
Seminarul Biblic Penticostal 

Suceava 

 

 

 

 

 

OMILETICĂ 
 

- Curs pentru anul I -  

 

 

 

                    PROFESOR:  

      Varasciuc Andrei 

 

 

 

 

2020 - 2021 



 

CUPRINS 

INTRODUCERE ................................................................................................................ 4 

 

I. PREGĂTIREA MESAJULUI BIBLIC .................................................................... 6 

1. Clasificarea predicilor ................................................................................................ 6 

2. Pregătirea pentru actul predicării ............................................................................. 8 
2.1. Etapa devoțională....................................................................................................... 8 

2.2. Etapa de cercetare ...................................................................................................... 8 

2.3. Etapa de reflectare ..................................................................................................... 9 

3. Analizarea textului pentru predică ......................................................................... 10 
3.1. Observarea ........................................................................................................... 10 

3.2. Interpretarea ......................................................................................................... 10 

3.4. Aplicarea .............................................................................................................. 11 

4. Structurarea predicii în DIVIZIUNI PRINCIPALE ............................................. 12 
4.1. Scopurile diviziunilor principale în predica expozitivă ....................................... 12 

4.2. Numărul optim de diviziuni principale ale unei predici ...................................... 13 

4.3. Trăsături ale versetelor din care provin diviziunile principale ............................ 13 

4.4. Formularea diviziunilor principale ...................................................................... 13 

5. Stabilirea diviziunilor secundare ale predicii ......................................................... 14 
5.1. Scopul diviziunilor secundare.............................................................................. 14 

5.2. Modalități de identificare a diviziunilor secundare ............................................. 14 

5.3. Caracteristicile subdiviziunilor ............................................................................ 15 

6. Ilustrațiile folosite în predică ................................................................................... 15 
6.1. Scopurile ilustrațiilor ........................................................................................... 15 

6.2. Sursele ilustrațiilor ............................................................................................... 15 

6.3. Condițiile folosirii ilustrațiilor în predică ............................................................ 16 

7. Dezvoltarea mesajului biblic .................................................................................... 16 
7.1. Explicarea ............................................................................................................ 16 

7.2. Argumentarea ...................................................................................................... 17 

7.3. Citarea .................................................................................................................. 17 

7.4. Aplicarea .............................................................................................................. 17 

8. Formularea introducerii predicii ............................................................................. 18 
8.1. Definire ................................................................................................................ 18 

8.2. Scopuri ale introducerii unei predici.................................................................... 18 

8.3. Avertismente legate de introducerea predicii ...................................................... 18 

8.4. Părți componente ale introducerii ........................................................................ 19 

9. Formularea încheierii predicii ................................................................................. 20 
9.1. Definire ................................................................................................................ 20 

9.2. Scopurile încheierii .............................................................................................. 20 

9.3. Părți componente ale încheierii ........................................................................... 20 

9.4. Principii în formularea concluziei ....................................................................... 21 

9.5. Avertismente de încheierea predicii .................................................................... 21 

10. Redactarea schiței de predică ............................................................................... 21 
10.1. Forma schiței de predică ...................................................................................... 21 

10.2. Aspectul schiței de predică .................................................................................. 21 

10.3. Recomandări în legătură cu redactarea schiței .................................................... 21 

10.4. Avertismente legate de schița de predică............................................................. 21 
 



SEMINARUL BIBLIC PENTICOSTAL SUCEAVA 

3 

II. EXPUNEREA MESAJULUI BIBLIC ................................................................ 22 

1. Expunerea verbală .................................................................................................... 22 
1.1. Caracteristici necesare vocii unui predicator ....................................................... 22 

1.2. Intonația vocii ...................................................................................................... 22 

1.3. Intensitatea vocii .................................................................................................. 22 

1.4. Ritmul vorbirii ..................................................................................................... 23 

1.5. Limbajul folosit de predicator ............................................................................. 24 

1.6. Pronunția cuvintelor în predicare......................................................................... 24 

2. Limbajul nonverbal .................................................................................................. 24 
2.1. Extremele limbajului nonverbal .............................................................................. 24 

2.2. Rolul gesturilor în transmiterea mesajului biblic ................................................ 24 

2.3. Limbajul capului .................................................................................................. 25 

2.4. Expresia feței ....................................................................................................... 25 

2.5. Impactul contactului vizual.................................................................................. 25 

2.6. Limbajul mâinilor ................................................................................................ 26 

2.7. Ținuta vestimentară ............................................................................................. 27 
 

III. MESAGERUL SAU PREDICATORUL ............................................................. 28 

1. Chemarea ................................................................................................................... 28 
1.1. Mijloacele adresării chemării .............................................................................. 28 

1.2. Confirmarea chemării .......................................................................................... 28 

2. Studiul biblic .............................................................................................................. 28 
2.1. Necesitatea studiului ................................................................................................ 28 

2.2. Caraceristicile studiului ........................................................................................... 28 

3. Relațiile cu semenii ................................................................................................... 29 
3.1. Importanța relațiilor din perspectivă biblică ........................................................ 29 

3.2. Importanța practică a relațiilor predicatorului cu semenii ................................... 29 

3.3. Caracteristici ale relațiilor predicatorului ............................................................ 29 

3.4. Ce trebuie să evite predicatorul în relațiile cu semenii? ...................................... 29 
 

CONCLUZII ..................................................................................................................... 30 
 

BIBLIOGRAFIE .............................................................................................................. 30 



4 

INTRODUCERE 

 

 Noțiuni generale 

 Numele științei provine de la verbul grecesc omileo care înseamnă a discuta; a sta de 

vorbă; a comunica prin... Substantivul grecesc omilia înseamnă conversaţie, comunicare. 

Origen (185-254) folosește termenul de omilie pentru  „predică”. 

 

Definirea disciplinei 

OMILETICA este o ramură a teologiei practice care se ocupă cu studiul 

predicării Cuvântului inspirat al lui Dumnezeu.  

 

Obiectivele studiului omileticii 

 Stabilirea bazelor teoretice ale practicii predicării; 

 Deprinderea metodelor de alcătuire și expunere a predicilor;  

 Descrierea clară a rolului predicatorului pentru o propovăduire eficientă a 

Cuvântului;  

 Dobândirea principiilor dezvoltării personalităților și abilităților necesare celui 

care predică Evanghelia. 

 

Este necesară studierea omileticii?  

 Două posibile răspunsuri: 

 NU, pentru că: 

- predicatorii din trecut n-au studiat omiletica, și totuși au avut putere în predicare. 

- pregătirea umană şi inspiraţia divină sunt doi factori care se exclud reciproc. 

- pregătirea predicii va transforma predicatorul într-un „robot” insensibil la nevoile 

ascultătorilor. 

Acest răspuns nu poate sta în picioare, întrucât are la bază o falsă concepție despre 

omiletică! 

 

 DA, pentru că: 

- Predicarea Cuvântului este cea mai importantă activitate a Bisericii lui Dumnezeu 

de pe pământ (Faptele Apostolilor 2:42; Efeseni 2:20). De aceea ea necesită cea mai 

temeinică pregătire!  

 - Așteptările generației contemporane sunt mari; povestirea unui text sau 

îndemnuri împrăștiate nu mai au impactul necesar pentru schimbarea vieții. 

 - Dumnezeu se folosește de sârguința și de disponibilitatea omului de a învăța, nu 

de lenea și de ignoranța acestuia (2 Timotei 2:6 – un plugar trebuie să muncească înainte 

de a strânge rodul). 

 - Abilitățile spirituale, intelectuale, emoționale și fizice sunt dăruite de Dumnezeu 

cu scopul de a fi prelucrate și folosite pentru Împărăția Sa (1 Timotei 4:11-16). 

 - Găsirea răspunsului biblic pentru complexitatea crescândă a vieții necesită 

cercetare, meditație și pregătire continuă. 
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Există 3 elemente care nu se exclud, ci aplicate într-o armonie perfectă duc la o 

predică reuşită: 

 

1. Elementul raţional constă în studiul individual al celui care pregătește mesajul 

pentru înţelegerea corectă a textului biblic (definirea termenilor necunoscuţi, detalii 

istorice, geografice, obiceiuri, măsuri, greutăţi etc.), dar și în stabilirea structurii predicii. 

  

2. Elementul inspirativ constă în primirea luminii Duhului Sfânt în timpul 

studiului individual, pentru o înţelegere corectă a textului biblic   

 

3. Elementul profetic constă în intervenţia Duhului Sfânt de-a transmite un mesaj 

direct prin gura predicatorului în timpul expunerii predicării, un mesaj nepregătit de 

predicator. Acel mesaj este o profeţie, deşi predica, în ansamblul ei, nu este acelaşi lucru 

cu  profeţia.       

 

           Predicatorul este un lucrător împreună cu Dumnezeu (1 Corinteni 3.9), atât în 

timpul pregătirii, cât şi în cel al expunerii mesajului biblic. În timpul pregătirii predicii, 

Duhul Sfânt descoperă predicatorului nevoile ascultătorilor şi soluţiile biblice. În timpul 

expunerii predicii, Duhul Sfânt poate răspunde unor nevoi ale ascultătorilor într-un mod 

nebănuit de cel care transmite mesajul. 

Înţelegerea importanței studiului omileticii duce la o pregătire temeinică din partea 

celui care predică sau dă îndemnuri la rugăciune, chiar și a celui care prezintă un studiu 

biblic, din partea profesorului care predă religia; a liderului care ține lecții biblice sau a 

învățătorului de Școală Duminicală. 
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I. PREGĂTIREA MESAJULUI BIBLIC 

 

PREDICA este o proclamare a Cuvântului lui Dumnezeu sub împuternicirea Duhului 

Sfânt, cu scopul de a convinge oamenii să se împace cu Dumnezeu, să crească în harul Său și 

să-și îndeplinească misiunea de martori ai lui Hristos. 

  

Jean Calvin spunea că Dumnezeu nu vorbeşte direct din cer, ci El alege oamenii ca 

instrumente ale Sale. 

1. Clasificarea predicilor 

Există mai multe tipuri de predici, în funcție de criteriul de clasificare:  

 

1.1.  După conținutul mesajului  

1.1.1. Predica doctrinară 

1.1.2. Predica biografică 

1.1.3. Predica morală 

 

1.2.  După scopul propus  

1.2.1. Predica didactică 

1.2.2. Predica terapeutică 

1.2.3. Predica de evanghelizare 

 

1.3.  După modul de expunere 

1.3.1. Predica expozitivă 

1.3.2. Predica textuală  

1.3.3. Predica topică 

 

        În cadrul acestui curs vom oferi o deosebită atenție predicilor din categoria celor 

clasificate după modul de exprimare, acestea constituind principalele tipuri de predici.  

 

1.3.1. Predica expozitivă 

Are la bază un text biblic, din care se expun învățăturile majore, așa cum apar ele în 

textul respectiv. 

Atât ideea de bază, cât și diviziunile principale (uneori chiar și cele secundare) reies 

din text.  

Acesta este tipul de predică cel mai des utilizat de Domnul Isus, de apostoli și de marii 

predicatori ai tuturor timpurilor. Motivul este că acest tip de mesaj expune (explică și 

interpretează) ascultătorilor textul Scripturilor.  
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Exemple:  

TITLUL PREDICII: Datoria Bisericii față de nevoile semenilor 

Text de bază: Fapte 3:1-11 

DIVIZIUNI PRINCIPALE: 

1. Biserica trebuie să se oprească în dreptul oamenilor pe care îi poate ajuta 

2. Biserica trebuie să discearnă adevăratele nevoi ale oamenilor 

3. Biserica trebuie să răspundă la nevoile oamenilor în Numele Mântuitorului 

4. Biserica trebuie să folosească nevoile lumii pentru vestirea lui Hristos 

 

1.3.2. Predica textuală 

Are la bază un text biblic mai scurt (1-3 versete) pe care îl interpretează și dezvoltă în 

funcție de context. 

De obicei, atât ideea de bază, cât și diviziunile principale sunt doar sugerate de textul 

de bază, iar cele secundare sunt formulate cu ajutorul unor texte complementare.  

 

Exemple: 

TITLUL PREDICII: Schimbarea noastră prin îmbrăcarea cu Hristos 

Text biblic: Galateni 3:27 

DIVIZIUNI PRINCIPALE: 

1. Îmbrăcarea cu Hristos ne schimbă caracterul (Coloseni 3:12) 

2. Îmbrăcarea cu Hristos ne schimbă mentalitatea (1Cor. 13:11) 

3. Îmbrăcarea cu Hristos ne schimbă preocupările (Efeseni 6:11-14) 

4. Îmbrăcarea cu Hristos ne schimbă veșnicia (1Corinteni 15:53-54) 

 

1.3.3. Predica topică 

Dezvoltă o anumită temă biblică: rugăciunea, postul, mântuirea, credincioșia, sfințirea etc.  

Ideile sunt formulate în urma grupării versetelor relevante pe aspecte majore a temei 

respective. 

Fiecare diviziune principală trebuie argumentată obligatoriu cu cel puțin o referință 

biblică, bine aleasă. 

 

Exemple:  

TEMA BIBLICĂ: Nașterea din nou 

DIVIZIUNI PRINCIPALE: 

1. Ce este nașterea din nou? (Ioan 3 - definire) 

2. Cum se produce nașterea din nou? (Fapte 2 – lucrarea Duhului Sfânt) 

3. Cum se cunoaște nașterea din nou? (Roada Duhului) 

4. Ce urmează după nașterea din nou? (Fapte Apostolilor 8) 

 

TEMA BIBLICĂ: Rugăciunea 

DIVIZIUNI PRINCIPALE: 

1. Metode de rugăciune (1 Timotei 2:1) 

2. Motivații pentru rugăciune (Iacov 4:3) 

3. Marea putere a rugăciunii (Iacov 5:16-18) 
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2. Pregătirea pentru actul predicării 

Etapa devoțională 

Etapa de cercetare 

Etapa de reflectare 

2.1. Etapa devoțională 

2.1.1. Rugăciunea 

- pentru sensibilitate la nevoile oamenilor;  

- pentru receptivitate la glasul Duhului Sfânt; 

- pentru lumină în interpretarea textului; 

- pentru descoperirea soluțiilor biblice în acord cu nevoile oamenilor;  

- pentru puterea de a împlini ce se predică. 

Rugăciunea nu trebuie să înceteze după alcătuirea predicii. 

  

2.1.2. Citirea devoțională a Scripturii 

Cel mai adesea, Dumnezeu ne va da textul sau tema unui mesaj în timpul celor trei 

discipline devoționale: rugăciunea, citirea Bibliei sau meditația. Citirea devoțională a 

Scripturii presupune disciplină (în fiecare zi), plan de citire a Scripturii și consecvență (pe 

parcursul întregului an calendaristic). 

  

2.1.3. Meditația 

 Timpul petrecut cu Dumnezeu presupune ca și El să ne vorbească. Oamenii lui 

Dumnezeu au simțit prezența Sa cugetând la Cuvânt (Psalmul 119:148). 

 În spatele celor mai multe predici nereușite se află vieți devoționale neglijate.  

2.2. Etapa de cercetare 

2.2.1. Alegerea textului biblic 

 Niciodată nu se va alcătui predica înainte de alegerea textului. Textul nu trebuie să fie 

pretextul unei predici.  

 Dumnezeu ne poate comunica însă tema unui mesaj, după care ne va trimite către 

textul potrivit. 

 

În alegerea textului biblic, trebuie să ținem cont de:  

 Natura serviciului divin: evanghelizarea, studiu biblic, școala duminicală, ora de religie; 

 Ocazii speciale: botez, înmormântare, nuntă, Cina Domnului, binecuvântări de copii etc. 

 Sărbători: Nașterea Domnului, Paște, Rusalii etc.  

 Viziunea și nevoile spirituale ale adunării; 

 Specificul adunării (unele adunări au o programare specifică, programarea Cultului); 

 Timpul de care dispunem. 

Aceste recomandări nu-l scutesc pe mesager de obligația de a alege textul biblic sub 

călăuzirea Duhului Sfânt.  

 

Spurgeon spunea strigă la Dumnezeu pentru text! 
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Este bine să evităm: 

 Practica de a alege textul la întâmplare;  

 Textele ce nu pot fi citite în public; 

 Frânturi de text, care devin ridicole atunci când sunt scoase din context (Geneza 22:5); 

 Textele prea lungi sau prea scurte pentru tipul de prezentare propus. 

 

2.2.2. Analiza textului 

Analiza oricărui text, în vederea predicării, trebuie să aibă ca obiectiv stabilirea temei 

și a ideii centrale pentru predică. 

 

2.2.3. Stabilirea scopului 

Orice predică trebuie rostită având un scop precis: ca ascultătorii să ia o anumită decizie.  

 

2.2.4. Schița predicii 

După analizarea textului și stabilirea scopului trebuie să formulăm titlul predicii și 

diviziunile principale și secundare. 

 

2.2.5. Înserarea ilustrațiilor 

 

2.2.6. Formularea introducerii și a încheierii 

 

2.2.7. Redactarea schiței de predică 

2.3. Etapa de reflectare 

2.3.1. Meditarea asupra mesajului 

 

2.3.2. Memorarea schiței 

 

2.3.3. Repetarea predicii 

 

Pașii alcătuirii predicii:  

1. Citirea textului 

2. Stabilirea temei textului 

3. Găsirea ideii principale 

4. Formularea titlului, a diviziunilor principale și a celor secundare 

5. Dezvoltarea diviziunilor 

6. Inserarea ilustrațiilor 

7. Formularea introducerii și a încheierii 
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3. Analizarea textului pentru predică  

Observarea 

Interpretarea 

Aplicarea 

3.1. Observarea  

3.1.1. Citirea atentă și repetată a textului 

 

3.1.2. Stabilirea genului literar al textului 

Textul biblic poate fi poezie, istorisire, cântare, epistolă, profeție, pildă, proverb.  

 

3.1.3. Stabilirea contextului 

- Observarea contextului biblic – încadrarea pasajului în cadrul textului sau al 

capitolului (în această etapă se vor folosi introduceri biblice sau dicționare biblice). 

- Observarea contextului cultural și istoric – mediul și timpul din care provin: 

personajele din pasaj, destinatarii sau autorul.  

- Observarea cadrului geografic  - uneori, relieful sau distanța dintre anumite cetăți 

ajută la înțelegerea textului. 

- Observarea specificului teologic – perspectiva autorului și a personajelor despre 

Dumnezeu și viața religioasă.  

 

3.1.4. Consultarea altor traduceri ale Bibliei 

 

3.1.5. Identificarea figurilor de stil: metafore, comparații, epitete, personificări, 

hiperbole, alegorii, antiteze ș.a. 

 

3.1.6. Evidențierea noțiunilor accentuate  

- Prin spațiul acordat; 

- Prin repetarea unor termeni; 

- Prin explicarea lor de către scriitorul biblic; 

- Prin importanța lor în desfășurarea acțiunii. 

3.2. Interpretarea 

3.2.1. Schematizarea structurii frazei sau a momentelor narațiunii  

Exemplu: Efeseni 1:4, 5 

 alegere  întemeierea lumii (Creația)  ne-a rânduit înfiere momentul vorbirii 

 

3.2.2. Desprinderea ideilor teologice 

Acestea vor fi enunțuri generale (chiar câteva din fiecare verset)  

Exemplu: Filipeni 4:6, 7 – încredere în Dumnezeu, creștinul trebuie să se roage, 

rezultatul rugăciunii necurmate este pacea, pacea lui Dumnezeu este posibilă prin Isus.  
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3.2.3. Stabilirea temei textului biblic 

Filipeni 4:6, 7 – pacea lui Dumnezeu; 1 Samuel 4 – păcatul aduce numai înfrângeri 

 

3.2.4. Formularea ideii principale 

Ideea centrală este acel adevăr specific, din cadrul temei textului, care va fi tratată în 

predică. Ea este doar un aspect (mai restrâns) al temei textului.  

Ideea centrală este aceea care va fi dezvoltată pe tot parcursul predicii. Este acel „fir 

roșu” care dă unitate predicii.  

Din tema textului pot reieși mai multe idei principale.  

Tema: Păcatul aduce numai înfrângeri  

Idei principale: Greșeli frecvente în experiența cu Dumnezeu; Cauzele înfrângerii spirituale; 

Speranțe deșarte ale credincioșilor firești.  

 

3.2.5. Principii de interpretare a unui text biblic 

P1. Porneşte de la premisa că Biblia are deplină autoritate. 

P2. Biblia se interpretează pe sine. Scriptura explică cel mai bine Scriptura. 

P3. Pentru înțelegerea și interpretarea corectă a Scripturilor, ne sunt necesare credința 

mântuitoare și Duhul Sfânt. 

P4. Interpretează experiența personală în lumina Scripturii și nu Scriptura în lumina 

experienței personale. 

P5. Exemplele biblice au autoritatea numai dacă sunt susținute de o poruncă.  

P6. Scopul fundamental al Bibliei este să ne schimbe viețile, nu să ne îmbogățească 

cunoștințele.   

P7. Promisiunile lui Dumnezeu date în Scriptură sunt la dispoziția Duhului Sfânt pentru 

credincioșii din fiecare generație.  

P8. Scriptura are un singur înțeles și trebuie luat în sens propriu. 

P9. Interpretează pasajul în armonie cu contextul său.  

P10. De vreme ce Scriptura a luat ființă într-un anumit context istoric, ea poate fi înțeleasă 

corect numai în lumina istoriei biblice.  

3.3. Aplicarea 

Aplicarea este procesul de stabilire a punctului de contact între adevărurile descoperite 

în textul biblic și viața personală, cu scopul integrării acestora în trăirea zilnică.  

 

3.3.1. Descoperirea principiilor explicative și aplicative ce reies din text 

În această etapă vor fi mai utile comentariile biblice devoționale și omiletice.  

 

3.3.2. Descoperirea elementelor necesare aplicării 

- Promisiuni de revendicat; 

- Exemple de urmat; 

- Porunci de împlinit; 

- Păcate de mărturisit și evitat; 

- Atitudini de schimbat sau adoptat; 

- Principii generale de viață.  
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3.3.3. Pași în procesul aplicării 

- Meditație asupra adevărurilor principale descoperite în text; 

- Determinarea relevanței acestora pentru generația actuală; 

- Descoperirea punctului de contact între text și viața personală  

 

Aplicația este ceva personal. Ea trebuie să vizeze schimbarea caracterului. De aceea, 

ea trebuie să pornească din interior și să fie realizată cu ajutorul Duhului Sfânt.  

4. Structurarea predicii în DIVIZIUNI PRINCIPALE 

Diviziunile = sunt secțiunile principale ale unui discurs obișnuit.  

Diviziunile unui mesaj biblic sunt segmentele care dezvoltă ideea centrală a predicii.  

4.1. Scopurile diviziunilor principale în predica expozitivă 

4.1.1. Să dezvolte ideea de bază a predicii 

Ideea de bază este cea care dă unitate predicii. Adevărul fiecărei diviziuni derivă din 

adevărul central. Pentru a ilustra legătura dintre diviziuni și ideea centrală, putem face 

comparația că adevărul central este ca butucul unei roți, iar diviziunile sunt spițele. Diviziunile 

împart ideea centrală, dar nu-i distrug unitatea mesajului biblic; ci din contră, ele îl ajută pe 

predicator să descopere și să sistematizeze toate argumentele din text, care susțin ideea centrală. 

Aducând mai multe argumente, ideea centrală rămâne unitară și demnă de crezare.  

Exemplu: 

TITLUL PREDICII: Condițiile slujitorului lui Dumnezeu 

1. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie să fie smerit 

2. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie să fie plin de dragoste 

3. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie să fie plin de Duhul Sfânt.  

 

Un exemplu greșit pentru o predică expozitivă:  

Să stăruim după botezul cu Duhul Sfânt 

1. Scopul botezului cu Duhul Sfânt 

2. Promisiunea botezului cu Duhul Sfânt 

3. Beneficiile botezului cu Duhul Sfânt 

Este un exemplu greșit pentru tipul de predică expozitivă pentru că aceste diviziuni nu 

dezvoltă ideea centrală a predicii. Această schiță se poate încadra în predică textuală.  

 

4.1.2. Să ordoneze învățătura, pentru a fi mai ușor de reținut 

Trăim într-o perioadă în care imaginea contează (computer, smartphone, laptop, 

tablete) și de aceea trebuie să rostim Cuvântul lui Dumnezeu cât mai structurat. Astfel, se 

aduce în fața ascultătorilor o ilustrare a adevărurilor biblice, o imagine a învățăturilor creștine.  

O prezentare dezorganizată, lipsită de diviziuni, îl obligă pe predicator să-și ațintească 

privirile mai mult către notițe decât către ascultători. Organizarea pe diviziuni ajută la 

reținerea mai ușor a schiței de predică și găsirea ideilor mult mai ușor în timpul expunerii.  

 Diviziunile principale trebuie să fie aranjate într-o formă progresivă.  
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4.2. Numărul optim de diviziuni principale ale unei predici 

 Regula de bază în ce privește numărul diviziunilor este: atâtea câte ne oferă textul 

biblic folosit. 

 Indicat este să avem cel puțin două diviziuni și cel mult șapte diviziuni principale.  

 A face din predica de trei puncte o practică invariabilă înseamnă a purta mereu o 

cămașă de forță.  

4.3. Trăsături ale versetelor din care provin diviziunile principale 

 Versetele conțin adevăruri care dezvoltă ideea centrală; 

 Versetele sunt prioritare în fața altora pentru că dezvoltă ideea centrală; 

 Versetele expun despre ce este vorba în text și, implicit, în predică.  

 Fiecare diviziune trebuie să fie un rezultat firesc al pasajului biblic pe care se bazează.  

 

Exemplu: TITLUL PREDICII: Tragedia depărtării de Dumnezeu 

Textul de bază: Luca 15:11-32 

 

1. Depărtarea de Dumnezeu înseamnă risipirea a tot ce avem în viață (v. 13, 14) 

2. Depărtarea de Dumnezeu este adevărata sărăcie (v. 14) 

3. Depărtarea de Dumnezeu înseamnă robie (v. 15) 

4. Depărtarea de Dumnezeu înseamnă neîmplinire (v. 16 „nimeni”) 

5. Depărtarea de Dumnezeu duce la moarte (v. 24). 

4.4. Formularea diviziunilor principale 

4.4.1. O diviziune principală trebuie formulată cât mai expresiv 

 Diviziunea principală trebuie să conțină o singură idee. 

 O expresie s-ar putea să nu aibă impactul pe care îl are o propoziție. 

 O diviziune trebuie să fie distinctă de celelalte.  

 

Exemplu: 

TITLUL: O credință care aduce rezultate extraordinare 

TEXTUL: Luca 7:6-10 

1. Smerenia (v.6-8) 

2. Dragostea față de aproape (v.2,7) 

3. Mărturia (v.7b)                                   

4. Slujirea (v.3,6) 

 

DIVIZIUNI PRINCIPALE FORMULATE EXPRESIV: 

1. O credință însoțită de evaluarea meritelor personale 

2. O credință însoțită de iubirea aproapelui  

3. O credință însoțită de mărturie  

4. O credință însoțită de acțiune 
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4.4.2. Diviziunile principale trebuie să fie formulate simetric 

Prin formularea diviziunilor principale în mod simetric se realizează o structură 

paralelă în aranjarea schiței. Aceasta înseamnă că diviziunile trebuie să fie construite 

echilibrat și să se potrivească una cu alta. 

 

4.4.3. Diviziunile principale trebuie însoțite de versetul sau versetele din care provin 

 În expunerea predicii mai eficient ar fi enunțarea versetului și apoi a diviziunii 

principale.   

 Referința biblică este autoritatea din spatele diviziunii principale.  

5. Stabilirea diviziunilor secundare ale predicii 

5.1. Scopul diviziunilor secundare 

 Să explice și să ilustreze adevărul enunțat în diviziunea principală. 

 Diviziunile secundare, numite și subdiviziuni, au rolul de a explica, argumenta, ilustra 

și aplica ideile enunțate în diviziunile principale. 

 Subdiviziunile sunt derivate din diviziunile principale și trebuie să fie o dezvoltare 

logică a lor.  

5.2. Modalități de identificare a diviziunilor secundare 

5.2.1. Prin explicarea unui cuvânt sau a unei expresii cheie din diviziunea principală 

Exemple: Condiții pentru o viață de rugăciune eficientă 

1. Creștinii se pot ruga eficient dacă sunt perseverenți 

A. Constanți 

B. Răbdători 

C. Stăruitori 

O credință care aduce rezultate extraordinare 

2. O credință însoțită de iubirea aproapelui  

a. Iubire universală 

b. Iubire necondiționată 

c. Iubire care se sacrifică 

Cum lucrează ispita 

Iacov 1 

1. Ispita lucrează printr-o momeală (Iacov 1:14) 

a. Momeala poate fi .....  

b. Momeala poate fi ......... 

 

5.2.2. Prin expunerea structurală a versetelor din care a reieșit diviziunea principală 

Această procedură este mai frecventă în cadrul predicilor expozitive.  

Exemplu:  

1.O credință însoțită de evaluarea meritelor personale (Luca 7:6-8) 

a. recunoaște-ți meritele ca și om păcătos = nevrednic 

b. recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu = Stăpânul suveran de care să ascultăm 
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5.2.3. Prin aplicarea interogațiilor „Cum? Care? De ce?” la diviziunea principală 

Exemplu: 

1. Rugăciunea primește întotdeauna un răspuns (Matei 7:7-8) 

CUM primește rugăciunea răspuns?  

a. Printr-un verset din Biblie 

b. Prin mărturia lăuntrică a Duhului Sfânt 

c. Printr-o altă persoană 

d. Prin împrejurări 

e. Printr-o acțiune directă a puterii lui Dumnezeu 

CE răspunsuri primește rugăciunea?  

a. Da 

b. Nu 

c. Așteptă 

DE CE rugăciunea primește întotdeauna răspuns?  

a. Pentru că El a promis aceasta 

b. Pentru că El Își ține întotdeauna promisiunile 

5.3. Caracteristicile subdiviziunilor 

 Diviziunile secundare ale predicii trebuie să fie neapărat enunțuri foarte practice, prin 

care ascultătorii să afle cum să aplice învățătura textului în modul cel mai corect!  

 Subdiviziunile trebuie să fie limitate ca număr. Numărul de subdiviziuni care se află 

sub o diviziune principală depinde de subiectul în discuție sau de conținutul textului.  

 Ca și la diviziunile principale, subdiviziunile nu trebuie să fie neapărat în ordinea 

textului dar ar fi de recomandat.  

6. Ilustrațiile folosite în predică 

lat. ilustratio= „a arunca lumină asupra unui obiect” 

Ilustrațiile joacă rolul unor ferestre, care lasă să pătrundă lumina în expunerea mesajului.  

6.1. Scopurile ilustrațiilor 

 Clarificarea unui adevăr din predică; 

 Reținerea mai clară a unui adevăr; 

 Menținerea atenției și interesului ascultătorilor; 

 Ajută la implicarea emoțională a auditoriului în ascultarea predicii; 

 Ușurează înțelegerea adevărului predicat; 

 Ajută la actualizarea mesajului biblic, fiind puntea dintre lumea Scripturii și cea de azi; 

 Stimulează imaginația, având un efect psihologic recreativ; 

 Asigură varietate în mesaj, atingând toate nivelele de vârstă și pregătire.  

6.2. Sursele ilustrațiilor 

 Biblia; 

 Experiențele personale; 

 Literatura;  
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 Biografii; 

 Ziare și reviste; 

 Istorie; 

 Știință și tehnică; 

 Imaginația. 

6.3. Condițiile folosirii ilustrațiilor în predică 

 Să fie în legătură cu subiectul predicii; 

 Să fie cât mai originale; 

 Să fie cuviincioase; 

 Să fie ușor de înțeles; 

 Să fie cât se poate de scurte; 

 Să fie credibile, convingătoare; 

 Să nu fie prea lungi.  

7. Dezvoltarea mesajului biblic 

Dezvoltarea predicii urmărește prezentarea corespunzătoare a ideilor enunţate în 

diviziuni.  Dezvoltarea joacă rolul decisiv în atingerea obiectivelor predicii: luminarea minţii, 

încălzirea inimii şi înduplecarea voinţei ascultătorilor. 

În dezvoltarea predicii se pot utiliza mai multe procedee retorice: 

 

EXPLICAREA 

ARGUMENTAREA 

CITAREA 

APLICAREA 

 

7.1. Explicarea 

Explicarea este o procedură retorică, folosită în dezvoltarea mesajului biblic, care 

constă în expunerea detaliată a pasajelor biblice care stau la baza predicii. Datoria sacră a 

fiecărui predicator este să explice clar şi corect Cuvântul lui Dumnezeu.  

Explicarea eficientă este cea care intuieşte şi răspunde întrebărilor din mintea  

ascultătorilor, vizând:  

 Contextul imediat şi îndepărtat al pasajului biblic expus în predică; 

 Pasajele corelate (trimiterile); 

 Limbajul pasajului (construcţii gramaticale, figuri de stil, etimologie etc.); 

 Contextul istoric şi cultural. 
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7.2. Argumentarea 

Tipuri de argumente, care poți fi folosite în dezvoltarea unui mesaj biblic:   

 

7.2.1. Argumentul biblic – cel mai important şi care nu este admis să lipsească din 

predică 

 

7.2.2. Argumentul mărturiei  

Exemplu: apostolii au folosit argumentul Învierii, eveniment la care au fost martori 

oculari.   

 

7.2.3. Argumentul analogiei – Pildele Domnului Isus sunt exemple de argumentare 

pornind de la fapte bine cunoscute de ascultători 

 

7.2.4. Argumentul inducţiei – de la particular la general. 

Exemplu: judecăţile de acum asupra anumitor păcătoşi sunt dovada unei judecăţi 

finale asupra tuturor. 

 

7.2.5. Argumentul deducţiei – de la general la particular.  

Exemplu: toată lumea va fi judecată, deci şi tu! 

 

În predică, argumentele nu au sensul de controversă, dispută, dezbatere sau polemică,  

ca în alte domenii. Ele constituie doar o discuţie sau o prezentare logică de raţionamente 

 cu putere de convingere. (C.V.Roske). 

7.3. Citarea 

Citatele au un rol important în dezvoltarea predicii. Atât lipsa, cât şi abuzul lor în 

predică se simte. Există 4 tipuri de citate care pot fi folosite eficient în predică: 

7.3.1. citate biblice 

7.3.2. scurte fraze memorabile: maxime, proverbe, cugetări, adevăruri spirituale 

precise exprimate concis etc.  

7.3.3. declaraţii provenind din surse autorizate 

7.3.4. versuri din poezii sau cântări. 

7.4. Aplicarea 

Aplicaţia este procedeul retoric prin care predicatorul încearcă să-şi convingă 

ascultătorii să pună în practică adevărul prezentat în predică. Aplicaţia reprezintă un mod 

concret de a pune în viaţă adevărurile prezentate în predică. Aceasta poate să însemne un 

adevăr de acceptat, o idee de corectat, o atitudine de schimbat, o activitate de realizat etc. 

Scopul fundamental al fiecărei predici trebuie să fie nu informarea, ci transformarea 

ascultătorilor.  

Spurgeon susținea că predica începe acolo unde începe aplicaţia. 
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7.4.1. Aplicare izvorâtă din experiența personală 

Predicatorul trebuie să-L cunoască bine pe Dumnezeu, pentru că doar așa va putea 

spune oamenilor ce cere Dumnezeu de la ei. Predica nu este ceva abstract, pentru că 

ascultătorii nu aud o predică, ei aud un om! (H.W.Robinson). Adevărul Scripturii este întâi 

aplicat la personalitatea şi experienţa predicatorului şi numai apoi predicat, pentru că 

predicarea înseamnă adevăr exprimat prin personalitate (W.A.Quayle). 

 

7.4.2. Aplicare izvorâtă din cunoașterea vremii 

Predicatorul trebuie să cunoască bine vremea sa. David a slujit celor din vremea lui... (Fapte 

13:36). Predicatorul trebuie să cunoască bine prezentul, cu provocările şi ispitele specifice pentru 

cei de astăzi. De la el se aşteaptă înţelepciunea de a oferi soluţii biblice la situaţiile actuale. 

 

7.4.3. Aplicare izvorâtă din cunoașterea naturii umane 

Predicatorul trebuie să cunoască bine natura umană. Oamenii sunt diferiți de la o perioadă 

a istoriei la alta, dar au mereu aceleași nevoi. De aceea, predicatorul trebuie să ofere soluţia 

lui Dumnezeu la nevoile spirituale, emoţionale şi fizice ale ascultătorilor săi.  

 

7.4.4. Aplicare determinată de cunoașterea auditoriului 

Predicatorul trebuie să cunoască bine auditoriul său. Apostolul Pavel își cunoştea foarte bine 

ascultătorii, încât le mărturisește „vă port în inima mea” (Filipeni 1:7). Cunoaşterea auditoriului 

prin relații calde face din aplicaţia predicii leacul alinător de care are nevoie fiecare ascultător. 

Indiferent de tipul de aplicaţie ales, predicatorul trebuie să o prezinte ascultătorilor sub o 

formă personală, simplă, clară, formulată ca acţiune şi nu ca dorinţă, plănuită pentru un timp 

scurt, măsurabilă. 

8. Formularea introducerii predicii 

Este esențial să pregătești mai întâi schița predicii și apoi introducerea predicii, pentru 

că altfel ajungem să răstălmăcim textul sau introducerea să nu aibă legătură cu mesajul.  

8.1. Definire 

Introducerea este procesul prin care predicatorul încearcă să pregătească mințile și să 

capteze interesul ascultătorilor pentru mesajul pe care îl are de transmis.  

8.2. Scopul introducerii unei predici 

8.2.1. Să-i facă pe ascultători interesați de subiectul predicii 

Introducerea trebuie să stârnească interesul, să stimuleze curiozitatea și să deschidă 

apetitul pentru mai mult. Acest lucru fiind posibil relaționând tema textului predicii la 

experiența cotidiană a ascultătorilor.  

8.2.2. Să enunțe tema textului și ideea centrală a predicii 

8.3. Avertismente legate de introducerea predicii 

 Predica nu trebuie să înceapă cu detalii tehnice despre text. 

 Introducerea nu trebuie să depășească 10-15% din timpul întregii predici.  
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 Introducerea trebuie să fie potrivită cu textul, ocazia și ascultătorii; 

 Introducerea trebuie să fie simplă, fără explicații greoaie sau paranteze.  

 Introducerea trebuie să fie realistă, să nu promită ce nu poate oferi, dar nici falsă modestie. 

 Introducerea trebuie să fie pertinentă, fără scuze inutile, elemente laudative sau defăimătoare. 

8.4. Părți componente ale introducerii 

8.4.1. Formularea propoziției de început 

Propoziția de început se obține din ideea centrală, relaționată la experiența de zi 

cu zi a ascultătorilor.  

Exemple:  

Necesitatea pocăinței: „Există lucruri în viață care ne sunt stric necesare: aerul, apa, hrana”  

Rezultate ale rugăciunii: „Ori de câte ori întreprindem acțiuni sau facem investiții, urmărim 

și rezultatele.” 

 Propoziția de început poate fi formată și relaționând ideea centrală la evenimente 

foarte cunoscute ascultătorilor.  

 Exemplu: O predică cu titlul „Siguranța protecției divine”  poate avea în introducere 

scurta evocare a unui atentat terorist sau amenințări teroriste în general: „Analiștii politici 

prevestesc apariția unui nou val de atentate din cauza căruia mulți oameni nu se mai pot simți în 

siguranță nicăieri. Se spune că țara noastră și mai ales capitala este de asemenea vizată.” 

 

8.4.2. Tranziția către tema textului 

Constă în trecerea de la cotidian la mesajul predicii. 

Exemple:  

Necesitatea pocăinței: „Există lucruri în viață care ne sunt stric necesare: aerul, apa, hrana. 

Tot la fel și sufletul nostru are neapărată nevoie de pocăință ca să trăiască.”  

Rezultate ale rugăciunii: „Ori de câte ori întreprindem acțiuni sau facem investiții, urmărim 

și rezultatele. Cum procedăm, însă, în viața noastră de rugăciune?” 

 

8.4.3. Tranziția către textul biblic 

Dovedirea importanței textului biblic pentru clarificarea temei. 

Exemple:  

Necesitatea pocăinței: Există lucruri în viață care ne sunt stric necesare: aerul, apa, hrana. 

Tot la fel și sufletul nostru are neapărată nevoie de pocăință ca să trăiască. Din textul nostru 

de azi aflăm de ce ne este atât de necesară pocăința.  

Rezultate ale rugăciunii: Ori de câte ori întreprindem acțiuni sau facem investiții, urmărim și 

rezultatele. Cum procedăm, însă, în viața noastră de rugăciune?Să ne îndreptăm atenția către 

textul citit, pentru a constata la ce rezultate trebuie să ne așteptăm în urma rugăciunilor noastre. 

 

8.4.4. Principii în formularea introducerii 

 Pentru început trebuie formulată o schiță în câteva propoziții sau fraze scurte, 

cu fiecare idee succesivă pe un alt rând. 

 Este extrem de important ca în primele trei minute ale predicii să nu pierzi 

audiența, ascultătorii.  
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 Trebuie să avem varietate în predicile noastre. De aceea, nu trebuie să avem 

introduceri tip. 

9. Formularea încheierii predicii 

9.1. Definire 

Încheierea este punctul culminant al întregii predici în care subiectul constant al 

predicatorului își atinge scopul sub forma unei impresii puternice în efortul de a obține 

răspunsul așteptat din partea ascultătorilor. 

9.2. Scopul încheierii 

9.2.1. Să enunțe obiectivul predicii 

 Acest lucru nu se face prin anunțarea explicită a rostirii scopului; 

Exemplu: Scopul acestei predici a fost acela de a ....................... 

 Enunțarea scopului se face prin verbalizarea adevărului pe care dorim ca 

ascultătorii să-l aplice practic. 

Exemplu: Dacă titlul predicii a fost „Necesitatea pocăinței”, vom enunța scopul astfel: 

Iată de ce pocăința trebuie să fie pentru noi nu doar un act de inițiere în creștinism, ci un 

mod de viață.  

9.2.2. Să-i motiveze pe ascultători să aplice acest obiectiv al predicii  

Scopul unui mesaj biblic este să schimbe adevărul predicat în adevăr aplicat. Dacă n-o 

face, predica nu are scop! Dacă nu are scop, predica nu merită predicată!  

9.3. Părți componente ale încheierii 

9.3.1. Tranziția către obiectiv 

 Se face prin rostirea adevărului general ce se desprinde din predică.  

Exemplu: Tragedia depărtării de Dumnezeu: Așadar, cea mai mare nenorocire a 

omului este depărtarea de Dumnezeu. 

 Tranziția către obiectiv este formulată ca o concluzie a predicii.  

9.3.2. Recapitularea conținutului 

 De obicei, amintirea diviziunile principale.  

9.3.3. Enunțarea obiectivului 

Exemplu: Pentru a nu avea parte de această tragedie, trebuie să facem tot posibilul, 

în fiecare zi, să ne apropiem de Dumnezeu. 

9.3.4. Fraza finală 

 Trebuie să fie o afirmație motivatoare, care să imprime ideea centrală a predicii 

și să-i determine pe ascultători către decizii și acțiune. 

Exemplu: Nu există nenorocire mai mare decât depărtarea de Dumnezeu, după cum 

nu există fericire mai mare decât apropierea de Dumnezeu. 

 Fraza finală poate fi precedată de o ilustrație potrivită.  

Exemplu: Așadar, cea mai mare nenorocire a omului este depărtarea de Dumnezeu. 

Depărtarea de Dumnezeu înseamnă risipirea a tot ce avem, înseamnă sărăcie, înseamnă robie, 

înseamnă moarte. Pentru a nu avea parte de această tragedie, trebuie să facem tot posibilul, în 
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fiecare zi, să ne apropiem de Dumnezeu. Nu există nenorocire mai mare decât depărtarea de 

Dumnezeu, după cum nu există fericire mai mare decât apropierea de Dumnezeu. 

9.4. Principii în formularea concluziei 

 Concluzia trebuie să fie în general scurtă 

 Concluzia trebuie să fie simplă, adică să aibă claritate în prezentarea ideii 

9.5. Avertismente de încheierea predicii 

 Nu încheia cu amenințări, semănând panică și deznădejde; 

 Nu introdu material nou în încheiere, ca post scriptum sau ca altă predică; 

 Nu sfârși predica, fără a face o încheiere sesizabilă; 

 Nu lungi încheierea, după ce ai promis sau ai început s-o faci; 

 Nu închide Biblia înainte de vreme, ca apoi s-o redeschizi; 

 Nu solicita decizii vizibile de predare, dacă nu ai confirmarea Duhului.  

10. Redactarea schiței de predică 

10.1. Forma schiței de predică 

 Schița de predică rezultată în urma studiului pentru predică este diferită formal de 

schița pentru amvon. Schița inițială constituie laboratorul în care a luat ființă predica, de 

aceea, aceasta va conține rectificări; 

 Schița pentru amvon (finală) rezultă după finalizarea schiței inițiale (ciorna); 

 Schița finală va fi redactată mai îngrijit;  

 Schița pentru amvon va conține numai aspectele de esență ale predicii. 

10.2. Aspectul schiței de predică 

 Schița de predică finală trebuie scrisă cât mai citeț posibil; 

 În scrierea schiței trebuie folosite caractere suficient de mari, pentru ca schița să 

poată fi citită de la distanță; 

 La amvon predicatorul nu trebuie să-și deslușească propriul scris, ci doar să 

privească discret schița de predică. 

10.3. Recomandări în legătură cu redactarea schiței 

 Formatul schiței să fie mai mic decât pagina Bibliei; 

 Schița să conțină data și locul expunerii mesajului; 

 Schițele să fie păstrate pentru a putea fi refolosite la nevoie.  

10.4. Avertismente legate de schița de predică 

 Predicatorul nu trebuie să fie dependent de schița de predică; 

 El nu trebuie să lase impresia că-și citește predica; 

 Să nu fie folosită aceeași schiță de predică la infinit, pentru că duce la plafonare; 

 Trebuie să se evite întotdeauna predicarea după schițele altor predicatori.  
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II. EXPUNEREA MESAJULUI BIBLIC 

 

Expunerea predicii este o artă, care ţine mai mult de predicator decât de anumiţi factori 

tehnici. În acest sens pastorul Lazăr Gog preciza Succesul nu se poate vinde! Acesta se 

câştigă în timp, după muncă multă şi sudoare. După rugăciune intensă  şi convingerea de a 

sta la dispoziţia lui Dumnezeu şi a Duhului Său cel Sfânt. 

Fiecare predicator îşi poate îmbunătăţi arta expunerii, acordând atenţia cuvenită unor 

factori tehnici, ca de exemplu: stil, gesturi, expresia feţei, intonaţiile vocii, ţinuta etc. 

2.1. Expunerea verbală 

Vocea este cea mai importantă unealtă de lucru pentru un predicator.  

Vocea comunică idei şi sentimente prin: 

 Cuvintele rostite; 

 Calitatea vocii: intensitatea, tremurul, înălțimea şi ritmul vorbirii trădează emoţia, 

frica, supărarea, fericirea, oboseala, boala, optimismul etc. 

 „Punctuaţia vorbirii” este modalitatea de a sublinia conţinutul predicii prin 

modificarea intonaţiei, a intensităţii, a ritmului vorbirii şi a pauzei.  

2.1.1. Caracteristici necesare vocii unui predicator 

Naturalețea 

 Predicatorul nu trebuie să imite vocea nimănui; 

 Nu trebuie să fie exagerat de familiar; 

 Nu trebuie să fie exagerat de oficial. 

Rezonanța 

 Predicatorul trebuie să se facă bine auzit de către ascultători. 

Expresivitatea 

 Tonul, alături de cuvinte, trebuie să ajute la comunicarea cât mai eficientă a unui mesaj.  

2.1.2. Intonația vocii 

Modificările în intonaţie sunt ca o melodie. Monotonia în intonaţie este ca o vioară cu 

o singură coardă. Asemenea culorii pictorului, intonaţia predicatorului plumbuieşte sau 

pastelează viu o predică.  

Din exact aceeaşi propoziţie, intonaţia poate scoate adevăr, ironie sau glumă. De pildă, 

propoziţia Crezi că există înviere? poate fi o întrebare serioasă, dacă este rostită cu o voce urcând 

repede de la tonuri joase la tonuri înalte şi poate fi o negare sau o ironie, dacă se schimbă intonaţia.  

2.1.3. Intensitatea vocii 

Intensitatea vocii joacă un rol important sublinierea cuvintelor-cheie și a ideilor 

valoroase. Mai exact, nu intensitatea vocii, ci schimbarea intensităţii produce efectul.  

Considerente necesare în intensitatea vocii: 

 Varietatea subliniază. De exemplu, cuvintele din Psalmul 23 Domnul este Păstorul 

meu, accentuate diferit, pot constitui diviziunile unei predici textuale. 
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 Intensitatea vocii rămâne mereu aceeași obosește sau plictisește; 

 Tăria vocii poate sublinia o idee importantă; dar vocea nu trebuie să fie „un exercițiu 

de strigare”. Tăria vocii nu este tot una cu puterea spirituală.  

 Scăderea intensităţii vocii până la şoaptă poate avea mare efect în subliniere. 

În concluzie, folosirea unei game largi de intensităţi ale vocii este secretul sublinierii 

ideii şi al captivării atenţiei ascultătorilor.    

2.1.4. Ritmul vorbirii 

Ritmul vorbirii poate avea un rol decisiv în sublinierea unui adevăr sau în transmiterea 

unui sentiment.  

Recomandări legate de ritmul vorbirii 

 O idee-cheie, un adevăr teologic important, o lecţie morală puternică, vor fi 

prezentate rar, ca ascultătorii să le priceapă bine şi să le reţină. 

 O întâmplare, o relatare sau un rezumat de fapte biblice bine cunoscute, trebuie 

făcute într-un ritm alert. 

 Reducerea ritmului are efect benefic asupra raţiunii ascultătorilor (înlesneşte memorarea). 

 Intensificarea ritmului are efect asupra voinţei (produce convingere). 

 Păstrarea constantă a unui ritm este în defavoarea predicatorului pentru că pierde 

auditoriul. Vorbirea prea rară şi monotonă plictiseşte de moarte.  

 Vorbirea prea repede oboseşte, şi poate duce la o supărătoare amestecare a 

cuvintelor.  

Exercițiu propus de H. Robinson: Rosteşte în acelaşi ritm cuvintele de durere ale lui 

David pentru fiul său răzvrătit, Absalom: „Fiul meu, Absalom! O, dacă aş fi murit eu în locul 

tău! Absalom, fiul meu, fiul meu!”(2Sam.18.33). Rosteşte după aceea propoziţiile foarte, 

foarte rar. Rosteşte după aceea primele trei cuvinte repede şi cu simţire, iar pe celelalte rar. 

Modificarea ritmului comunică diferite înţelesuri şi diferite sentimente. 

 

Rolul pauzelor în vorbire 

Pauzele în vorbire sunt la fel de benefice ca pauzele după un efort fizic intens. Pentru 

predicator, pauzele trebuie să fie momente de concentrare intensă: mintea lui goneşte după 

idei, inima lui clocoteşte de emoţii, iar privirea lui ţinteşte pe fiecare ascultător. Ascultătorii 

simt dacă predicatorul munceşte sau dacă chiuleşte în pauză. 

 O pauză pune accentul pe cuvintele imediat următoare şi încă o pauză, imediat după 

acele cuvinte, le face memorabile.  

 O pauză înaintea punctului culminant măreşte tensiunea.  

 O pauză într-o relatare dramatică stârneşte emoţii şi stări pe care cuvântul scris nu le 

poate transmite. 

Pauzele nu trebuie să fie găselniţele predicatorului în pană de aer sau de idei. Pauzele 

întâmplătoare în predică deranjează ca şi punctuaţia întâmplătoare într-o lectură; ele nu 

oţelesc, ci opresc nervul ascultării.  Frânturile de cuvinte (“ăăă...”, “îîî...”) sau umpluturile 

(uneori chiar cu “Amin” sau cu “Slavă Lui!”), sunt pauzele din gândirea, nu din vorbirea 

predicatorului; ele nu sunt accente, ci accidente! 
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Pauzele sunt punctuaţia care marchează vorbirea. Pauzele sunt tăceri premeditate. 

Ele trec dincolo de oprirea vorbirii şi dau ascultătorilor o scurtă ocazie de a gândi, de a 

simţi, de a răspunde şi de a reacţiona. (H. Robinson).       

2.1.5. Limbajul folosit de predicator 

Literar 

Comprehensibil – accesibil tuturor ascultătorilor 

Decent 

2.1.6. Pronunția cuvintelor în predicare 

 Cuvintele trebuie pronunțate clar.  

 Trebuie evitat pe cât posibil specificul regional. 

 Debitul verbal trebuie să fie, în general, moderat, dar și în acord cu mesajul transmis.  

2.2. Limbajul nonverbal 

Limbajul nonverbal, numit şi limbajul comportamentului, este acea comunicare 

tăcută, care se realizează prin gesturi, expresia feţei, ţinută etc. 

Limbajul nonverbal are o importanţă strategică în predicare. El este mai grăitor decât 

cuvintele. Dacă mesajul nonverbal îl contrazice pe cel verbal, este mai probabil că 

ascultătorii vor crede limbajul tăcut (H.Robinson). 

La amvon, predicatorul este dator să-şi controleze trupul ca să „vorbească” inteligent. 

Regula este aceasta: conţinutul mesajului guvernează mişcarea trupului. 

2.2.1. Extremele limbajului nonverbal 

„Capete vorbitoare” – a sta aproape nemişcat şi a nu permite trupului să 

interacţioneze cu mesajul 

„Pus în priză” -  adică a se plimba încoace şi încolo, gesticulând nu cum o cere 

mesajul, ci doar ca să-şi descarce energiile 

Potriviţi acţiunea cu cuvântul şi cuvântul cu acţiunea este un sfat înţelept. Dacă vreo 

mişcare de-a ta se datorează obişnuinţei, opreşte-te. Dacă vine din conţinutul mesajului, 

renunţă la inhibiţii şi exprimă-te. (H.Robinson). 

2.2.2. Rolul gesturilor în transmiterea mesajului biblic 

Gesturile pot fi chiar mai grăitoare decât cuvintele, ele comunică în mai multe moduri: 

 ne ajută să explicăm şi să descriem; 

 accentuează vorbirea noastră; 

 menţin interesul şi atenţia; 

 relaxează pe vorbitor; 

 ajută pe ascultători să simtă ce simte şi predicatorul. 

 

Gesturile trebuie să fie spontane  
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Predicatorul nu joacă teatru, gesturile sale izvorăsc din interior şi exprimă simţăminte 

şi convingeri personale. Deşi pot fi exersate, gesturile nu trebuie planificate. Dacă nu vin în 

mod natural în timpul predicării, renunţă la ele. (H.Robinson). 

 

Gesturile trebuie să fie hotărâte 

Fiecare gest trebuie să fie sprijinit de tot trupul. „Un simplu gest cu degetul arătător 

implică nu numai degetul, palma şi încheietura mâinii, ci şi braţul, umărul şi spatele. Chiar şi 

centrul tău de greutate se deplasează pentru a da mai multă forţă gestului.” (H.Robinson). 

 

Gesturile trebuie să fie variate 

Oricât de plin de forţă ar fi un gest, el îşi pierde din impact prin repetare. Intrat în 

obişnuinţă, acel gest va deranja pe ascultători, dacă nu cumva va stârni şi ironiile criticilor.   

 

Gesturile trebuie să fie bine sincronizate 

 În loc să ajute exprimarea verbală, un gest întârziat o încurcă. Gesturile nesincronizate 

devin ridicol şi trădează lipsa de spontaneitate şi de motivaţie adevărată. 

2.2.3. Limbajul capului 

Capul este cea mai expresivă parte a trupului uman. El participă nu numai în 

expunerea verbală (gura), ci şi în comunicarea nonverbală, printr-un „limbaj” de largă 

acceptare.     

  „Capul plecat arată umilinţa, dat pe spate aroganţa, înclinat în lături lâncezeala, ţeapăn 

şi nemişcat, o oarecare duritate de caracter” (C.V.Roske). Mişcările capului mai pot exprima 

aprobare, confirmare, refuz, admiraţie, ruşine, îndoială, indignare, etc. 

2.2.4. Expresia feței 

Expresia feței este „oglinda sufletului. Încă înainte de a-şi deschide gura, predicatorul 

este „trădat” de expresia feţei lui: prietenos, supărat, îngrijorat, etc. După zâmbetul sau 

încruntarea lui, privirea fixă sau clipitul din ochi, ascultătorii  ştiu din primul minut dacă le va 

plăcea sau nu predicatorul. 

Fiecare parte a feţei îşi are propria elocvenţă: 

 fruntea încreţită exprimă gândire profundă sau durere; înălțată, ea reflectă mirare; 

 sprâncenele ridicate indică surpriza; lăsate în jos denotă tristeţe, iar contractate, 

exprimă mânie.  

2.2.5. Impactul contactului vizual 

Contactul vizual este un mijloc eficient de comunica nonverbală. Prin mişcare, ochii 

predicatorului devin hotărâţi, indiferenţi, mândri, ameninţători, blânzi, aspri... după cum o 

cere mesajul verbal. Ca urmare, ascultătorii nu-şi vor mai lua ochii de la el. 

Prin contactul vizual: 

 predicatorul captează atenţia şi menţine legătura cu ascultătorii (feedback-ul). 

O astfel de privire îi comunică dacă ascultătorii înţeleg, dacă sunt interesaţi, dacă mai sunt cu 
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el.  Aceasta poate fi şansa lui de a-şi recâştiga audienţa, recurgând la o explicaţie sau la o 

ilustraţie captivantă. 

 ascultătorii simt că predicatorul le vorbeşte lor personal şi îl vor urmări cu 

atenţie. Ochii predicatorului sunt „ferestrele sufletului”, prin care ascultătorii „văd” în 

interiorul lui şi se pot încrede în el.  

H. Robinson susține că aproape fără excepţie, oamenii nu vor asculta cu atenţie un 

vorbitor care nu se uită la ei când vorbeşte. Oamenii nu au încredere în cineva care evită 

contactul vizual şi, drept urmare, subestimează ce spune el. 

 

Sfaturi practice în stabilirea contactului vizual: 

 când te ridici să vorbeşti, fă o pauză pentru a stabili contactul vizual cu ascultătorii; 

 plimbă-ţi privirile peste ascultători, ca grup, dar opreşte-te o clipă asupra câtorva 

persoane diferite; 

 propune-ţi să vorbeşti cu un ascultător pentru o secundă sau două, privind persoana 

aceea în ochi, apoi întoarce-te spre altcineva; 

 alege ascultători din fiecare parte a sălii şi păstrează contactul vizual suficient de mult 

ca ei să-şi dea seama că te uiţi la ei şi că le vorbeşti; 

 dacă biserica este foarte mare, poţi să alegi un grup mic dintr-o parte a sălii şi să te uiţi la 

ei pentru o clipă sau două, apoi să treci la un alt grup şi să continui s-o faci în tot timpul predicii; 

 fii atent ca nu numai să te uiţi la ascultători, ci să le şi vorbeşti. 

 

2.2.6. Limbajul mâinilor 

Limbajul mâinilor implică gesturi care pot înlocui orice comunicare verbală. 

Indignarea cu care deschizi o uşă şi araţi cu degetul înspre ea este întocmai la fel de 

emfatică precum cuvintele ‘Ieşi din cameră!’ A refuza mâna, atunci când altul o oferă pe a lui, 

reprezintă o declaraţie semnificativă de rea-voinţă şi va crea, probabil, o amărăciune mai 

îndelungată decât pot crea cele mai severe cuvinte. Cererea de a păstra tăcerea cu privire la un 

anumit subiect poate fi comunicată bine prin punerea unui deget peste buze (C.H.Spurgeon). 

 

 Gesticulaţia mâinilor predicatorului nu trebuie să substituie, ci să susţină mesajul 

verbal. De aceea, ea trebuie să fie în armonie cu părţile componente ale predicii. În 

introducere este mai bine ca gesticulaţia să fie mai liniştită, pentru a creşte în intensitate pe 

măsura derulării subiectului. 

 Gesticulaţia mâinilor trebuie să fie în armonie şi cu conţinutul mesajului. Stânga să 

fie folosită pentru lucrurile reprobabile, interzise, dreapta, pentru cele îngăduite. Când se 

exprimă fapte măreţe, să fie folosite ambele mâini (C.V.Roske).  

 Predicatorul trebuie să predice cu aceeaşi libertate şi naturaleţe a mâinilor pe care o 

are în conversaţiile particulare. Numai să nu uite dictonul grecesc: „Nimic peste măsură!” 

 

Predicatorul nu are voie să:  

 Țină mâinile în buzunar; 

 Să se țină cu ambele mâini de amvon. 
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2.2.7. Ținuta vestimentară 

Ținuta celui care predică trebuie să respecte următoarele trăsături generale: 

 

Decență 

 

Sobrietate 

Extravaganța, culorile violente pot fi bariere serioase pentru cel ce trebuie să transmită 

și să trăiască o Evanghelie a simplității. În extrema opusă, neglijența subminează 

credibilitatea vorbitorului, falsa smerenie fiind și ea un obstacol în raport cu auditoriul.  

 

Eleganță 

Hainele să fie făcute cu gust și să confere persoanei un aspect frumos. 
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III. MESAGERUL SAU PREDICATORUL 

 

3.1. Chemarea  

Prin chemarea unui predicator, înţelegem: 

 înzestrarea divină pentru a vesti Evanghelia; 

 invitaţia divină, personală, de a se consacra propovăduirii. 

 

3.1.1. Mijloacele adresării chemării 

 îndemnul pus de Duhul Sfânt în inima celui chemat (foc lăuntric – Ieremia 20:9) 

 versete biblice date de Duhul în timpul citirii devoţionale a Bibliei (Osea 6:3; Ioan 7:17) 

 sfatul unor slujitori (Galateni 2:2) 

 intervenţii speciale ale Duhului Sfânt (Fapte 13:2) etc. 

 

3.1.2. Confirmarea chemării 

Dumnezeu adresează chemarea în mod personal, specific şi suficient de clar pentru 

predicator. Dar chemarea lui trebuie să fie recunoscută şi de alţii, pe baza câtorva dovezi: 

 ungerea de sus (înzestrare specială) primită de predicator 

 zelul sfânt manifestat în lucrare 

 roadele evidente 

 

3.2. Studiul biblic 

3.2.1.  Necesitatea studiului 

Natura revelației 

Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost lăsat sub forma unor cărți pentru ca să fie studiat.  

 

Natura asimilării spirituale a Cuvântului 

„Cel care nu mai seamănă prin studiu, nu va secera la amvon”  

3.2.2. Caracteristicile studiului 

Studiul Scripturii trebuie să fie sistematic 

 Pentru a dobândi o cunoaștere a Scripturii în ansamblu; 

 Pentru a dobândi o gândire biblică.  

 

Studiul Scripturii trebuie să fie dinamic 

 Studiul biblic trebuie să fie un adevărat dialog cu Dumnezeu; 

 Studiul biblic ne va deschide perspective noi.  
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Așadar, nu trebuie să studiem Scriptura doar pentru a găsi răspunsuri la întrebările 

noastre, ci trebuie să cercetăm textul biblic pentru a vedea ce întrebări ne adresează el nouă. 

 

3.3. Relațiile cu semenii 

3.3.1. Importanța relațiilor din perspectivă biblică 

 Apartenența la Trupul lui Hristos (1Corinteni 12) 

 Principiul zidirii spirituale reciproce (1Corinteni 14:26) 

 Principiul exemplului personal (1Timotei 4:12; Tit 2:7) 

 

3.3.2. Importanța practică a relațiilor predicatorului cu semenii 

 Viața socială îl pune în contact cu nevoile oamenilor. 

 Viața socială îi va perfecționa metodele de lucru cu oamenii.  

 Viața socială îi va permite să-i influențeze mai profund pe oameni.  

3.3.3. Caracteristici ale relațiilor predicatorului 

Naturalețea  

„Dacă vrem să câștigăm mulțimea, nu trebuie să fim teologi, ci înainte de toate 

oameni” (Spurgeon) 

 

Sociabilitatea 

Conferă eficiență sporită în influențarea oamenilor (exemplul Mântuitorului) 

 

Diversitatea 

Răbdarea și îngăduința față de oameni - Mai ales când își exprimă problemele. 

 

Fermitatea atunci când unii încearcă să profite de el. 

3.3.4. Ce trebuie să evite predicatorul în relațiile cu semenii?  

Izolarea cauzată de suficiență de sine; de probleme de personalitate sau de experiențe 

dureroase 

 

Aroganța 

 

Favoritismul 
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CONCLUZII 

  

Prin urmarea, omiletica este una dintre cele mai importante ramuri a teologiei practice, 

care constă în studierea metodologiei și a expunerii mesajului biblic. Toate acestea nu sunt de 

folos în lipsa chemării predicatorului și a unei discipline a rugăciunii.  

 Pregătirea pentru predică este un proces complex, format din pași bine stabiliți, care nu 

te duc spre plafonare, ci mai degrabă spre eficientizare, în condițiile în care este implicată 

varietatea și creativitatea. Aplicarea principiilor omileticii sub călăuzirea și implicarea directă 

a Duhului Sfânt poate duce la transformarea vieților ascultătorilor în conformitate cu 

Cuvântul lui Dumnezeu. 

 Un rol important în expunerea predicii îl are și modalitatea de expunere verbală, dar și 

limbajul nonverbal. Toate acestea sub ungerea lui Dumnezeu fac din transmiterea mesajului 

biblic o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu.   
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