
1  

COLEGIUL BIBLIC LUMINA LUMII PARIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURS DE OMILETICĂ 

Pastor Lector Doctor Ciprian Terinte 



2  

1. INTRODUCERE. 

OMILETICA: DEFINIŢIE ŞI  OBIECTIVE 

 

 
• Omiletica este o ramură a teologiei practice care se ocupă cu studiul 

comunicării Cuvântului lui Dumnezeu. 

• Studiul homileticii are drept scop principal însuşirea instrumentelor retorice 

– teoretice şi practice – necesare unei expuneri cât mai eficiente a 

învăţăturii biblice (vezi Col 4.3-4). 

• Ca s-o prezint clar, aşa cum trebuie ca eu să vorbesc (Coloseni 4.4) 

- Apostolul îşi asumă răspunderea expunerii clare a evangheliei. 

- Nu aruncă această răspundere în seama Duhului Sfânt, chiar dacă 

prezenţa lui supranaturală este absolut necesară. 

• 1 Cor 15:10 - Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine 

n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat (kopia,w – m-am ostenit) mai mult 

decât toţi: totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. 

- Harul lui Dumnezeu nu exclude osteneala, ci chiar o intensifică. 
 

 
2. PREDICAREA  BIBLICĂ.  NOŢIUNI GENERALE 

2.1. Definiția și scopurile predicii 

• Text biblic ajutător: FA 2.37-47 

- o proclamare a Cuvântului lui Dumnezeu sub împuternicirea Duhului 

Sfânt, care are drept scop motivarea oamenilor în a lua o decizie, care 

să le schimbe vieţile spre asemănarea cu Hristos, pentru gloria lui 

Dumnezeu. 

• Scopuri pe termen scurt (v. 37-41) 

- Motivarea oamenilor 

- Pentru a lua o decizie 

• Scopuri pe termen lung (v. 42-46) 
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- Schimbarea vieții 

- Către asemănarea cu Hristos 

• Scopul suprem (v. 47) 

- PENTRU GLORIA LUI DUMNEZEU 

2.2. Trăsături fundamentale ale predicării eficiente 

1. Descoperirea divină 

• Atât teologia, cât şi homiletica sunt inutile în absenţa luminării duhovniceşti 

de către Dumnezeu a celui care le studiază. 

• Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia; şi atunci mi-a venit 

cuvântul pe limbă (Ps 39:3) 

2. Fixarea unui scop 

• Ori de câte ori le vorbeşte oamenilor Dumnezeu o face cu scopul de a 

produce o schimbare spirituală. 

• De aceea, în acord cu tema sau idea homiletică a predicii, predicatorul 

trebuie să-şi fixeze cu precizie scopul predicii. 

3. Claritatea expunerii 

• Exegeza riguroasă a textului biblic 

- Predicatorul trebuie să ajungă la idea exegetică a textului biblic, nu să 

şi-o impună pe a sa şi nici să nu se oprească la o idee generală. 

• Corectitudine doctrinară 

- Teologia este rodul gândirii Bisericii cu privire la lucrurile 

dumnezeieşti, în decursul secolelor. 

- Exegeza personală trebuie verificată în lumina teologiei canonice şi 

sistematice. 

• Simplitatea expunerii 

- Predicatorul are datoria de a prezenta adevărul biblic-teologic într-un 

mod accesibil credincioşilor din Biserică. 
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- Pentru aceasta, trebuie să evite limbajul teologic foarte specializat şi 

cuvintele rar folosite în limba română. 

4. Aplicarea concretă 

• Pentru ca predica să producă schimbarea scontată, trebuie ca ascultătorii să 

ştie exact cum să aplice adevărul ascultat. 

• Pentru aceasta, predicatorul trebuie să depăşească stadiul exegetic şi să 

ajungă la cel practic (Tit 2.2-6). 

“Dacă teologia nu poate fi predicată, ea nu mai este teologie” 

Karl Barth (1886-1968) 

 

3. TIPURI DE PREDICI 
 
 

 Criterii de clasificare 

A. După scopul propus 

B. După ocazia rostirii predicii 

C. După modul de expunere 

A. După scopul propus 

 Predici didactice 

 Predici morale 

 Predici terapeutice 

 Predici evanghelistice 

B. După ocazia rostirii 

 Predici la sărbătorile creştine (Naşterea Domnului, Botezul Domnului, Paşte, 

Înălţarea Domnului, Cincizecime etc.) 

 Predici la evenimentele bisericii locale (sărbătoarea mulţumirii, căsătorii, 

botezuri, înmormântări, la debutul sau finalizarea unor proiecte ale bisericii 

etc.). 
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C. După modul de expunere 

 Predica expozitivă 

 Predica textuală 

 Predica tematică 

 

 
Predica expozitivă 

 Are la bază un text biblic, a cărui idee omiletică este dezvoltată cu 

ajutorul textului. 

Coloseni 2.1-5 

Idea omiletică: Chemarea păstorului este aceea de a lupta ca oamenii să-l 

cunoască pe Hristos 

1. Păstorul trebuie să-i îmbărbăteze pe credincioşi, ca ei să-l cunoască pe 

Hristos (v. 2a) 

2. Păstorul trebuie să îi înveţe pe credincioşi, ca ei să-l cunoască pe Hristos (v. 

2b) 

A. Învăţătura trebuie să îi ajute să-l înţeleagă bine pe Hristos 

B. Învăţătura trebuie să le întărească convingerile privitoare la Hristos 

3. Păstorul trebuie să îi supravegheze pe credincioşi, ca ei să rămână în Hristos 

(v. 4-5) 

A. Supravegherea presupune cunoaşterea vieţii bisericii 

B. Supravegherea presupune avertizarea bisericii 
 

 
Predica textuală 

- Are la bază un text scurt (1-3 versete), din care reies şi diviziunile care 

dezvoltă tema predicii. 
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Legile facerii de bine 

Gal 6.10 

1. Legea oportunităţii (“prilejul”) 

2. Legea universalităţii (“la toţi”) 

3. Legea priorităţii (“mai ales fraţilor”) 
 

 
Predica tematică 

- Dezvoltă o anumită temă biblică: rugăciune, postul, mântuirea, credincioşia, 

sfinţirea etc. 

- Ideile sunt formulate în urma grupării versetelor relevante într-o ordine cât 

mai logică. 

Naşterea din nou 

1) Ce este naşterea din nou? (texte...) 

2) Cum se produce naşterea din nou? (texte...) 

3) Cum se manifestă naşterea din nou? (texte...) 

4) Ce urmează după naşterea din nou? (texte...) 
 

 
4. INTRODUCERE  ÎN  PREDICAREA EXPOZITIVĂ 

 

 
1. Definiţia predicii expozitive 

• Predica expozitivă este un discurs prin care, sub împuternicirea Duhului 

Sfânt, se expune învăţătura unui text biblic, prin organizarea acesteia în 

jurul unei idei homiletice. 

2. Avantajele predicării expozitive 

• Ajută la asimilarea temeinică a cunoştinţelor biblice. 

• Ne concentrează atenţia asupra unui singur text. 

• Creează o mentalitate biblică. 

• Întăreşte autoritatea predicatorului. 
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• Reduce pericolul tendențiozității 

• Reduce pericolul erorii teologice. 

• Îl expune pe predicator subiectelor cu care este mai puțin familiarizat. 

3. Riscuri privind predicarea expozitivă 

• Irelevanţa 

• Atunci când predica rămâne în lumea biblică. 

• Detalierea excesivă 

• Detalii exegetice fără importanţă practică. 

 

 
5. ALCĂTUIREA PREDICII EXPOZITIVE 

 

 
1. Analiza textului 

2. Idea exegetică a textului 

3. Stabilirea scopului predicii 

4. Idea omiletică a predicii 

5. Structura predicii 
 

 
1. Analiza textului 

 

A. Contextul  
 

 Literar 

 Cultural. Mediul din care provin scriitorul biblic, personajele şi 

destinatarii. 

 Istoric. În ce circumstanţe se petrece acţiunea sau sunt rostite 

anumite cuvinte. 

 Geografic. Uneori, relieful sau distanţa dintre anumite cetăţi 

ajută la interpretarea textului (Ex. Exod 14). 
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 Teologic. Concepţia autorului, personajelor şi a destintarilor 

despre Dumnezeu şi viaţa religioasă (Gen 12.10-20). 

B. Analiza termenilor fundamentali 

Pot fi recunoscuţi după: 

 Repetarea lor în text (vezi 2Cor 1.3-11 ; Lc 2.25-27); 

 Explicarea lor de către scriitorul biblic; 

 Importanţa lor în desfăşurarea acţiunii sau a argumentaţiei. 

2. Idea exegetică a textului 

- Idea exegetică a textului este cea care rezumă învăţătura textului pentru 

destinatarii săi iniţiali. 

- Dacă este corect formulată, ea va conţine tema textului (Despre ce este 

vorba în text?) şi ce se spune despre aceasta. 

- Idea exegetică a textului va fi un enunţ privitor la temă, în lumea 

textului. 

 Tit 2.11-14 – harul lui Dumnezeu trebuie să schimbe vieţile oamenilor 

datorită preţului scump pe care Hristos l-a plătit pentru a-şi 

răscumpăra poporul. 

3. Stabilirea scopului predicii 

- Scopul predicii răspunde la întrebarea: Ce vrea Dumnezeu să schimbe în 

ascultărori? 

- Scopul unei predici trebuie să atingă: 

Înţelegerea ascultătorilor 

 Oamenii să discearnă între pericolul bogăţiei şi binecuvântarea 

bogăţiei. 

 Oamenii să fie mereu siguri de prezenţa lui Dumnezeu în 

mijlocul crizei. 

 Oamenii să-şi dorească harul pentru schimbarea vieţii, nu 

pentru favoruri gratuite (Tit 2.11-14). 



9  

Caracterul ascultătorilor 

 Ascultătorii trebuie să-şi învingă vrăjmaşii prin iubire, nu prin 

răzbunare. 

Conduita ascultătorilor 

 Implementarea timpului personal de rugăciune zilnic. 

 Alocarea unui fond destinat misiunii 

 Oamenii să-şi folosească locurile de muncă pentru glorificarea 

lui Dumnezeu. 

4. Idea omiletică 

- Idea omiletică se obţine prin reformularea şi actualizarea ideii exegetice sau 

a unui aspect mai restrâns al acesteia, în lumina scopului predicii. 

 Alte denumiri: idea teologică, idea centrală, adevărul central, enunţul 

predicii etc. 

- Exemple: 

 Cunoaşterea voii divine are ca scop glorificarea lui Dumnezeu, nu 

succesul personal. 

 Iertarea deplină reface relaţia. 

 Oamenii slujiţi trebuie mai întâi iubiţi. 

 Harul lui Dumnezeu este o putere lucrătoare, nu doar o favoare (Tit 

2.11-14). 

TIT 2.11-14 

  Idea exegetică - Harul lui Dumnezeu trebuie să schimbe vieţile oamenilor 

datorită preţului scump pe care Hristos l-a plătit pentru a-şi răscumpăra 

poporul. 

  Scopul - Oamenii să-şi dorească harul pentru schimbarea vieţii, nu pentru 

favoruri gratuite. 

  Idea omiletică - Harul lui Dumnezeu este o putere lucrătoare, nu doar o 

favoare. 
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5. Structura predicii 

A. Dezvoltarea ideii omiletice 

B. Alcătuirea introducerii şi a încheierii 

Dezvoltarea ideii omiletice 

 Prin diviziuni 

 Idea omiletică este fie argumentată, fie explicată, fie aplicată. 

 Prin secţiuni 

 Idea omiletică este explicată, ilustrată şi aplicată. 

 

 
6. DEZVOLTAREA IDEII OMILETICE PRIN DIVIZIUNI 

 

• Rolul diviziunilor principale este acela de a argumenta, explica sau aplica 

idea homiletică. 

• Diviziunile se obțin cu ajutorul întrebării analitice: De ce?, Cum?, Când?, Cu 

ce condiţii? Ce înseamnă? etc., puse pe lângă idea homiletică, astfel încât ea 

să fie clarificată. 

Text: Tit 2.11-14 

Idea omiletică: Harul lui Dumnezeu este o putere lucrătoare, nu doar o favoare. 

Întrebarea analitică: CE lucrează această putere? 

 
 

1. Harul lui Dumnezeu transformă viețile credincioșilor (v. 11-12) 

A. Transformare prin înfrânare (s-o rupem cu păgânătatea) 

B. Transformare prin motivare (să trăim) 
 

2. Harul lui Dumnezeu le oferă speranță credincioșilor (v. 13) 

A. Prin revenirea lui Hristos (arătarea) 

B. Prin participarea noastră la împărăția lui Hristos (noastră, nostru) 
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3. Harul lui Dumnezeu dă sens vieţii credincioșilor (v. 14) 

A. Viața curată 

B. Faptele bune 
 

 
Diviziunile trebuie însoţite de versetul sau versetele din care provin 

– Diviziunile pot fi enunţate inductiv sau deductiv. 

– Referinţa este autoritatea din spatele diviziunii principale 

Diviziunile trebuie precedate de fraze de tranziţie 

Diviziunile pot fi dezvoltate prin subdiviziuni 
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