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Cuvânt lămuritor

Anii de formare teologică (seminar, licență, master, doctorat) 
sunt caracterizați de curiozitate și căutare, de efortul cuprinderii 
elementelor esențiale, de întărire și dezvoltare a competențelor ce 
definesc profilul unui teolog ortodox bine pregătit. Nimic din ceea 
ce înseamnă educație, perfecționare continuă și cercetare nu exclude 
aportul dascălului. Știm, din experiența ultimului secol, cel mai 
fructuos din punctul de vedere al producției de carte, că un profesor 
este cu atât mai eficient cu cât are mai multe instrumente la dispoziție 
în procesul didactic. 

Teologia ortodoxă, în general, disciplinele Omiletică și 
Catehetică, în special, înglobează o colecție impresionantă de lucrări. 
Din zorii creștinismului și până astăzi au fost scrise mii și mii de 
lucrări, unele în circulație, altele de mult uitate. Ignorate sau nu, 
atunci când simțim dorința de a aprofunda un subiect, obișnuim să 
mergem spre motoarele de căutare online ale bibliotecilor. Acestea 
ne oferă titluri dintre cele mai variate, punându-ne înaintea ochilor o 
gamă largă de autori cu abordări diferite, care ridică, pentru tânărul 
cercetător, noi provocări. Dintre acestea, poate cea mai dificilă este să 
încadreze tema în câmpul cercetării de specialitate. Cu alte cuvinte, 
să descopere validitatea pentru proiectul pe care și l-a propus. Acest 
demers poate fi dificil sau facil, în funcție de resursele pe care le are 
la îndemână.

În acest sens, considerăm că a aduce în prim plan o nouă carte ce 
sistematizează cercetările profesorilor de Omiletică și Catehetică pe 
care Biserica Ortodoxă Română i-a avut și îi are nu este altceva decât 
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oferirea unui îndrumar bio-bibliografic, mai cuprinzător decât cele 
pe care le aveam până acum, pentru o muncă de cercetare modernă 
și calitativă. 

Care sunt elementele de noutate ale acestui ghid? 

Împreună cu părintele Vasile Crețu, conferențiar la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din 
București, am încercat să îmbunătățim profilul profesorilor de 
Omiletică și Catehetică prin analiza detaliată a activității lor. Lucrări 
similare, precum „Ghid bibliografic pentru Catehetică și Omiletică” 
al pr. prof. dr. Vasile Gordon1, recentele ghiduri bio-bibliografice din 
colecția „Omiletica și Catehetica în cercetarea teologilor ortodocșilor 
români” (vol. 1, 2 și 3)2, precum și „Dicționarul Teologilor Români”3 
al pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, stau la baza prezentului proiect. Dacă 
alte ghiduri se rezumă exclusiv la opera din câmpul de specialitate, 
pe noi ne-a interesat să aducem, în continuarea culoarului specific 

1. Pr. prof. Vasile Gordon, „Ghid bibliografic pentru Catehetică și Omiletică”, 
Glasul Bisericii, 9-12 (2002), pp. 87-112. Ultima actualizare a acestui ghid a fost 
făcută în anul 2017, sub titlul Bibliografie pentru Catehetică, Pedagogie creștină, 
Didactica religiei și Omiletică, fiind oferit în format electronic, nepublicat, studenților 
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. La reușita lui și-au adus 
contribuția, alături de pr. prof. dr. Vasile Gordon (în calitate de coordonator),  
pr. lect. dr. Vasile Crețu și pr. lect. dr. Nicușor Beldiman. 
2. Pr. lect. dr. Liviu Vidican-Manci (coord.), Periodicele cu tradiție din Patriarhia 
Română. Ghid bibliografic, (Omiletica și Catehetica în cercetarea teologilor ortodocși 
români, vol. 1), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2020, 462 p.; Pr. lect. 
dr. Liviu Vidican-Manci (coord.), Bio-Bibliografiile profesorilor din facultățile și 
departamentele de teologie din Patriarhia Română. Ghid bibliografic, (Omiletica și 
Catehetica în cercetarea teologilor ortodocși români, vol. 2), Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2020, 137 p.; Pr. lect. dr. Liviu Vidican-Manci (coord.), 
Sistematizare tematică. Ghid bibliografic, (Omiletica și Catehetica în cercetarea teologilor 
ortodocși români, vol. 3); Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2020, 587 p. 
3. Pr. prof. Mircea Păcurariu, Dicționarul Teologilor Români, ediția a treia, 
revăzută și adăugită, Ed. Andreiana, Sibiu, 2014.
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teologiei practice, și alte lucrări din domeniul teologiei, indiscutabil 
valoroase, dar nu neapărat al disciplinelor Omiletică și Catehetică, pe 
care le-am prezentat sub titlul generic „Miscelanea”. De asemenea, 
față de precedentele ghiduri, cel de față este adus la zi, are mai multe 
publicații, este ordonat cronologic și conține referințe bibliografice 
despre unii autori.

Ne-am străduit să acoperim o perioadă cât mai vastă a 
învățământului formal de nivel universitar. Adică de la primii 
profesori de Omiletică și Catehetică din secolul al XX-lea până la cei 
contemporani. Cercetătorul va putea observa diferențe cât privește 
nivelul volumului de publicații între cadrele didactice care au activat 
înainte de 1989 și cei care sunt încă în activitate. Revistele și editurile 
care au funcționat de la 1947 până la căderea regimului comunist 
puteau fi numărate pe degete. Cenzura omniprezentă își împlinea 
misiunea cu mult zel, iar exigențele publicării unui text erau mult 
peste normele pe care le cunoaște profesorul de azi. Cu toate acestea, 
valoarea părintelui Nicolae Balcă sau a părintelui Sebastian Șebu, a 
părintelui Dumitru Călugăr sau a părintelui Constantin Galeriu cu 
greu va putea fi egalată, chiar dacă numărul publicațiilor semnate 
de ei e unul redus. În aceeași situație se află și alți dascăli: Andrei 
Buzdug, Grigorie Cristescu sau Iuliu Scriban. Această constatare 
ne-a obligat ca, în anumite situații, să specificăm, printr-o notă de 
subsol, că autorul în cauză are o activitate mult mai bogată decât 
ne permitem să o cuprindem noi în copertele acestui volum. Non 
multa sed multum poate fi dictonul ce exprimă consistența activității 
publicistice a acestor corifei ai disciplinelor Omiletică și Catehetică. 

Prin urmare, cititorul se va întâlni cu activitatea teologică a 
celor care au slujit și slujesc disciplinele teologice care își propun 
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rostirea mântuitoare a cuvântului. De la cărți de specialitate la studii 
documentate, de la predici și cateheze actuale la recenzii și articole de 
popularizare, toate sunt cuprinse în acest volum.

Dorim să aducem mulțumire tuturor colegilor de la Facultățile 
de Teologie Ortodoxă din țară care au binevoit să-și arate deschiderea 
pentru acest proiect, punându-ne la dispoziție CV-urile și listele 
de publicații. Conștienți că a fost mai mult o muncă de căutare, de 
comparare și de ordonare decât una de creație personală, avem speranța 
utilității unui astfel de îndrumător actualizat și bogat. Nu e puțin 
lucru să oferi tinerilor seminariști, studenți, masteranzi, doctoranzi, 
clericilor și mirenilor de orice vârstă literatura reprezentativă pentru 
Omiletică și Catehetică.

Îi mulțumim, cu recunoștință, părintelui profesor Vasile Gordon, 
mentorul generației noastre, a majorității cadrelor didactice care 
activează astăzi în centrele universitare românești, pentru sfaturile 
folositoare și pentru suportul logistic necondiționat.

Nu în ultimul rând, îi mulțumim Părintelui Mitropolit Andrei 
Andreicuț, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, pentru 
generozitatea de a susține și a binecuvânta apariția acestui volum.

Pr. lect. univ. dr. Liviu VIDICAN-MANCI

Pr. conf. univ. dr. Vasile CREȚU


