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TEOLOGIA SLUJIRII 
PASTORALE
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O teologie biblică a O teologie biblică a 
slujirii pastoraleslujirii pastorale

1. Conceptul de păstor în 
Vechiul Testament
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Psalmul 23Psalmul 23

•• Hrănirea spirituală a Hrănirea spirituală a 
poporuluipoporului

•• Călăuzirea spirituală a Călăuzirea spirituală a 
poporuluipoporului

•• Îndreptarea poporuluiÎndreptarea poporului
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Ezechiel 34Ezechiel 34

Sacrificiul personal pentru 
popor (v. 2-3).
 Împlinirea nevoilor spirituale 

ale poporului (v. 4).
Întărirea celor slabi spiritual
Vindecarea celor bolnavi 
spiritual
Recuperarea celor 
dezorientați spiritual.
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•• Consecințe majore ale păstoririi Consecințe majore ale păstoririi 

defectuoase, conform cu Ez 34:defectuoase, conform cu Ez 34:
–– Abuzul de autoritate („stăpâniți cu Abuzul de autoritate („stăpâniți cu 

asuprire și cu asprime”)asuprire și cu asprime”)
–– Lipsa de unitate („sLipsa de unitate („s--au risipit”)au risipit”)
–– Vulnerabilitate în fața oamenilor Vulnerabilitate în fața oamenilor 

rău intenționați („au ajuns prada rău intenționați („au ajuns prada 
fiarelor”).fiarelor”).

–– Rătăcire doctrinară.Rătăcire doctrinară.
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Ioan 10:1Ioan 10:1--1111

–Familiaritatea păstorului în 
relația cu păstoriții (v. 3-5).

–Conducerea poporului în 
voia lui Dumnezeu (v. 4).

–Hrănirea spirituală a 
poporului (v. 9).

–Sacrificiul personal pentru 
popor (v. 11).
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1Tes 2.11Tes 2.1--1212

•• V. 1 V. 1 –– acordul privind rezultatele acordul privind rezultatele 
pozitive.pozitive.

•• V. 2V. 2
–– lucrarea din Tesalonic a fost lucrarea din Tesalonic a fost 

precedată de greutăți.precedată de greutăți.
•• Suferință (Suferință (propaqo,ntejpropaqo,ntej))

•• Dispreț (Dispreț (ub̀risqe,ntejub̀risqe,ntej))

–– Suferința produce, de obicei, Suferința produce, de obicei, 
pesimism, depresie, descurajare, pesimism, depresie, descurajare, 
teamă.teamă.
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•• Nu și în cazul lui Pavel. El a Nu și în cazul lui Pavel. El a 

venit plin de încredere venit plin de încredere 
((evparrhsiasa,meqaevparrhsiasa,meqa evnevn twtw/| /| qewqew/|/|).).
•• Am vorbit cu Am vorbit cu 

încredere/îndrăznealăîncredere/îndrăzneală
•• Și în Tesalonic, lucrarea sȘi în Tesalonic, lucrarea s--a a 

desfășurat tot în mijlocul desfășurat tot în mijlocul 
luptelor (luptelor (evn pollw/| avgw/ni).).
•• Conflicte?Conflicte?
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•• V. 3 V. 3 –– ethosul pastoral exprimat ethosul pastoral exprimat 

prin negații:prin negații:
–– Nu din eroare (doctrinară) Nu din eroare (doctrinară) -- ouvkouvk evkevk
pla,nhjpla,nhj –– referire la corectitudinea referire la corectitudinea 
teologică.teologică.

–– Nici din necurăție Nici din necurăție -- uvdeuvde. . evxevx
avkaqarsi,ajavkaqarsi,aj -- necurăție morală, necurăție morală, 
promiscuitate. Referire la promiscuitate. Referire la 
moralitatea predicatorului.moralitatea predicatorului.

–– Nici cu șiretlic Nici cu șiretlic -- ouvde. evn do,lw|ouvde. evn do,lw| --
mijloace de amăgire a mijloace de amăgire a 
ascultătorilor, pentru a se alătura ascultătorilor, pentru a se alătura 
cauzei.cauzei.
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•• V. 4 V. 4 – ethosul pastoral 

exprimat prin afirmații.
–Cel care ne mandatează 

dictează conținutul 
propovăduirii!
• Plăcuți lui nu oamenilor, ci lui 

Dumnezeu (avlla. qew/| tw/| 
dokima,zonti ta.j kardi,aj hm̀w/n).

–Cel care ne mandatează 
cunoaște motivațiile secrete 
ale inimii.
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•• V. 5V. 5--66
oou;te ga,r pote evn lo,gw| u;te ga,r pote evn lo,gw| 
kolakei,ajkolakei,aj -- Nu am vorbit pe placul Nu am vorbit pe placul 
mulțimiimulțimii, , nu am fost populiștinu am fost populiști (D. (D. 
Michael Martin).Michael Martin).
ou;teou;te evnevn profa,seiprofa,sei pleonexi,ajpleonexi,aj ––

nici motivați de lăcomienici motivați de lăcomie..
ou;teou;te zhtouzhtou//ntejntej evxevx avnqrw,pwnavnqrw,pwn
do,xando,xan –– nici nu am căutat slavă de nici nu am căutat slavă de 
la oamenila oameni..
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•• V. 7V. 7
nh,pioinh,pioi -- copii? Sau copii? Sau h;pioih;pioi ––

blânzi?blânzi?
Nevinovați ca niște copiiNevinovați ca niște copii

sau sau blânzi ca o doicăblânzi ca o doică??
 qa,lpwqa,lpw –– mai degrabămai degrabă a a 

alintaalinta decât decât a creștea crește..
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•• V. 8V. 8

––Având o dragoste părinteascăAvând o dragoste părintească
-- ou[twj om̀eiro,menoi um̀w/nou[twj om̀eiro,menoi um̀w/n..

––Atât de iubiți neAtât de iubiți ne--ați devenitați devenit --
dio,tidio,ti avgaphtoiavgaphtoi. . hm̀ihm̀i/n /n evgenh,qhteevgenh,qhte.

•• V. 9V. 9
––munca noastră istovitoare și munca noastră istovitoare și 

osteneala osteneala ((to.nto.n ko,ponko,pon hm̀whm̀w/n /n kaikai. . 
to.nto.n mo,cqonmo,cqon); ); zi și noaptezi și noapte..

––Și vă predicam EvangheliaȘi vă predicam Evanghelia..
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•• V. 11 V. 11 –– atitudine parentală:atitudine parentală:
parakalouparakalou//ntejntej um̀aum̀a/j /j kaikai. . 
paramuqou,menoiparamuqou,menoi kaikai. . 
marturo,menoimarturo,menoi –– consolânduconsolându--
vă, încurajânduvă, încurajându--vă și vă și 
implorânduimplorându--văvă..


