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Sfântul Apostol Pavel, referitor la propovăduirea cuvân-
tului mântuitor, este foarte limpede: Credinţa este din 
auzire, iar auzirea, prin cuvântul lui Hristos (Romani 10, 

17). Iar cel ce seamănă cuvântul este preotul, mai mult sau mai 
puţin pregătit să facă această lucrare.

Cuvântul predicatorului ar trebui să fie cu putere multă1 ca să 
pătrundă în inima ascultătorilor, oricât de nepregătită ar fi aceas-
ta. Modelul suprem este Domnul Hristos, Care îi învăţa pe ei ca 
Unul care are putere, iar nu cum îi învăţau cărturarii lor (Matei 7, 28).

Această putere vine dintr-o viaţă duhovnicească profundă pe 
care, adesea, n-o găsim la tot pasul. Şi atunci? Măcar folosindu-
ne de o sumedenie de cunoştinţe pe care ni le pune la îndemâ-
nă Omiletica vom reuşi să alcătuim o predică satisfăcătoare. Nu 
vom improviza şi nu vom ţine cuvântări bune la toată trebuinţa. 
Sau, cum se afirmă maliţios, nu vom vorbi popeşte.

Ni s-a transmis prin folclorul legat de predicile pregătite sau 
nepregătite suficient că într-o parohie, pe neanunţate, a sosit în 
vreme de liturghie episcopul. Bietul preot apucase să-şi pregă-
tească, făcându-şi schiţă, jumătate predica. Partea a doua a impro-
vizat-o. Ascultând-o episcopul, după slujbă, i-a zis preotului: 
părinte, cum ţi-ai alcătuit predica? Iar preotul i-a răspuns: preasfin-
ţite, prima parte am lucrat-o eu, dar a doua parte a fost inspiraţia Duhu-

1  Liturghier, EIBMBOR., Bucureşti, 2012, p. 149.
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lui Sfânt. Episcopul a tras concluzia, pe ton de glumă binevoitoa-
re, zicând: părinte, ai fost mai deştept ca Duhul Sfânt.

Niciodată, dacă nu ne pregătim, nu putem predica bine. Aşa 
se face că Părintele Profesor univ. dr. Vasile Gordon le pune pre-
oţilor la îndemână acest „Vademecum omiletic: 100 de schiţe pen-
tru predici, la toate duminicile şi sărbătorile anului bisericesc. 
Cu un adaos de 12 pareneze”. Părintele, fiind specialist în Omi-
letică, le oferă predicatorilor un ghid util.

Binecuvântând această lucrare, le dorim preoţilor noştri să 
predice convingător, bine fiind pregătiţi, atât din punct de vede-
re duhovnicesc, cât şi omiletic. 
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