
C U V Â N T   Î N A I N T E  
 
 Prin  bunăvoinţa Rectoratului şi a Editurii Universităţii din Bucureşti, 
oferim studenţilor noştri elementele omiletice pe care le considerăm prioritare 
pentru pregătirea lor, în vederea informării şi formării ca viitori predicatori. 
Editarea acestui curs încearcă să acopere, fie şi parţial, lipsa unui manual omiletic 
de nivel universitar, întrucât ultimul tipărit în biserica noastră este cel din anul 
1875 (!), aparţinând eruditului preot-profesor de la Cernăuţi, Vasile Mitrofanovici 
(1831-1888). Este adevărat că între timp studenţii generaţiilor secolului al XX-lea 
au beneficiat de cursuri de Omiletică dactilografiate foarte valoroase, între care, în 
vremea din urmă, s-au remarcat mai ales două: cel al pr. prof. Dumitru Belu 
(1902-1980), pentru Sibiu, şi cel al arhid. prof. Nicolae Balcă  
(1903-1983), pentru Bucureşti. Atât manualul cât şi aceste două cursuri, în mare 
măsură valabile încă din punct de vedere al teoriei predicii, nu mai sunt actuale, 
însă, din punct de vedere al limbajului şi al exemplificărilor. În plus, nu se mai 
găsesc decât în bibliotecile teologice, în câte un singur exemplar, iar multiplicarea 
lor, o dată cu inconvenientul lipsei de actualitate, s-ar lovi şi de cel al 
nepracticităţii: sunt mult prea voluminoase raportat la numărul de ore de Omiletică 
din programa actuală (2 ore pe săptămână / sem. I  şi  1 oră pe săptămână / sem. al 
II-lea).  
 De aceea, dăm la tipar prelegerile de faţă, experimentate în ultimii trei ani 
cu studenţii anului IV, Secţia Pastorală, curs de zi. Chiar dacă ele au încă un 
caracter de probă, au fost în general bine primite de către ei. Este ceea ce, 
psihologic, poate fi parcurs şi asimilat în limitele unui an universitar. După cum 
lesne se va observa, am imprimat cursului un caracter mai mult practic decât 
teoretic, el conţinând un număr însemnat de predici ilustrative (peste 30 ale 
diferiţilor autori şi 16 personale), cu mai mare zăbovire asupra celor care aparţin 
predicatorilor români. Am încercat să nu aglomerăm prelegerile cu prea multe 
noţiuni teoretice, iar cele care sunt, au mai mult un rol de semnalare a reperelor 
bibliografice, la care cei interesaţi pot face apel fără greutate, spre a-şi completa 
elemente de tehnică a redactării şi prezentării predicii. Aşa se explică cele peste 
550 de note de subsol şi cele peste 200 de lucrări menţionate în lista  bibliografică 
finală. Partea aplicativă, atât de necesară într-un domeniu ca al nostru, va fi 
întregită de volumul-anexă, Mergând, învăţaţi..., care conţine aprox. 70 de predici, 
pentru toate genurile omiletice, la sfârşit fiind prevăzut cu un capitol ce cuprinde 
Pilde din Pateric şi alte istorioare..., deosebit de utile pentru ilustrarea predicilor. 
Această carte de predici se află deja sub tipar, tot la Editura Universităţii, urmând 
a fi pusă la dispoziţia celor interesaţi, o dată cu volumul de faţă. Datorită 
caracterului de probă al cursului nostru, aşteptăm cu mare interes sugestii şi 
observaţii din partea celor care îl vor utiliza. El se adresează, desigur, studenţilor 
anului IV - Teologie Pastorală, dar socotim că poate fi util şi preoţilor, în general, 
mai ales celor începători. Astfel, vom fi deosebit de recunoscători tuturor celor 
care ne vor semnala eventualele greşeli, lipsuri şi inadvertenţe, spre a face apoi 



îndreptările necesare pentru o eventuală nouă ediţie. 
 Facem precizarea, totodată, că apariţia lucrării de faţă nu era posibilă fără 
girul a doi referenţi ştiinţifici, potrivit normelor editoriale universitare, răspundere 
acceptată cu bunăvoinţă de către părintele profesor dr. Nicolae D. Necula, decanul 
Facultăţii noastre, şi de către părintele profesor dr. Nicu Moldoveanu, şeful 
Catedrei Practice, cărora le mulţumesc din toată inima pentru încredere şi 
încurajare.   
 În final, îmi revine o plăcută datorie să mulţumesc Rectoratului, care a 
aprobat editarea, totodată ostenitorilor Editurii şi Tipografiei Universităţii.      
 

   A U T O R U L 
 


