
2. PROPOVĂDUIREA CUVÂNTULUI, DIMENSIUNE ESENŢIALĂ A 
SLUJIRII PREOŢEŞTI1. 

 
      

Preliminarii. Ne găsim la începutul celui de-al XXI-lea secol de propovăduire 
creştină, când, la fel ca în ziua de naştere a Bisericii, la Cincizecime, misiunea preoţească 
are în vedere aceleaşi dimensiuni de bază ale slujirii: învăţătorească, sfinţitoare şi pastorală, 
potrivit slujirilor şi poruncii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Subliniem dintru început 
că, potrivit tradiţiei ortodoxe,  slujirea învăţătorească nu poate fi evaluată decât în contextul 
celorlalte două, propriu-zis între ele existând o legătură organică. Nu se poate afirma că una 
este mai importantă, iar celelalte două ar fi secundare. Despre toate trei se afirmă, însă, că 
sunt esenţiale, întrucât ţin de fiinţa sau esenţa Bisericii. De aceea nu pot fi evaluate decât 
împreună. Se recunoaşte, totuşi, o prioritate cronologică a slujirii învăţătoreşti: era firesc, ca 
înainte de botez, spre exemplu, să se desfăşoare o activitate învăţătorească, de catehizare, 
prioritate consfinţită în însăşi porunca Mântuitorului: „Mergând, învăţaţi toate neamurile, 
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească 
toate câte am poruncit vouă..."(Mt. 28, 19-20). Misiunii învăţătoreşti, sau didactice, îi 
consacrăm acest studiu, din dorinţa de a evidenţia câteva dintre elementele  de bază ale 
acestei slujiri, în contextul pastoraţiei actuale confruntate cu o avalanşă fără precedent de 
„propovăduitori”  veniţi de unde nu te aştepţi peste bieţii români. România, înceţoşată 
acum de incertitudinile „tranziţiei”, este considerată de aceşti falşi apostoli o terra misionis, 
un fel de ogor nelucrat, care trebuie, în concepţia lor, numaidecât  „evanghelizat” şi „adus 
la Domnul”. Cu un zel demn de alte cauze, oneste, falşii apostoli predică în tot locul unde li 
se permite: casele de adunare, parcuri, stadioane etc. Unii dintre ei o fac cu Biblia în mână, 
într-un limbaj îndelung ticluit şi exersat. Vorbesc liber şi de multe ori convingător pentru 
ortodocşii mai puţin avizaţi. Provoacă dialoguri, pun întrebări, sau răspund la întrebările ce 
li se pun. Mulţi dintre bieţii români, abia ieşiţi din bezna comunismului ateu,  
n-au încă discernământul necesar deosebirii grâului de neghină. În aceste condiţii suntem 
martori îndureraţi ai ruperii unor confraţi ortodocşi de comunitatea de credinţă românească, 
dar nu încetăm a trăi şi speranţa reîntoarcerii la Biserica mamă, ştiind că dezbinarea între 
fraţi nu bucură pe Dumnezeu şi nu foloseşte mântuirii şi vieţii noastre2. În plus, trebuie să 
observăm că democraţia prost înţeleasă a permis  importarea unor curente atrăgătoare, dar 
periculoase, pentru tinerii români neancoraţi bine în dogmele ortodoxiei. Noutatea şi 
mirajul acestor curente fac numeroase victime printre ei, cărora, trebuie s-o recunoaştem, 
nu întotdeauna li se prezintă învăţătura ortodoxă  pe măsura importanţei ei mântuitoare. 
Predicatorii neghinei fac, însă, din cuvânt armă cu foc continuu! În faţa acestei situaţii tot 
mai alarmante suntem obligaţi, ca slujitori ortodocşi, să dăm predicii importanţa cuvenită, 
aşa cum au făcut-o înaintea noastră atâtea generaţii de părinţi de vrednică pomenire.  

Predica - act liturgic. Trebuie să precizăm mai întâi că slujirea didactică se 
manifestă autentic doar în contextul celorlalte două misiuni, aşa cum am pomenit mai 
sus. Căci predica, modul concret de manifestare al slujirii didactice este, în acelaşi timp, 

                                              
1  Prezentăm această prelegere cu notele la subsol, pentru a oferi studenţilor un model clasic de citare 
bibliografică, util pentru redactarea lucrărilor de seminar şi a tezelor de licenţă. Pentru o mai bună orientare a se 
vedea mai întâi lista abrevierilor de la p. 3.  
2 † DANIEL al Moldovei şi Bucovinei, Cuvânt la instalarea ca mitropolit, B.O.R, an. CVIII, 1990, nr. 7-10, p. 
19. 



parte integrantă a cultului divin. Aşa a fost dintru început3. Adunările de cult, numite în 
Noul Testament, când  sunagw;gai  (Iacov, 2, 2),  când ekklhsivai (Fapte... 12, 5), aveau 
următoarele momente liturgice: frângerea pâinii, rugăciunea şi lauda adusă lui 
Dumnezeu, citirile din cărţile sfinte, predica şi cântările religioase, momente unite cu 
agapele frăţeşti, colectele pentru săraci şi manifestările harismelor4. Mărturiile din Sfânta 
Scriptură, cunoscute îndeobşte5, sunt întregite cu cele din scrierile ulterioare, dintre care 
consemnăm mai întâi una aparţinând perioadei Părinţilor Apostolici: „Iar în aşa-zisa zi a 
soarelui, se face adunarea tuturor celor ce trăiesc la oraşe sau la sate şi se citesc 
memoriile apostolilor sau scrierile profeţilor, câtă vreme îngăduie timpul. Apoi, după ce 
cititorul încetează, întâi-stătătorul ţine un cuvânt prin care sfătuieşte şi îndeamnă la 
imitarea acestor frumoase învăţături. Apoi, ne ridicăm în picioare toţi laolaltă şi 
înălţăm rugăciuni; după care, încetând noi rugăciunea, aşa cum am arătat mai înainte, se 
aduce pâine şi vin şi apă, iar întâi-stătătorul înalţă deopotrivă rugăciuni şi  mulţumiri, cât 
poate mai multe, la care  poporul răspunde într-un singur glas, rostind „Amin”. 

Cultul creştin s-a îmbogăţit treptat6, iar predica şi-a păstrat locul firesc în cuprinsul 
lui, căci ea a fost fără încetare „o piesă sau element al cultului”7. O scriere deosebit de 
valoroasă din secolul al IV-lea, Peregrinatio ad Loca Sancta (Itinerarium Egeriae), 
propriu-zis un memorial de călătorie al peregrinei apusene Egeria, cunoscută şi sub 
numele de Silvia, consemnează la un moment dat: „Aici (la Ierusalim,  
n. n.)  e obiceiul ca dintre toţi preoţii care sunt de faţă, să vorbească toţi care doresc, şi, în 
urma tuturor, predică episcopul. De aceea, aceste predici se ţin totdeauna în zile de 
duminică, pentru ca totdeauna să se instruiască poporul în Sfintele Scripturi şi în 
dragostea de Dumnezeu; şi până ce se ţin aceste predici se aşteaptă mult, ca să se facă 
Liturghia în Biserică”8. Aşadar, un prim aspect, care se evidenţiază de la sine, îl 
reprezintă faptul că dintru început cultul a inclus în rânduiala sa predica, rânduială care 
este respectată în Biserica noastră până astăzi. Trebuie să facem menţiune asupra faptului 
                                              
3  Pentru raportul cult-predică, a se vedea: Pr. dr. Victor N. POPESCU, Predica în cultul creştin, Bucureşti, 1944, 
78 p (extras din BOR 4-6/1944, p. 224-262); Pr. prof. dr. Ene BRANIŞTE,  Cultul divin ca mijloc de 
propovăduire a dreptei credinţe, a dragostei, a păcii şi a bunei înţelegeri între oameni, ST. 9-10/1953, p. 626-
643; idem, Originea, instituirea şi dezvoltarea cultului creştin, S.T. 3-4/1963, p. 131-140; Pr. prof. dr. Nicolae 
NECULA Cultul divin ca mijloc de apărare a dreptei credinţe, G.B. 9-12/1976, p. 901-906; Pr. dr. Gh. 
DRĂGULIN, Propovăduirea cuvântului şi cultul în Biserica Ortodoxă Română, S.T.  
3-4/1975, p. 242-248; Pr. drd. Nicolae DURA, Cultul Bisericii ortodoxe şi propovăduirea învăţăturii creştine, 
M.A. 9-10/1985, p. 592-605; Pr. drd. Vasile GORDON, Predica - parte integrantă a cultului divin, G.B. 3-
4/1992, p. 42-46.  
4  Pr. prof. dr. Ene BRANIŞTE  Originea, instituirea şi dezvoltarea cultului creştin, ST.  
3-4/1963, p. 133. 
5  Spre ex. Fapte II, 42: "Şi stăruiau în învăţătura Apostolilor şi în comuniune, în frângerea pâinii şi în rugăciuni"; 
şi  XX, 7: "În ziua cea dintâi a săptămânii (duminica, n.n.), adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care avea de 
gând să plece a doua zi, a început să le vorbească şi a prelungit cuvântul lui până la miezul nopţii... " 
6  A se vedea  Instituirea şi dezvoltarea cultului creştin. Scurtă expunere istorică a evoluţiei cultului creştin, în 
general, de la origine până la formarea sa deplină, la Pr. prof. dr. Ene  BRANIŞTE, Liturgica Generală, Editura 
IBMBOR, Bucureşti, 1985, p. 80 - 93.  
7  Pr. prof. dr. N. NECULA, op. cit., p. 904. 
8  “ Hic (ierusalim n. n..) consuetudo sic est, ut de omnibus presbiteris qui sedent, quanti volunt praedicent, et 
post illos omnes episcopus praedicat; que predicationes propterea semper dominicis diebus sunt ut semper 
erudiatur populus in Scripturis et in Dei dilectione; que praedictiones dum dicuntur grandis mora fit ut fiat missa 
ecclesiae...” cf. L.DUCHESNE, Origines du culte chrétien. Étude sur la liturgie latine avant Charlemagne. 
Editeur, E. de Boccard,  Paris, 1927, p. 59, nota 1. În completare la mărturia pelerinei Egeria, L. Duchesne 
adaugă: "L’homélie est toujours  précédé  d’un salut à l’assistance; on y répond par l’acclamation “ Et avec vôtre 
ésprit”...  (Ibidem). O prezentare detaliată a raportului predică şi cult face  Pr. dr. Victor N. POPESCU,  op. cit., 
în special cap. al VI-lea, Predicarea Evangheliei şi legătura cu cultul, p. 29- 38.  



că slujirea didactică este un atribut prin excelenţă al episcopului. Preotul numai cu 
binecuvântare de la arhiereu o exercită, el fiind un reprezentant al episcopului eparhiot 
într-o anumită parohie. Aşa se explică faptul că atât în Răsărit cât şi în Apus, întâlnim - în 
primele veacuri creştine -  situaţii în care unii episcopi nu îngăduiau deloc ca preoţii din 
eparhia lor să predice. Cercetătorul Louis Duchesne relatează, spre exemplu, că în Apus, 
înainte de Leon cel Mare (+ 461), „preoţii romani nu aveau dreptul să predice şi papii 
vedeau cu ochi răi (d’un mauvais śil) ca alţi episcopi să-i lase să predice pe ai lor, aşa 
cum rezultă dintr-o scrisoare a papei Celestin trimisă episcopilor Provenţei (anul 381). 
Sozomen, în a sa Istorie bisericească, notează că nimeni nu predica la Roma în acea 
vreme. Abia al doilea conciliu de la Vaison din Arles (529) a dat dreptul ca şi în parohiile 
rurale sa se predice”9. Astfel de situaţii sunt confirmate şi de Fericitul Ieronim, care scrie 
într-o epistolă a sa către Nepotian: „În unele biserici s-a luat urâtul obicei ca preoţii să nu 
cuvânteze în faţa episcopilor, ca şi cum aceştia ar fi geloşi, sau n-ar voi să asculte...”10. 
Aceeaşi practică este confirmată şi în Răsărit. Însuşi Sf. Ioan Gură de Aur, pe când era 
preot în Antiohia, nu predica decât cu încuviinţarea episcopului Flavian, cu precădere 
atunci când lipsea din localitate11. Cu timpul dispoziţiile restrictive s-au diminuat, preotul 
fiind investit, de fapt, prin hirotonie şi cu puterea învăţătorească, alături de celelalte două, 
sfinţitoare şi pastorală (îndrumătoare). 

De altfel, cultul însuşi are şi o dimensiune didactică, alături de funcţiile latreutică şi 
harismatică12. Faptul că „în concepţia ortodoxă, scopul didactic al cultului este un scop 
secundar, accesoriu şi subordonat faţă de cele două scopuri fundamentale“, cum afirmă 
părintele profesor Ene Branişte13, nu trebuie înţeles ca o minimalizare a importanţei 
cuvântului în cadrul serviciilor divine, ci arată specificitatea ortodoxiei comparativ cu 
celelalte mari confesiuni, catolică şi protestantă. 

Slujirea cuvântului este esenţială atât preoţiei, cât  şi firii umane înseşi, pentru că 
omul este fiinţă cuvântătoare: fiinţă care se distinge, se manifestă prin cuvânt14. Vorbirea 
este un dar divin dat omului, o cale de comunicare a mesajului divin, astfel că  
propovăduirea  se manifestă ca vestire şi însuşire a învăţăturii Bisericii 15. 

Propovăduirea este esenţială în actul mântuirii. De eficienţa ei depinde naşterea 
credinţei în ascultător: ...Credinţa este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos    
(Rom., 10, 17).  De aici rezidă uriaşa responsabilitate a celui chemat să predice. Evident, 
pregătirea lui se cere a fi direct proporţională cu această responsabilitate.  

                                              
9  L. DUCHESNE, op. cit., p. 181. 
10  Epistola LII-a către Nepotian, MIGNE, P. L. XXII, col. 534, trad. de G. P. POPESCU-ZIMNICEA, 
Bucureşti, 1933, p. 28. 
11  Pr. Mihail BULACU, Omilia despre predică a Sf. Ioan Hrisostom, Studiu omiletic comparativ, Bucureşti, 
1946, p. 8; Omilia  este tradusă de Pr. D. FECIORU şi publicată în M. A. 1-3/ 1978, p. 58-66. 
12  Pr. Prof.dr. Ene BRANIŞTE, Scopurile sau funcţiile cultului divin public ortodox,  op. cit., p. 73-78. 
13  Ibidem, p. 77.  
14  Pr. prof. dr. Constantin GALERIU, Preoţia ca slujire a cuvântului, în O. 2/1979, p. 294 ; În acelaşi context, P. 
C. Sa afirmă: “Lumea noastră spirituală şi Cuvântul care o revelează (Iisus Hristos, n. n…) constituie darul, 
bogăţia, unicitatea noastră... Cuvântul e raza de lumină şi iubire care ţâşneşte din soarele lăuntric al Spiritului. 
Este întrupare şi revelaţie a universului gândirii noastre, aşa cum Dumnezeu-Cuvântul este revelaţia dumnezeirii. 
Cuvântul este răspunsul şi mesajul nostru către Dumnezeu şi către lume...”  Ibidem, p. 295. 
15  Pr. lect. Nicolae DURA, Propovăduirea cuvântului şi Sfintele Taine. Valoarea lor în lucrarea de mântuire, 
proiect de Teză de doctorat, ms. dactil., p. 13-81. P. C. Sa susţine, pe baza argumentelor scripturistice şi 
patristice, chiar un caracter sacramental şi soteriologic al propovăduirii (p. 230-235 ), fapt care poate frapa pe 
unii ortodocşi “rigorişti”, determinând poate suspiciuni de influenţare protestantă. În fapt, autorul susţine 
caracterul sacramental al cuvântului numai în strânsă legătură cu Sfintele Taine. 



Oratoria clasică şi predica creştină. Mari predicatori, mai vechi şi mai noi, 
consideră slujirea omiletică o artă16. Întrebuinţarea inteligentă a limbajului a constituit o 
grijă specială chiar la oratorii păgâni, cu toate că rostirea lor avea scopuri limitate exclusiv 
la relaţiile inter-umane, orizontale. Iată, bunăoară, opinia lui Cicero, numit şi „prinţul 
oratorilor „17: „Nimic nu mi se pare mai frumos decât să captivezi prin puterea cuvântului 
atenţia unei adunări, să încânţi mintea ascultătorilor şi să le determini voinţele într-un sens 
sau altul. Aceasta este prin excelenţă arta care a înflorit întotdeauna la orice popor liber, 
mai ales în statele aşezate şi paşnice, şi a predominat totdeauna. Căci ce poate fi mai 
minunat decât ca, dintr-o mulţime nesfârşită de oameni, să se ridice unul care să poată face 
singur, ceea ce natura le-a dat tuturor putinţa să facă? Ce este mai plăcut minţii sau auzului 
decât o cuvântare împodobită cu idei înţelepte şi cuvinte alese, şi şlefuită cu îngrijire?  
Există oare ceva mai puternic şi mai măreţ decât ca un singur om să poată să schimbe 
numai cu cuvântul pornirile mulţimii, să zdruncine conştiinţele judecătorilor şi autoritatea 
Senatului?” 18.   

Admirator al lui Cicero, socotindu-se discipol al său, M. Fabius Quintilianus a 
redactat la rându-i un alt celebru tratat de Retorică, Institutio oratoria, în care elogiază 
arta rostirii înţelepte: „Un discurs, spune el, nu alungă oare de multe ori teama din 
sufletele înspăimântate ale ostaşilor? Şi nu învaţă pe cei care au de înfruntat atâtea 
primejdii în luptă că gloria este preferabilă vieţii acesteia?... De altfel nu cred că 
întemeietorii de oraşe ar fi putut reuşi în alt chip să închege în popoare acea mulţime 
rătăcitoare, dacă nu ar fi convins-o vreun glas priceput; nici legiuitorii n-ar fi obţinut - 
fără neîntrecuta putere a elocinţei - ca oamenii să se supună de bunăvoie robiei legilor. 
Ba, mai mult: înseşi preceptele morale, oricât sunt de nobile prin natura lor, totuşi au mai 
mare putere în formarea caracterelor când strălucirea cuvântului pune în lumină 
frumuseţea fondului...”19. Astfel de pledoarii  (şi ar mai putea fi citate încă multe altele), 
explică influenţa pozitivă a oratoriei păgâne asupra omileticii creştine, nu în ceea ce 
priveşte conţinutul, ci legat de forma sau regulile de expunere. După cum omilia iudaică, 
spre exemplu, a constituit sursa de inspiraţie pentru omilia creştină20, schimbându-i-se  
                                              
16  Spre ex. R.P. RAMBAUD, în Traité moderne de prédication, Lyon, 1941, premiat de Academia franceză, are 
un capitol în care afirmă că “ L’ elocvence est l’art de bien parler...” p. 12; Fred B. CRADOCK (S.U.A.), în vol. 
Preaching, trad. par J. F. REBEUD, Genève, l991,  sub titlul Précher, vorbeşte de “ Postulats de base sur l’art 
de précher...”, p. 16 ş.u; Pr. I. BUGA, în volumul de Pastorală, Bucureşti, 1992, afirmă: Elocinţa sacră, această 
dumnezeiască artă, îşi are istoria ei distinctă şi strălucită... p. 93.  Sublinierile ne aparţin.  
17  Vezi James BLACK, The mystery of preaching, London, 1924, p. 98. 
18  De oratore, VIII, în vol. Opere alese, trad. G. GUŢU, vol. II, Ed. Univers, Bucureşti, 1973, p. 27.  În acelaşi 
capitol, Cicero spune de asemenea: “...Ca să nu mai înşir mai multe daruri ale elocvenţei, căci ele sunt aproape 
fără de număr, mă voi rezuma: eu susţin că de chibzuinţa şi înţelepciunea unui orator desăvârşit depinde în cea 
mai mare măsură nu numai prestigiul lui, ci mai ales valoarea unui foarte număr mare de oameni şi a statului 
întreg. De aceea, tineri, continuaţi, aşa cum şi faceţi, şi aplecaţi-vă stăruitor asupra acestui studiu, spre cinstea 
voastră şi spre folosul prietenilor şi spre propăşirea statului...”  Ibidem, p. 28. 
19  Arta oratorică, cap. XVI (Dacă retorica este utilă), trad., studiu introductiv ş.a., Maria HETCO, BPT, Ed. 
Minerva, Bucureşti, 1974, vol. I, p. 194. Nu putem încheia această evocare a retoricii laice din antichitate, fără să 
amintim de un alt corifeu al acestei arte, Aristotel. Ceea ce este specific gândirii sale oratorice, dezvoltate în a sa 
Retorică, este studierea teoriei demonstraţiei oratorice. Maurice CROISET, în Manuel d’histoire de la 
litterature grecque, Paris, f.a., notează: “ ...Aristotel analizează succesiv ideile de util, frumos, şi just, asupra 
cărora îşi concentrează discursul oratoric...Iar în privinţa stilului, la Aristotel găsim tot ce poate fi mai profund şi 
mai precis în acest capitol al oratoriei greceşti...”, p. 501-502.  
20 Vezi drd. Ioan D. POPA, Caracterizarea omiletică a predicii profeţilor Vechiului Testament, GB. 3-4/1971, p. 
281-293. L. DUCHESNE,  în lucrarea mai sus citată, vorbind despre originile iudaice ale cultului creştin, în 
general, enumeră şi omilia printre elementele de bază ale cultului bisericii primare: Un exercice moins 
essentiel, mais très pratique, c’était l’homélie (“midrasch”), sur un thème fourmit par les lectures... (En 
conclusion)  ces quatre éléments: lectures, chants, homeliés, prières,  furent adoptés sans difficulté 



conţinutul, desigur, dar păstrându-se în mare măsură regulile exegetice, tot aşa normele 
retoricii păgâne au fost utilizate de predicatorii creştini, fără ca prin aceasta eficienţa 
propovăduirii să fi pierdut ceva. Dimpotrivă, utilizând aceste norme, se venea în sprijinul 
stimulării receptivităţii noilor convertiţi, a căror ureche era familiarizată cu discursul 
retoric păgân.  Să ne amintim, de asemenea, că mari Sfinţi Părinţi, ca Vasile Cel Mare, 
Grigorie de Nazianz, sau Ioan Gură de Aur, au fost instruiţi în arta oratorică de retori 
păgâni, unii dintre ei celebrii21. Este adevărat că a existat o mare disonanţă între mesajul 
retoricii păgâne şi cel al creştinismului, mai ales că în primele secole după Hristos 
retorica era vehicul de idei filosofico-religioase păgâne, idolatre şi imorale în mare parte. 
De aici aversiunea unor reprezentanţi de seamă ai creştinismului faţă de o astfel de artă a 
cuvântului, faţă de conţinutul ei nociv, de fapt. Prin aceasta, însă, iluştrii propovăduitori 
ai Evangheliei nu excludeau retorica în sine: ei îşi dădeau bine seama că experienţa 
acumulată în domeniul oratoriei, principiile şi metodele elocvenţei, nu pot fi neglijate de 
slujitorii prin cuvânt ai religiei creştine, chiar în acea vreme de confruntare22. Profesorul 
Dimitrie Gusti, cunoscut specialist în câmpul retoricii23, este foarte tranşant cu privire la 
deosebirile între elocinţa bisericească şi cea laică, afirmând: „Elocvenţa sacră sau cea de 
amvonă, este cea care vorbeşte oamenilor pentru a le îmblânzi şi îmbunătăţi pasiunile lor; 
ea este cu totul contrarie elocvenţei profane, a cărei scop principal este de a mişca. 
Elocvenţa profană nu poate fi dezbrăcată de toată arta; ea cere întorsături ingenioase, 
pregătiri agere, cu un cuvânt tot ceea ce arată că ea se îngrijeşte de puternicia sa şi că 
cuvântul ominesc nu are în sine tot ceea ce trebuieşte spre a subjuga pasiunile popoarelor. 
Elocvenţa sacră, creştină, din contra, nu cunoaşte această îngrijire, această temere, pentru 
că puterea sa o are aiurea (în altă parte, la Dumnezeu, n.n.), iară nu în geniul ominesc. Şi 
fiindcă ea vorbeşte în numele lui Dumnezeu, de aceea comandă cu autoritate pasiunilor 
şi, sau, că ajunge de a subjuga sau nu, limbajul său tot are aceeaşi măreţie şi superioritate 
ce nu se află în discursurile inspirate din ideile omineşti. Aice dară, se cuvine ca numai 
adevărul curat să fie fundamentul acestei elocvenţe “ 24. 

Dacă oratori păgâni, ca cei citaţi mai sus, conştientizau marea răspundere faţă de 
cuvânt, cu toate că scopul rostirii lor nu depăşea interesele lumii imanente25, cu mult mai 
adâncă trebuie să fie conştientizarea propovăduitorilor Evangheliei, a căror misiune are 
drept ţel mântuirea sufletelor. Pentru împlinirea acestui scop, propovăduitorii au un izvor  
                                                                                                                                       
par les églises chrétiennes....,  Origines du culte chrétien...., p. 49.  Ca o confirmare  asupra priorităţii 
vechimii omiliei în cultul creştin, cercetătorul G. BARDY, în a sa Littérature grecque chrétienne, Vesontione, 
1927, notează la p. 31: L’homélie est sans doute romaine (sic!) et date du milieu du second siècle: elle 
est le plus ancien specimen que nous ayons garde de la prédication chrétienne... (subl. n. ). 
21  Un studiu excepţional privitor la raportul dintre retorică şi predică a publicat Pr. dr. C. DUŢU: Întâlnirea 
predicii creştine cu retorica greco-romană, ST. 2/1991, p. 102 - 161. 
22  Pr. lect. Gabriel POPESCU, Omiletica şi retorica în pastoraţie, BOR 5-6/1976, p. 532. Părintele G. Popescu 
arată, de asemenea, că identitatea omileticii se evidenţiază prin următoarele puncte: materia, izvoarele 
fundamentale, scopul, faptul că predicatorul este şi preot, modelul suprem al predicatorului este Iisus Hristos, 
responsabilitatea pe verticală (nu numai pe orizontală) a predicatorului, comuniunea de slujire (sinergia), 
Ibidem, p. 533-534. 
23  Vezi, spre ex. Ritorică pentru tinerimea studioasă, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, Ediţie 
îngrij. de  M. FRÂNCULESCU, 391 p.  
24  Ibidem, p. 332. Textul este reprodus după originalul publicat de autor în anul 1875, la Iaşi, pe care M. 
Frânculescu l-a redat fără schimbări esenţiale. Aşa se explică unele arhaisme care apar în citat şi pe care le-am 
redat şi noi fără adaptări la lexicul actual. 
25  Cu toate acestea, ARISTOTEL, de exemplu, recunoaşte în retorică “puterea de a vedea posibilele căi de 
persuasiune a oamenilor cu privire la orice subiect dat” (inclusiv subiecte care privesc transcendentul, n. n., 
subl. n.), Retorica, 1355b26, apud Sir David ROSS, Aristotel, cap. Retorica şi poetica, trad. de Ioan-Lucian 
MUNTEAN şi Richard RUS, Edit. “Humanitas”, Bucureşti, 1998, p. 259. 



de valoare şi autoritate unică, dumnezeiasca Scriptură, în faţa căreia scrierile păgâne pălesc, 
precum stelele la apariţia soarelui. Cu deosebire, Evanghelia propovăduită de  Iisus Hristos, 
Învăţătorul nostru suprem26, este temelia predicii creştine. Chiar şi în Vechiul Testament, 
întâlnim modele admirabile ale grijii faţă de rostirea frumoasă (cum sunt Psalmii, scrierile 
profeţilor, Cântarea Cântărilor ş.a.). Isus, fiul lui Sirah, spre exemplu, recomandă vorbirea 
aleasă drept criteriu de laudă pentru cineva: „Să nu lauzi pe nimeni înainte de a vorbi cu el, 
căci cuvântul este piatra de încercare a omului...”(27, 7). Dar limbajul dumnezeiesc al 
Mântuitorului avea să uimească mulţimile ce-L ascultau, încât vor exclama la un moment 
dat: „Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Omul Acesta” (Ioan, 7, 46).  
Mântuitorul  nu a dat doar un exemplu unic de respect faţă de cuvânt, El fiind Dumnezeu-
Cuvântul întrupat (Ioan I, 14), ci a atenţionat că vom răspunde în faţa judecăţii de apoi 
pentru modul de întrebuinţare al cuvântului: „Pentru orice cuvânt deşert pe care îl vor rosti 
oamenii, vor da socoteală în ziua judecăţii”(Matei, 12, 36 ). Şi iarăşi:  „Din cuvintele tale 
vei fi găsit drept şi din cuvintele tale vei fi osândit”(Matei, 12, 37).  De aceea Sf. Apostol 
Petru îndeamnă: „Dacă vorbeşte cineva, cuvintele lui să fie ca ale lui Dumnezeu...” (Ep. I, 
4, 11). Iar Sf. Ap. Pavel scrie colosenilor: „Vorba voastră să fie totdeauna plăcută, dreasă 
cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia” (4, 6).   

Dacă în vorbirea obişnuită, cuvintele nu pot fi întrebuinţate la întâmplare, în predică 
grija rostirii trebuie să fie maximă. Pentru a nu greşi, propovăduitorii vor urma Modelului 
Suprem, Învăţătorul Iisus Hristos. Atât în limbaj, cât şi în conţinut, aşa cum au făcut Sfinţii 
Apostoli. Căci în ei s-a întipărit şi vieţuia, în Duhul Sfânt, prezenţa lui Iisus Hristos, icoana, 
cuvântul Lui27 . „Conţinutul” este, de fapt, El Însuşi, precum scrie inspirat Sf. Ap. Pavel: 
„Căci nu ne propovăduim pe noi înşine ci pe Hristos!” (II Cor., 4, 5). Cunoscutul teolog 
Paul Evdochimov sugerează o adăpostire smerită, „o estompare”  a propovăduitorului în 
umbra Mântuitorului, ca El să vorbească: „Nu devii peste noapte propovăduitor. A te 
apropia de om, de omul modern, este o artă. Esenţială este acea putere minunată de a te 
pune în pielea lui, de a privi lumea cu ochii lui şi de a aduce încet la suprafaţa ceea ce 
dormitează în el: comuniunea. Esenţial este să te estompezi, pentru a-L lăsa pe Hristos să 
vorbească”.28 

Fideli învăţăturilor Sfintei Scripturi, Sfinţii Părinţi au dovedit un respect exemplar 
faţă de cuvânt, predicile lor fiind şi astăzi modele de oratorie creştină, atât în formă cât şi în 
mesaj.  Sfântul Ioan Gură de Aur, recunoscut unanim ca cel mai mare predicator din epoca 
patristică29, în binecunoscutul Tratat despre preoţie (Peri „erwsÚnhj)30 vorbeşte despre 
                                              
26  A se vedea studiul Pr. prof. dr. C. GALERIU, Mântuitorul Iisus Hristos- învăţătorul nostru suprem, O. 1/1983, p. 
34-61. “ Făcând o sinteză a acestei expuneri -afirmă P. C. Sa - evidenţiem încă odată că Domnul nostru Iisus Hristos 
cuprinde în învăţătura Sa existenţa în totalitatea ei: Dumnezeu, lumea, omul şi răspunde în chip absolut şi mântuitor 
la întrebările pe care le pun condiţia şi vocaţia noastră umană. Mântuitorul ne vorbeşte despre Dumnezeu ca Fiu al 
Său; în această calitate unică. De aceea El este Învăţătorul nostru suprem “(subl.n.), p. 60. 
Vasile FLORESCU, în remarcabila sinteză Retorica şi neoretorica, (Edit. Academiei Române, Bucureşti, 1977), 
notează cu privire la predica Mântuitorului: “Hristos a fost un vorbitor cu totul peste nivel, iar parabolele Sale 
impresionează chiar şi pe cel mai adânc adversar al creştinismului... “, p. 91. Având în vedere că aceste lucruri se 
scriau în România anilor ´77, sub egida Academiei, autorul merită  aprecieri deosebite. Pentru spaţiul teologic 
interesează în special cap. al VI-lea al lucrării, Teologii creştini şi retorica, p. 87-116. 
27 Pr. prof. dr. C. GALERIU, Biblia în Biserica Ortodoxă, M.B. 9-10/1985, p. 592. 
28  Paul EVDOCHIMOV, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, Edit. “Anastasia”, Bucureşti, 1992, p. 180. 
29  Nicolae IORGA vede în scrierile Sf. Ioan Gură de Aur şi cel mai preţios izvor pentru istoria Bizanţului din 
sec. IV-V: “ Dacă n-am avea alt izvor pentru a cunoaşte lumea bizantină din veacul al IV-lea şi al V-lea, am  
putea recurge cu deplină încredere la Sfântul Ioan Hrisostomul”; vezi  Cărţi reprezentative din viaţa omenirii 
(după note stenografiate), Ediţie îngrijită de Mihai GHERMAN, Edit. “Enciclopedică”, vol. I, Bucureşti, 1991, p. 
51. 



importanţa covârşitoare a predicii, în termeni testamentari: „În afară de pilda prin faptă, 
preoţii n-au decât un singur mijloc, o singură cale de vindecare: învăţătura cu cuvântul, 
predica. Aceasta e instrumentul, aceasta e hrana, aceasta e cel mai bun aer; Aceasta ţine loc 
de medicament, aceasta ţine loc de cauterizare, ţine loc de bisturiu. Dacă preotul trebuie să 
ardă sau să taie, trebuie neapărat să se folosească de predică. Dacă predica nu-i în stare să 
facă  asta, zadarnice sunt toate celelalte. Prin predică ridicăm sufletul deznădăjduit; prin 
predică smerim sufletul îngâmfat; prin predică tăiem ce-i de prisos; prin predică împlinim 
cele de lipsă; prin predică lucrăm pe toate celelalte câte ne ajută la însănătoşirea sufletului 
...”31. Cu aceeaşi conştiinţă a responsabilităţii faţă de importanţa cuvântului, Sf. Ioan 
Gură de Aur a rostit, pe când era preot în Antiohia, Omilia despre predică (Omil…a per� 
tÁj khrÚxewj)32 de care am mai amintit, în care atrage atenţia, între altele, că 
predicatorul nu trebuie să se asemene doar cu un chirurg care taie partea bolnavă, aşa 
cum reiese şi din citatul mai sus-menţionat, ci are îndatorirea să şi vindece, să îngrijească 
rănile respective: „Cel mai bun mijloc de vindecare nu-i numai tăierea părţii bolnave, ci 
şi oblojirea rănilor; iar cea mai minunată lege de predicare nu-i numai mustrarea, ci şi 
sfatul şi mângâierea. Aşa a poruncit şi Pavel: „Mustră, ceartă, mângâie „(II Tim. 4, 2). 
Dacă-i mângâi mereu pe ascultători, îi faci trândavi; dacă îi cerţi numai, îi faci 
îndărătnici, că, neputând îndura povara unor continui mustrări, te părăsesc îndată. De 
aceea felul predicării trebuie să fie variat...”33. 

 

Prescripţii canonice. Obligativitatea slujirii învăţătoreşti este, de altfel, stipulată 
şi în Canoanele Bisericii, încă din perioada apostolică. Bunăoară, Canonul 58 
„apostolic“, prevede afurisirea şi chiar caterisirea celui neglijent în predicarea cuvântului: 
„Episcopul sau presbiterul arătând nepăsare clerului sau poporului şi neînvăţându-i pe 
aceştia dreapta credinţă, să se afurisească, iar stăruind în nepăsare şi în lenevie, să se 
caterisească“ 34.  

Iar Canonul l9, fixat la Sinodul Trulan (Constantinopol - 692)  reprezintă cea mai 
detaliată reglementare cu privire la predică, dintre toate celelalte canoane, atât apostolice, 
ale sinoadelor ecumenice şi particulare, cât şi ale Sfinţilor Părinţi. Din acest motiv, socotim 
util să-l redăm integral: „Se cuvine, ca înainte stătătorii Bisericilor să înveţe în fiecare zi, şi 
cu deosebire în duminici, întregul cler şi popor, cuvintele dreptei credinţe, culegând din 
Scriptura dumnezeiască înţelesurile şi judecăţile adevărurilor şi să nu treacă hotarele cele ce 
şi sânt puse, sau predania de Dumnezeu purtătorilor părinţi. Dar şi dacă s-ar dezbate vreun 
cuvânt din Scriptură, pe acesta să nu-l tâlcuiască altfel decât au arătat luminătorii şi dascălii 
                                                                                                                                       
30  MIGNE, P. G. - XLVIII, 623-692;  SOURCES CHRÉTIENNES, vol. 272, Introduction, Texte critique, 
Traduction et notes, par A. Marie  MALINGREY, “Les Edition du Cerf, Paris”, 1980, 431 p.    
31  Cap. 3, Preotul trebuie să fie destoinic în predicarea cuvântului lui Dumnezeu, în vol. DESPRE PREOŢIE, 
Edit. IBMBOR,  trad. Pr. dr. D. FECIORU, Bucureşti, 1987, p. 99.   
32  MIGNE, P. G., tom. L, col. 653-662;  J. BAREILLE, Oeuvres complètes de Saint Jean Chrysostome, Tom. 
IV, Paris, 1866, p. 405-419. Vezi şi  Pr. dr. Mihail BULACU, Omilia despre predică a Sfântului Ioan Hrisostom, 
Studiu omiletic, analitic şi comparativ cu predica modernă şi contemporană, Bucureşti, 1946, 47 p.  
33 Oâtoj g¦r aristoj „atre…aj tropoj, mh monon tšmnein, all¦ kai ™pidesme‹n t¦ ›lkh: oátoj 
qaumastoj didaskal…aj nomoj, mh monon ™pitimi´n, all¦ kai parakale‹n kai paramuqe‹sqai. Outw 
kai Paàloj ™kšleusen: ”Elegxon, ™pit…mhson, paraklleson. Ean te parakalÍ tij diolou, rvqumotšrouj 
poie‹ toÝj akroathj: ™an te ™pitim´ monon, tracutšrouj ™grazetai: ou g¦r dunamenoi to ort…on tîn 
dihnekîn ™lšgcwn ™negke‹n, apophdîsin eqšwj. Dio crh poik…lon tin¦ einai ton tÁj didaskal…aj 
tropon., J. BAREILLE, op. cit., p. 405-406. Trad. rom.  Pr. dr. D. FECIORU, M.A. 1-3/1978, p. 58. 
34  CANOANELE BISERICII ORTODOXE,  Ed. îngrij. de arhid. prof. dr. Ioan N. FLOCA, Sibiu, 1992, p. 37. 
Este utilă, credem, şi această precizare: Şi în canonul prezent ca şi în alte canoane (5,29,51,57 Apost.), pedeapsa 
afurisirii nu are sensul de excomunicare, ci doar pe acela de suspendare din slujbă  (ibidem). 



Bisericilor prin scrierile lor proprii şi mai vârtos întru acestea să se mulţumească, decât 
alcătuind cuvântări proprii, ca nu cumva să ajungă ca fiind neiscusiţi pentru aceasta, să se 
abată de la ceea ce se cuvine. Pentru că popoarele prin învăţătura pomeniţilor părinţi au 
ajuns la cunoştinţa celor vrednice şi de dorit, precum şi a celor nefolositoare şi de lepădat, 
să-şi potrivească viaţa spre mai bine şi să nu fie cuprinşi de patima neştiinţei, ci luând 
aminte la învăţătură, se feresc pe ei ca să nu păţească ceva rău, şi de frica pedepselor care 
au să vie, îşi lucrează loru-şi mântuirea.”35 

Caracterul punitiv al primului canon citat şi conţinutul parenetic al acestuia din 
urmă ne aduce aminte de teama izvorâtă dintr-o grijă adâncă a Sf. Apostol Pavel, 
exemplu de conştiinţă misionară: „Căci dacă vestesc Evanghelia nu-mi este laudă, pentru 
că stă asupra mea datoria. Căci vai mie dacă nu voi binevesti!" (I Cor. 6, 19 ), şi de 
îndemnul frăţesc adresat colosenilor, al aceluiaşi: „Cuvântul lui Hristos să locuiască întru 
voi, bogat întru toată înţelepciunea" (3, 16).  

Pentru completarea imaginii cu privire la prescripţiile canonice, amintim încă două 
reglementări, de data aceasta cu referire la interdicţia laicilor, bărbaţi şi femei, de a 
predica: 

– Canonul 64 Trulan: „Nu se cuvine ca laicul să ţină cuvântare sau să înveţe în 
chip obştesc însuşidu-şi de aici slujba învăţătorească, ci să se supună rânduielii 
predanisite de către Domnul, şi să deschidă urechea spre cei ca au darul cuvântului de 
dăscălie şi să înveţe cele dumnezeieşti de la aceştia. Căci în Biserica cea una, osebite 
mădulare a făcut Dumnezeu, după cuvântul Apostolului... Iar de s-ar prinde cineva 
atingând (călcând) canonul de faţă să se afurisească pe 40 de zile"36. Canonul opreşte, 
aşadar, ca laicul să-şi aroge cu de la sine putere dreptul de a predica. Dar, cu o pregătire 
corespunzătoare, poate să predice dacă are binecuvântare de la episcop sau preot. Este 
soluţia pentru care pledează majoritatea canoniştilor şi care a fost utilizată încă din 
primele veacuri creştine. Să ne amintim, astfel, de „laicul" Origen, care a fost unul dintre 
cei mai mari predicatori nehirotoniţi. Precizări de înaltă competenţă în legătură cu 
posibilitatea laicilor de a predica ne-a lăsat eruditul canonist român Liviu Stan, în 
excepţionala carte „Mirenii în Biserică"37. 

– Canonul 70 Trulan: „Să nu se îngăduie femeilor să vorbească în timpul 
dumnezeieştilor liturghii, ci după cuvântul apostolului Pavel, să tacă, pentru că nu li s-a 
îngăduit lor de a vorbi, - ci să se supună, precum şi legea zice: „Iar de voiesc să înveţe 
ceva, să-şi întrebe acasă pe bărbaţii lor" (I Cor. 14, 34-35). Fără comentarii! 

Implicaţii actuale. Trecerea timpului n-a micşorat gradul de răspundere al 
propovăduitorilor. Dimpotrivă. Răspunderea a crescut o dată cu mutaţiile multiple pe care 
omenirea le-a suferit.  Se vorbeşte, însă, nu fără temei, de o criză a predicii, atât cu privire la 
formă cât şi la conţinut. Între cauzele acestei stări de fapt, credem că prevalează lipsa unei 
temeinice orientări pastorale38. Propovăduitorii contemporani trebuie să ţină seama că 
ascultătorii trăiesc hic et nunc, iar predica să încerce să răspundă nevoilor şi frământărilor 
prezente. Predicile Sfinţilor Părinţi constituie modele şi sursă de inspiraţie de valoare perenă, 
                                              
35  Ibidem, p. 117. Vezi şi Pr. drd. N.  DURA  Norme canonice referitoare la îndatorirea învăţătorească şi 
omiletică a  preotului,  M.B. 3-4/ 1983, p. 155-169. 
36 Preluat de la Arhid. I. FLOCA, op. cit., p. 142. 
37 Pr. dr. Liviu STAN, Mirenii în Biserică, Studiu canonic-istoric, Sibiu, 1939, 816 p. Vezi în special capitolul al III-
lea, Participarea laicilor la exercitarea puterii învăţătoreşti, p.  64-108. 
38  Pr. prof. dr. Sebastian CHILEA, Consideraţii omiletice actuale, O. 1/ 1967. “Criza actuală a predicii, spune P. 
C. Sa, nu poate fi numai de formă, ci mai degrabă de fond, o criză de substanţă,  o criză de orientare 
pastorală...”  p. 65 (subl. n.). 



dar a le reproduce acum, aidoma, la amvon, ar constitui un anacronism. Lumea cărora s-au 
adresat Sfinţii Părinţi a apus de mult. De aceea, sfatul părintelui profesor, de vrednică 
pomenire, Sebastian Chilea, unul din cei mai mari predicatori români ai secolului al XX-lea, 
este extrem de binevenit: „Predicatorii de astăzi trebuie să plece de la o anume prezenţă 
sufletească a ascultătorilor, sau de la ceea ce înţelegem prin actualitatea sufletească. Să nu 
nădăjduiască niciodată că atenţia ascultătorilor îi poate urmări în orice condiţii, dacă au de 
spus ceva de seamă. Este iluzia cea mai frecventă. Atenţia ascultătorilor nu poate să 
urmărească decât o dezvoltare care porneşte de la ceva actual, cunoscut, trăit şi de înaltă 
valoare pentru ei „39. Ca să-şi împlinească scopul, predica trebuie să răspundă exigenţelor 
credincioşilor de azi. Ei aşteaptă o vorbire în limba lor, a veacului în care trăiesc. Rostirea de 
la Amvon presupune argumente indubitabile, logică, desfăşurare de idei, stil sobru şi ales. 
Lumea nu se mai mulţumeşte cu retorici ieftine şi cu floricele...40. Adevărurile eterne ale 
credinţei creştine vor fi exprimate într-o formă adaptată la înnoirile prezente. Slujirea 
preoţească autentică este consecinţa succesiunii neîntrerupte a preoţiei lui Hristos, care este 
născută din Înviere - ca o nouă creaţie, o înnoire a vieţii. Preoţia lui Hristos este slujire a 
înnoirii neîncetate a vieţii, a creaţiei în genere. Preoţia este astfel slujire a iubirii, a vieţii, a 
tuturor valorilor în slujba vieţii, a acelor înnoiri creatoare prin care creşte mereu calitatea 
vieţii41. Actualitatea sufletească a ascultătorilor, de care vorbeam mai sus, este legată implicit 
de înnoirile care apar în mod firesc şi spontan în viaţa lor. De aceea, se impune o neîntreruptă 
actualizare a predicii, mai ales sub aspect misionar. De ce misionar? Atât ca un imperativ al 
responsabilităţii misiunii învăţătoreşti, în general, cât şi pentru prevenirea şi contracararea 
prozelitismului de orice fel.42 Aceste considerente presupun o anumită strategie omiletică, 
în paralel cu promovarea unei doctrine a predicării. În lumea protestantă, care profesează o 
slujire prioritară a cuvântului (din păcate, în detrimentul cultului), se vorbeşte tot mai mult 
de respectarea cu stricteţe a acestei doctrine a predicării43, demers a cărui valoare nu poate 

                                              
39 Ibidem, p. 72. În acelaşi context, P. C Sa face o analiză psihologică de o fineţe remarcabilă, nemaiîntâlnită în 
literatura noastră omiletică. Redăm un fragment: “Nu se poate pretinde ascultătorilor să preţuiască valori pentru 
care nu au nici un fel de pregătire şi pentru care nu găsesc în cuprinsul sufletului lor nici o punte de legătură. 
Când predicatorul preferă un punct de plecare îndepărtat şi când îşi dezvoltă predica pe un plan necunoscut 
ascultătorilor -oricât de înalt ar fi el- atunci i se cere ascultătorului să facă deodată două lucruri deopotrivă 
imposibile: întâi, să facă un salt de gândire, să se rupă de actualitatea sa sufletească, ceea ce, evident, este 
imposibil, şi, în al doilea rând, să urmărească un proces de gândire pornit undeva, nu se ştie unde, de la o foarte 
incertă periferie a conştiinţei spre centrul ei, ceea ce înseamnă a pretinde conştiinţei o activitate împotriva naturii 
sale, care totdeauna porneşte de la centru spre periferie. În asemenea împrejurări, predicatorul se aşează 
împotriva curentului firesc al conştiinţei ascultătorului şi urmarea e cunoscută: ascultătorului nu-i mai rămâne 
decât să plece...”, Ibidem. 
40 Dr. Antonie PLĂMĂDEALĂ, Mitrololitul Ardealului, Vocaţie şi misiune în vremea noastră, Sibiu, 1984, p. 
163. În acelaşi loc. Î. P. Sa afirmă: ”Exigenţele oamenilor faţă de preoţi au crescut. Cultura, care a devenit un bun 
de masă, a schimbat simţul critic al credincioşilor. Se cere la preot neapărat cultură. Nu mai merge numai cu 
Ceaslovul şi Molitfelnicul..” (subl. n. ). 
41 Pr. prof. dr. C. GALERIU, Preoţia, taină şi slujire în viaţa Bisericii, O. 4/1982, p. 548. 
42  A se vedea studiul nostru, Necesitatea actualizării predicii sub aspect misionar, BOR  
5-6/1985, p. 102-115. 
43 Spre ex. Gerd THEISSEN, Réflexion en vue d’ une doctrine de la prédication, în vol. Le défi 
homilétique . L’exégèse au service de la prédication. Textes éditées par Henry MOTTU et Pierre-André 
BETTEX, Genève, 1993, 321 p.  G. Theissen vede conturarea acestei doctrine de la prédication, luând în calcul 
patru dimensiuni ale slujirii omiletice: istorică (la conaissance d’un certain nombre de thèmes 
fondamentaux (bibliques n. n..) peut contribuer au dépassement de la distance entre le passe et le 
present...),   teologică (... Une prédication qui n’est pas  une occasion propice à l’établissement du 
contact et du dialogue avec Dieu, n’est qu’un discours quelconque... ), existenţială ( ... Elle annonce à 
l’ętre humain sa valeur infinie en tant qu’ętre à  image de Dieu, et elle l’engage a méner une vie qui 
corresponde à ce statut...   şi   a comunicării (... Le prédicateur joue de manière significative son rôle 



fi negată. Desigur,  nu suntem de acord  cu dezechilibrul produs în protestantism între cult 
şi predică44, atât ca proporţii cât şi ca tematică, dar zelul predicatorial incontestabil care-şi  
propune chiar o doctrină a predicării, poate constitui un subiect de reflexie pentru 
propovăduitorii ortodocşi contemporani. Încercând să recupereze pierderile spirituale 
cauzate de Reformă, protestantismul accentuează prioritar dimensiunea didactică a slujirii. 
Aşa se explică abundenţa  de manuale şi tratate de predică, cu un apreciabil număr de 
pagini, vizavi de sărăcia în conţinut a cărţilor cu caracter liturgic45.  

La noi fenomenul este invers: în timp ce Liturgica şi-a urmat drumul firesc, prin 
tipărirea periodică a manualelor, Omiletica a beneficiat doar de cursuri dactilografiate, e 
adevărat foarte bune, dar cu ultimul manual, la nivel universitar, tipărit acum mai bine de 
100 de ani 46. De altfel, manualul nu poate fi considerat depăşit, decât sub aspectul limbii. 
Regretabil este faptul că exemplarele sunt foarte rare47. Cu regret observăm, iarăşi, că 
predicii s-a acordat o mai puţină atenţie decât cultului, cel puţin sub aspectul pe care l-am 
semnalat. Această lipsă a fost dublată şi de o concepţie greşită  care s-a strecurat pe 
alocuri în gândirea unor propovăduitori, potrivit căreia o slujbă bine făcută ar face de 
prisos predica48. Unei astfel de păreri  îi răspunde strălucitul reprezentant al Amvonului 
de la sfârşitul sec. al 17-lea - începutul sec. al 18-lea, Episcopul de Cernika şi Kalavrita 
din  Peloponez, Ilie Miniat, răspuns pe care-l socotim, valabil şi azi: „Amar când este 
tăcere în Biserică, adică dacă nu se aude cuvântul lui Dumnezeu, dacă păzitorii staulului, 
păstorii oilor celor cuvântătoare, urmaşii  Apostolilor nu cuvântează, ci sunt fără de glas, 
fie din neştiinţă, fie din lenevie. Atunci diavolul ia îndrăzneală, iese fără frică, intră 
înăuntru în turma lui Hristos, şi ca un lup mâncător de sânge, mănâncă sufletele 
creştinilor ca pe nişte oi fără de pază... Hrana iudeilor în pustie a fost mana, iar hrana 
creştinilor este cuvântul lui Dumnezeu. De ar fi lipsit mana în pustie, ce s-ar fi făcut 
ticăloşii iudei?  Şi dacă s-ar fi lipsit cuvântul lui Dumnezeu din Biserică, ce se vor face 
ticăloşii creştini?  Urgia dumnezeiască  nu poate trimite o foamete mai rea decât lipsa 
cuvântului lui Dumnezeu din Biserică. Pentru că dacă nu se aude cuvântul lui Dumnezeu 
în Biserică, dacă nu se află această mană cerească, dacă piere de tot sămânţa 
                                                                                                                                       
de représentant lorsqu’il evoque et interprete sa propre vie et sa conduite à la lumière de ces thèmes. 
Sa subjectivite peut revétir par là un caractère de représentativité, męme s’il manque encore de 
maturité et s’il doit, à  travers des crises, grandir encore dans la foi...,  p. 25-26. 
44 Pr. prof. dr. Sebastian ŞEBU, Preocupări şi orientări în predica protestantă contemporană din Germania 
apuseană, privite din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române, Teză de doctorat, M.A. 4-6/1980, p. 299-
498. A se vedea, în special, Partea I: Locul acordat predicii în protestantism şi în Biserica Ortodoxă, p. 310-
335. Ca o concluzie  anticipată a vastei cercetări,  P. C sa afirmă în această primă parte a lucrării: Din cele expuse 
rezultă că în protestantism propovăduirea formează caracteristica esenţială a Bisericii şi centrul cultului ei divin 
(subl. n.), p. 320. 
45  Vezi de ex. STUDIUM: THEOLOGIE; Ein evangelisch-katholisches Literaturzeichnis 18. Ausgabe. 
Studienjahr 1994/ 1995, în special p. 118-131 (Praktische Theologie ).  Nu credem că în ultimii ani situaţia să se 
fi modificat substanţial. 
46  Prot. dr. Vasile MITROFANOVICI, Omiletica bisericii dreptcredincioase răsăritene, Cernăuţi, 1875, 772 p.  
47  Vezi Pr. prof. dr. Nicolae NECULA, Contribuţia Pr. prof. dr. Vasile Mitrofanovici la dezvoltarea 
disciplinelor teologiei practice, ST. 5/1988. Părintele Necula remarcă faptul că acest manual este ” primul tratat 
universitar ştiinţific şi sistematic, întocmit în literatura teologică românească de specialitate “ (p. 103).  Eruditul 
arhim. Iuliu SCRIBAN, scria despre acelaşi tratat, în anul 1929: Omiletica lui Mitrofanovici e ca o piatră de 
hotar între omileticile româneşti vechi şi noi... Un curs universitar care a stat apoi la temelia a tot ce  
s-a scris la noi după aceea în materie de omiletică... (Privelişti în câmpul omileticii, Bucureşti, 1929, p. 5, apud 
Pr. Necula, ibidem). 
48  În Evul Mediu predica a cunoscut o astfel de perioadă de umbrire, prin părerea că este suficient pentru creştini 
să se săvârşească slujbele cu credinţă şi evlavie, iar viaţa de preot să fie pilduitoare. Predica putea lipsi... Vezi 
Protos. dr. Vasile VASILACHI, Predica în Evul Mediu, Teză de doctorat, Iaşi, 1938, p. 258. 



propovăduirii evanghelice, atunci aceasta este o foame, care a făcut să moară nu trupurile, 
ci sufletele, şi moartea sufletelor este munca iadului...” 49.   

Chiar dacă preotul este înzestrat cu toate calităţile unui liturghisitor desăvârşit şi ale 
unui îndrumător cu tact pastoral admirabil, fără predică misiunea lui va fi neroditoare, 
incompletă. Sfântul Ioan Gură de Aur atrage atenţia că nu este greu să-i administrezi 
cuiva Sfintele Taine, după ce a fost instruit şi a devenit credincios, problema este „să 
înveţi şi să converteşti pe cel necredincios”50.  Chiar dacă  ar fi cineva făcător de minuni, 
nu se poate lipsi de ajutorul predicii. „Şi fericitul Pavel a întrebuinţat-o, deşi uimea pe toţi 
cu minunile sale”, zice în altă parte acelaşi Sf. Ioan Gură de Aur51.  

Una din problemele esenţiale cu privire la eficienţa predicii este aflarea 
modalităţilor optime de comunicare a mesajului propus. Cu alte cuvinte, este necesară o 
grijă specială pentru adaptare, limbaj, gestică  ş.a., întrucât  putere de convingere nu are 
numai mesajul omiletic, în sine, ci şi forma în care este prezentat. Cuvântul poate zidi, 
poate apropia pe ascultători de Dumnezeu, dar, prost întrebuinţat, poate să-i şi 
îndepărteze. Părintele Dumitru Stăniloae remarcă puterea de influenţare a cuvântului, în 
rău sau în bine, după felul cum este întrebuinţat: „Cuvântul zideşte, dar poate şi dărâma 
în ordinea spirituală a vieţii, deoarece prin cuvânt omul devine subiect plin de putere 
asupra altora”52. Capcanele vorbirii „care dărâmă” sunt extrem de periculoase, mai ales 
atunci când exprimarea deficitară este însoţită şi de gânduri ascunse, viclene. Într-o 
formulare de-a dreptul cinică, Talleyrand Perigord, prelat şi om politic francez53,  avea 
să spună în acest sens: Graiul i-a fost dat omului ca  
să-şi ascundă gândirea54. De fapt, aproape în acelaşi sens se exprimase şi Euripide55, cu 
mai bine de 2000 de ani în urmă: Ah! Ce păcat, spune el, că lucrurile nu au glas, pentru 
ca vorbele meşteşugite să nu aibă nici o putere. Pe când aşa, prin elocvenţa lor, ei 
(vorbitorii, n. n.)  ascund lucrurile cele mai învederate, astfel încât nu credem ce trebuie 
crezut56...   

Cuvântul este ziditor, însă, atunci când se îmbină armonios:  conţinutul mântuitor al 
mesajului, acurateţea limbii, o formă cucernică de prezentare şi urmărirea unui scop nobil 
al vorbirii. De aceea, se impune încercarea unei definiţii a predicii, care să puncteze 
succint elementele enumerate anterior. Dacă pentru oratorii păgâni, elocinţa urmărea doar 
asigurarea unui succes imediat, în coordonatele limitate ale imanentului (Quintilian, de 
pildă, spune că Elocinţa este ştiinţa de a vorbi bine57, iar Gorgias58  că  este forţa de a 

                                              
49  Învăţături pentru sfânta patruzecime, Veneţia, 1859, p. 231 sq. (Text reprodus după Pr. dr. Petre 
PROCOPOVICIU, Introducere în omiletică, Iaşi, 1946, p. 16-17). 
50  Hom. 6,13 la I Cor,  apud arhim. Veniamin MICLE,  Datoria preotului de a propovădui cuvântul lui 
Dumnezeu, în “ Îndrumătorul bisericesc”, Cluj-Napoca, 1981, p. 161. 
51  Despre preoţie, trad. Pr. D. FECIORU, în BOR, 10/1957, p. 971.  MELCHISEDEC  ŞTEFĂNESCU, Episcop 
de Roman, a editat un volum de predici ale Sf. IOAN GURĂ DE AUR, intitulat Şasedeci şi patru cuvinte seu 
predice..., Bucureşti, 1883, 557 p.,  propriu-zis o traducere după J. HEFELE din Tubingen.  La Duminica după 
Botezul Domnului, Sf. Ioan Gură de Aur spune la un moment dat (redăm traducerea în varianta din 1883): Şi 
precum scânteea, aprindînd odată lemnul, din acesta face o flacără nouă mai mare şi prin aceea aprinde iarăşi 
pe altele, aşa se întâmplă cu voroava cea cucernică, seu predica... p. 360. Minunată zicere, excepţionlă 
traducere! 
52  Iisus Hristos sau restaurarea omului, Sibiu, 1943, p. 219. 
53  1854 - 1838. 
54  La Th. SIMENSCHY, Dicţionarul înţelepciunii, Edit. Uniunii Scriitorilor, Chişinău, 1995, p. 594. 
55  Euripide, poet tragic grec, 480-406 î.Hr. 
56  Th. SIMENSCHY, op. cit., p. 162. 
57  Arta oratorică..., p. 191 
58  + 485 î.Hr. 



convinge prin cuvânt59), scopul principal al vorbitorilor fiind câştigarea bunăvoinţei 
judecătorilor în tribunale, pentru predicatorii creştini scopul propovăduirii este fiinţial 
legat de mântuirea ascultătorilor. Între obiectivele prioritare ale predicii se numără şi 
refacerea ordinii religios-morale surpată de păcatul strămoşesc „restaurând omul în 
integritatea lui primordială. Căderea a făcut ca făptura umană să apară ca un vas spart în 
mii de cioburi. Readucerea părticelelor risipite, într-o nouă unitate, este o lucrare pe care 
Dumnezeu o săvârşeşte progresiv, începând cu reconstituirea cuvântului său scris în 
Scriptură „60. De aceea, din orice unghi ar fi privită predica, trebuie mai întâi să se aibă în 
vedere scopul ei principal, fapt care se reflectă şi în definiţiile date. Pentru exemplificare 
optăm pentru cea propusă de Dimitrie Gusti, în a sa Ritorică pentru tinerimea română, 
care ni se pare, deodată, plastică, sugestivă şi completă: „Predicaţiunea este publicarea şi 
declaraţiunea voinţei lui Dumnezeu făcută oamenilor, prin acela ce acolo este legiuit 
trimis, pentru ca să-i lumineze şi să-i mişte de a servi mărirea dumnezeiască pe lumea 
aceasta, spre a-i mântui pe cealaltă!”61. 
      

* 
Concluzii. Am  încercat  prin  aceste   consideraţii   să evidenţiem importanţa 

mântuitoare a predicii, în contextul celorlalte slujiri din Biserică. Trebuie să mai amintim 
că una din cerinţele sine qua non ale reuşitei este concordanţa între învăţăturile 
propovăduite şi viaţa, trăirea, celui chemat să împlinească această slujire. Predicatorul 
autentic este un om cu personalitate, care se impune prin cultură, moralitate şi realizări 
practice. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că ascultătorii judecă predica nu după cuvintele 
rostite, ci după faima predicatorului...62. Propovăduitorul trebuie să fie un om cu viziune 
largă, cu perspectivă spre cele viitoare. Predica trebuie să se realizeze, aşadar, în 
perspectiva veşniciei, fiind orientată permanent spre Dumnezeu. Părintele prof. Nicolae 
Balcă63 evaluează predica autentică din perspectivă theotropică şi theocentrică, izvorul 
nevăzut dar adânc şi inepuizabil al propovăduirii fiind rugăciunea, cale unică de 
comunicare cu Dumnezeu. Ceea ce înseamnă, în esenţă, că predica poate fi actuală numai 
în măsura în care ea se alimentează, ca substanţă, din imuabila şi eterna descoperire a 
Bisericii trăitoare în veac. Propovăduitorul cu o vieţuire cucernică potrivit unei puternice 
credinţe în Dumnezeu, va face slujba evanghelistului, deplin (II Tim. 4, 3-5), manifestând 
o neţărmurită dragoste faţă de sufletele încredinţate spre păstorire. Deci „theotropism în 
interpretarea doctrinei, dar şi antropocentrism în aplicarea ei. Dincolo de text şi de temă, 
predicatorul trebuie să vadă, sus, pe verticală, adică pe verticala crucii, a înălţării la cer şi 
a celei de-a doua veniri a Domnului, şi, în acelaşi timp, pe orizontala existenţei planetare 
a omului. Numai în aceste condiţii predica va realiza  cele două imperative fundamentale: 
al acordului cu veşnicia şi al conformităţii cu actualitatea”64.  

În perspectiva unei atare abordări, atât păstorul cât şi păstoriţii vor conştientiza că 
propovăduirea cuvântului este o dimensiune liturgică esenţială a slujirii preoţeşti. 

                                              
59  La Quintilian, Arta oratorică..., p. 191. 
60  Pr. prof. dr. Ilie MOLDOVAN, Cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură şi Tradiţie, MMS, 3/1989, p. 25. 
61  Op. cit., p. 333. Această definiţie a preluat-o, precum însuşi mărturiseşte, de la François de Sales, Episcop de 
Geneva (1567-1622). 
62 Despre preoţie..., p. 117. 
63 Titular al catedrei de omiletică-catehetică al Facultăţii de teologie din Bucureşti, între anii 1952-1978;  Curs de 
omiletică, dactil.,  Fasc. IV,  BFT, cota 19367, f. a. p. 456. 
64  Ibidem. 



 
 


