, nilai dan martabat manusia mendominas’ merupakan sistem yang tidak segan-
segan lagi berpusatkan pada manusia tanpa memberi ruangan ke arah yang kudus dari 
Allah yang bersifat objektif dan pribadi” (1995:25). Segala sesuatu dimulai dan 
disesuaikan dengan konselinya demi tujuan dan kesenangan konseli.  

Tujuannya adalah berisfat pragmatis, yakni demi kesenangan dan keuntungan 
pribadi. Crabb mengutip sebuah pernyataan seorang ahli sekuler berkaitan dengan hal ini, 
yang menyatakan bahwa “Anda berhak untuk melakukan, berpikir, dan merasakan apa 
pun yang Anda senangi asalkan dalam prosesnya tidak seorang pun yang dirugikan” 
(1995:26). Hal ini berarti manusia dapat bebas melakukan apa saja yang disenangi tanpa 
mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kehendak dan hukum Allah.  

Jelas hal ini sangat bertentangan dengan iman Kristen. Dalam konteks orang percaya, 
Paulus dengan jelas menegaskan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia 
harus demi kemuliaan nama Tuhan, oleh karena hidupnya yang telah ditebus dan kini 
menjadi milik Tuhan dan Roh Allah berdiam di dalamnya (I Kor. 6:19-20); melakukan 
kewajiban dalam hubungan dengan sesama dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan 
bukan untuk manusia (Kol.3:23). Hal ini penting oleh karena pada saatnya, setiap orang 
harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan-Nya di hadapan Tuhan (2 Kor.5:10). 

 
Fokus Konseling Kristen 

Fokus yang dimaksud di sini adalah berhubungan dengan fokus arah, yakni dengan 
pandangan terhadap aspek waktu terhadap masa kini atau masa lampau. Konselin Kristen 
berada pada titik tengah, yakni mengarah pada masa kini tapi tidak melupakan 
pertimbangan dari masa lalu. Dalam dunia konseling terdapat dua ekstrim dalam hal ini 
yakni pada satu ekstrim, selalu berfokus pada masa lalu dan menjadikannya sebagai 
‘biang keladi’ dari masalah di masa kini (2004:187). Pandangan ini berimplikasi pada 
tidak adanya tuntutan tanggung jawab dari seseorang terhadap perilaku menyimpang atau 
dosa yang dilakukannya di masa kini. Tokoh yang terkenal dengan kelompok ini adalah 
Sigmund Freud yang menganggap bahwa masa lampau mempunyai daya takdir, 
seseorang tidak dapat bebas dari Id-nya. Begitu juga menurut psikologi Gestalt, masa 
lampau tetap hadir pada masa kini sebagai kebiasaan-kebiasaan yang menghambat klien 
dalam setiap pikiran dan perbuatan (Heath, 1995:76). 



Di ekstrim yang lain, selalu menghindari masa lalu atau mengabaikan sama sekali 
masa lalu dan memandangnya tidak memiliki kaitan yang berarti dengan masa kini 
(2004:187). Menurut psikologi eksistensial, masa lampau tidak berarti dan tidak 
bertujuan, maka tidak perlu dipikirkan. Orang hidup pada masa kini dan di dunia ini. 
Semua pengaruh berasal dari lingkungan sekarang  (1995:77). 

Kedua penekanan di atas, sama-sama tidaklah menawarkan pandangan yang tepat 
bagi konseling Kristen. Konseling Kristen harus berbalik kembali kepada apa yang 
dikatakan oleh Alkitab. Dapat dikatakan bahwa Alkitab memberikan porsi yang 
seimbang antara masa lampau dan masa kini. Stanley Heath menyimpulkan pandangan 
Alkitab tentang kemasalampauan seseorang sebagai berikut: 

 
1. Pendidikan/ pembiasaan yang keliru dan yang harus diperbaiki kembali. Anak 

manja merupakan contoh. 2. Sejarah yang konkret, penuh dengan peristiwa-peristiwa 
keberdosaan. Dosa-dosa tersebut membayangi masa kini, misalnya seseorang yang 
takut bertemu dengan si anu. 3. Relasi seorang dengan sesamanya sudah rusak 
sehingga kedua pihak terbayangi rasa dendam dan benci. 
 
Berkaitan dengan hal ini, Paul Meier dalam Pengantar  Psikologi dan Konseling, vol. 

2 menyatakan pendapatnya yakni sebagai berikut: 
Secara umum, pengalaman masa lalu tidak boleh dipakai sebagai dalih untuk 

menghidari tanggung jawab masa kini. Konseling Kristen berusaha menangani 
perilaku pada saat ini, tetapi kadang-kadang merupakan hal yang sesuai untuk 
melakukan sesuatu tentang masalah-masalah pada masa lalu yang belum 
terselesaikan.Secara keseluruhan, mengambil pandangan yang seimbang cenderung 
bekerja terbaik (Meier, 2004:187). 

 
 Penulis sependapat dengan Meier, bahwa konseling Kristen tidak bisa mengabaikan 

kedua-duanya. Selain masa lalu, Alkitab juga memberikan harapan untuk masa kini dan 
masa depan. Firman Tuhan, mengungkapkan Allah menciptakan manusia, serta panggilan 
yang menetapkan tujuan hidup bagi manusia. Tujuan itu memberikan makna bagi masa 
kini serta harapan bagi masa depan (1995:80). Demikianlah dalam konseling Kristen, 
masa lampau dan masa lalu harus mendapat perhatian yang seimbang dengan melihatnya 
dari sudut pandang Firman Tuhan, bahwa masa lampau memang memiliki pengaruh akan 
tetapi lewat karya Kristus dan Roh Kudus, orang percaya tidak harus hidup dalam 
bayangan masa lalu. Sedangkan masa kini dan yang akan datang juga diperhatikan dalam 
rangka rencana Allah yang telah ditetapkan-Nya bagi setiap orang percaya. 

 
Kesimpulan 

Agar dapat mempertahankan keunikan konseling Kriten dan menjaga agar tetap 
berjalan sesuai dengan maksudnya, para konselor harus memahami prinsip dasar 
konseling Kristen. Untuk menolong para konselor Kristen memahami prinsip dasar 
konseling Kristen, maka konselor dapat memulainya dengan memahami komponen- 
komponen dasar dari konseling Kristen. Adapun komponen- komponen yang dimaksud 
ialah subjek (pelaku) konseling, objek (penerima/sasaran) konseling, proses konseling, 
tujuan konseling dan fokus/ arah konseling.  



Subjek konseling Kristen yang utama bukanlah konselor (manusia), tetapi Roh 
Kudus dimana Roh Kudus berjalan seirama dengan Firman Tuhan. Konselor harus 
senantiasa bersandar pada kuasa Roh Kudus bukan pada logika dan pertimbangan 
manusia semata. Sehingga syarat utama seorang konselor Kristen ialah seorang yang 
mengalami kelahiran lahir baru, yang berarti bahwa ia hidup dalam pimpinan Roh Kudus 
dan juga bertumbuh dalam kebenaran (Firman Tuhan) setiap hari. Dengan demikian, 
konselor akan selalu mendasarkan dan mengorientasikan segala pemahaman, nilai dan 
prinsip pada Firman Tuhan ke dalam setiap kasus konseling yang di hadapi. 

Objek dari konseling Kristen adalah manusia yang merupakan mahkluk bersifat 
multidimensi, yakni mahkluk dengan dimensi fisiologis, psikologis dan rohani. Ini 
merupakan rangakaian yang sudah ditetapkan Allah sejak mulanya yang membedakan 
manusia dengan ciptaan yang lain. Setiap dimensi saling berkaitan dan berfungsi saling 
mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Sehingga, konselor perlu memiliki pemahaman 
ini agar tidak terjadi ketimpangan atau berat pada satu dimensi saja dan mengabaikan 
dimensi yang lainnya ketika menghadapi kasus konseling.  

Proses dalam konseling Kristen berkaitan dengan bagaimana konselor menghadapi 
konseli. Dua aspek penting yang dihadapi konselor pada proses konseling ialah aspek 
emosi dan aspek perilaku. Konselor harus memberikan kesempatan agar konseli dapat 
mengungkapkan emosi yang sedang dirasakan dan juga menuntut konseli agar dapat 
dengan jujur jikalau telah melakukan suatu perbuatan yang tidak benar dan bertentangan 
dengan Firman Tuhan.  

Tujuan dari konseling Kristen ialah  menolong seseorang menyelesaikan persoalan 
demi memenuhi tujuan mula-mula Allah dalam hidupnya, yakni menjadi serupa dengan 
Kristus bagi kemuliaan Bapa di sorga. Konseling Kristen tidak semata- mata bertujuan 
pada kepuasan dan kebaikan manusia semata, dengan menolong memberikan solusi dan 
jaminan emosi yang stabil, tetapi tujuan akhir sesungguhnya adalah agar konseli 
menjalani kehidupan sesuai dengan rancangan Allah yang semula. 

Fokus dari konseling Kristen ialah berada pada porsi seimbang antara masa lampau 
dan masa kini. Masa lalu tidak bisa diabaikan begitu saja ika memang terdapat hal 
tertentu yang belum diselesaikan dengan benar dan jujur di hadapan Tuhan. Selain itu, 
masa lalu dapat menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kehidupan sekarang dan yang 
akan datang. Tetapi masa lalu tidak bisa dijadikan dalil untuk menghidar dari 
pertanggung jawaban pribadi atas sikap buruk atau masalah tertentu di masa kini.  

Demikian prinsip- prinsip dasar konseling Kristen yang harus dipahami para 
konselor secara khusus. Pada intinya, konselor harus lebih menjaga bentuk pelayanannya 
agar tetap memiliki bentuk pelayanan konseling yang bersifat holistik, seimbang, dan 
alkitabiah. Holistik berarti tidak mengabaikan satupun dari semua dimenisi dan aspek 
pribadi konseli; seimbang berarti tidak bersikap ekstrim baik antara perasaan dan perilaku 
serta antara masa kini dan masa lalu; dan alkitabiah yakni menjadikan Firman Tuhan 
sebagai landasan utama konseling dan segala pandangan serta tata nilai dari diri konselor 
sendiri.  
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