
Ι. ELEMENTE  DE  OMILETICĂ  GENERALĂ   

 
1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE.  
 
Între disciplinele cu tradiţie ale Catedrei Practice, Secţia Pastorală, se numără şi 

Catehetica-Omiletica, alături de Liturgică, Pastorală, Drept şi Muzică Bisericească. În 
primii ani ai funcţionării Facultăţii de Teologie (care şi-a deschis cursurile la Bucureşti în 
anul 1881), următoarele materii constituiau o singură Catedră: Catehetica, Omiletica, 
Liturgica şi Pastorala, deloc întâmplător, având în vedere strânsa lor legătură. Pe parcurs, 
datorită dezvoltării individuale, fiecare disciplină şi-a câştigat statut propriu, în funcţie şi 
de profesorii specializaţi pentru una sau alta dintre ele. Omiletica şi-a obţinut 
independenţa propriu-zisă în anul 1928, dar asociată cu Catehetica, avându-l ca titular pe 
părintele Grigorie Cristescu (1928-1938). Ea va fi legată apoi, potrivit unei bune 
orientări, de Pastorală, ca de pildă în anii 1939, 1941-1943, 1948-1955. Din anul 1955, 
Omiletica, Catehetica, cu noţiuni de Pedagogie, vor forma o singură catedră, care va 
funcţiona în această formulă până în anul 1992, când, o dată cu reintrarea Facultăţilor de 
Teologie în Universitate, vor rămâne asociate doar Catehetica şi Omiletica, Pedagogia 
intrând în atribuţiile profesorilor laici, cu specializare propriu-zisă în domeniu. 

Omiletica se aseamănă, într-un anume fel, cu Retorica de altădată, care a constituit 
în antichitate o preocupare de mare cinste pentru multe minţi luminate ale vremii. Se ştie 
că idealul majorităţii tinerilor de atunci era să ajungă buni oratori, dar pentru creştinism 
retorica antică nu a reprezentat un model decât în privinţa anumitor tehnici ale vorbirii, 
aşa cum vom vedea într-o prelegere separată, care se va ocupa de raportul dintre predica 
creştină şi retorica greco-romană. Conţinutul omileticii se deosebeşte esenţial de cel al 
Retoricii. În timp ce Retorica avea drept ţel câştigarea proceselor în tribunale, sau pur şi 
simplu susţinerea unor discursuri frumoase, rostite cel mai adesea în pieţele publice, 
Omiletica vizează transmiterea către ascultători a învăţăturilor creştine şi înduplecarea 
voinţei lor spre fapte bune, în vederea mântuirii. 

Etimologic, cuvântul omiletică, ca disciplină teologică şi termenul omilie, ca gen al 
predicii, provin din grecescul  oJmilevw, care înseamnă a fi în relaţie cu, a se întâlni, a 
convorbi; iar ovmiliva, ca substantiv, înseamnă reuniune, adunare, întreţinere familială, 
aşadar dialog (o{milo" = mulţime, adunare). În Noul Testament, termenul oJmiliva apare de 
trei ori: Luca, 24,14, Fapte 20, 11 şi Fapte 24, 26:  

• Luca 24, 14: 
Kai; aujtoiv wJmivloun pro;j ajllhvlou; peri; pavntwn tw`n sumbebhkovtwn touvtwn  
(Şi aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea). Este vorba despre 
convorbirea dintre Luca şi Cleopa, în timpul călătoriei lor spre Emaus, înainte de 
întâlnirea cu Mântuitorul.  

• Fapte 20, 11: 
Anaba;" de kai; klavsa" to;n a[rton kai; geusavmeno" ejf j iJkanovn te oJmilhvt
a" a[cri aujgh`", ou{tw" ejxh`lqen  (Şi dacă s-a suit şi a frânt pâinea şi a mâncat, 
a vorbit cu ei mult, până-n zori). Este vorba de activitatea Sfântului Apostol Pavel 
în Troa. 

• Fapte 24, 26: 
Ama kai; ejlpivzwn o{ti crhvmata doqhvsetai aujtẁ/ uJpo; tou` Pauvlou: dio; kai;



 puknovteron aujto;n metapempovmeno" wJmivlei aujtẁ (nădăjduind – Felix, n. 
n.-  totodată că Pavel îi va da bani; de aceea trimitea după el mai des şi sta de 
vorbă cu el...). 
Observăm, aşadar, că sensul nou-testamentar al verbului oJmilei`n este de 

convorbire, înţeles pe care trebuie să-l reţinem şi să-l aplicăm în demersul omiletic 
actual. Căci, aşa cum vom vedea în partea aplicativă, predica nu înseamnă monolog, ci 
convorbire, întreită convorbire a predicatorului: cu Dumnezeu, cu ascultătorii şi cu sine 
însuşi. 

 

Din punct de vedere istoric, în legătură cu disciplina  Omileticii, facem câteva 
precizări: a) predica a fost parte integrantă a cultului divin încă din zorii creştinismului, 
ca mijloc concret de exercitare a funcţiei didactice, sau învăţătoreşti; b) omilia, ca 
termen, îşi are paternitatea la Origen (185-254), ca gen al predicii fiind utilizată, însă, 
chiar înainte de Hristos, creştinismul preluând-o de la Templul iudaic; iar termenul de 
predică  a fost consacrat de Tertulian (160-240), preluat din retorica păgână. Apogeul 
omiliei şi al predicii va fi atins prin zelul inegalat al Sf. Ioan Gură de Aur; c) ca ştiinţă, 
însă, termenul Omiletică va fi impus de germanii W. Leyser (+1649), în lucrarea Cursus 
Homileticus şi S. Göbel (+1685) în Methodologia Homiletica. Lor le urmează Bayer, care 
tipăreşte Compendium theologie homileticae (Jena, 1677).  

La noi, ca prim tratat de Omiletică este socotită Ritorica sau învăţătura şi întocmirea 
frumoasei cuvântări (Buda, 1798), atribuită lui Ioan Piuariu-Molnar, fiul preotului ortodox 
Ioan Molnar, cunoscut şi sub numele de „Popa Tunsu”, persecutat de autorităţile politice, 
datorita zelului său pentru apărarea credinţei ortodoxe în faţa acţiunilor de catolicizare. O a 
doua omiletică reprezentativă este o traducere din ruseşte, în original fiind cuprinsă într-o 
lucrare de Pastorală a ierarhilor Gheorghe Koniski şi Partenie Sopkovski, apărând în 
româneşte în două ediţii, la Buda (1817) şi la Sibiu (1857), cu binecuvântarea 
mitropolitului Andrei Şaguna (cu titlul: Teologia pastorală cea pentru preoţi de legea 
ortodoxă răsăriteană). Propriu-zis, este cea dintâi carte de Omiletică în româneşte.  

Tratatul care a impus în Biserica noastră, însă, termenul ca atare este Omiletica 
bisericii dreptcredincioase răsăritene, aparţinând eruditului Vasile Mitrofanovici 
(Cernăuţi, 1875). Este cel dintâi tratat modern al acestei discipline, în mare măsură 
valabil şi astăzi. 

Ca disciplină teologică, omiletica va fi predată la noi de personalităţi 
binecunoscute. La Bucureşti: Badea Cireşeanu, pr. Marin Ionescu, pr. Grigorie Cristescu, 
pr. Mihail Bulacu, arhid. Nicolae Balcă şi  pr. Constantin Galeriu; la Sibiu: pr. Dumitru 
Belu, pr. Dumitru Călugăr şi pr. Sebastian Şebu. 

* 
Întrucât în anul al III-lea al Secţiei Pastorale s-a studiat Catehetica, atât partea 

teoretică cât şi cea aplicativă, se cuvin, în final, câteva precizări în legătură cu deosebirile 
esenţiale dintre cateheză şi predică: 

– din punct de vedere cronologic, cateheza premerge predicii. În Biserica primară mai 
ales, înainte de a fi botezaţi, aspiranţii la intrarea în creştinism (catehumenii) 
treceau printr-o perioadă de pregătire sau catehizare. Propriu-zis, într-o comunitate 
se succedau aceste trei etape: kerigma (vestirea evangheliei), cateheza şi predica 
(rostită în cadrul Sfintei Liturghii); 



− predicatorul vorbeşte continuu (metoda monologică, sau acroamatică, de la 
grecescul ajkroavomai = a povesti), iar catehetul dialoghează (metoda dialogică, 
numită şi socratică sau erotematică, de la ejrotavw = a întreba); 

− predica se adresează cu precădere inimii, cateheza minţii sau raţiunii; 
− în predică vorbitorul este mai liber în desfăşurarea ideilor, iar în cateheză el trebuie 

să se limiteze la subiectul respectiv. 
 


