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Dumnezeu, Cel ce nu înceteaz\ a Se comunica 

† TEOFAN, 
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei 

În via]a lumii [i a omului sunt momente în care Dumnezeu vorbe[te 
[i momente în care Dumnezeu tace. Sau cel pu]in a[a le percepem noi. 
C\ci nu numai prin cuvântul lui Dumnezeu s-au f\cut toate, ci toate se [i 
]in în fiin]\ prin cuvântul S\u, cel de via]\ f\c\tor. Încât, în]elegând a[a 
taina vie]ii, Dumnezeu nu înceteaz\ niciodat\ a vorbi. Dac\ ar înceta, 
via]a îns\[i ar sfâr[i.  

În întreaga crea]ie, omul are un rol [i un loc special. El nu doar c\ 
prime[te via]\ de la Dumnezeu, dar are înscris\ în fiin]a sa [i capacitatea 
de a gr\i cu Creatorul s\u. Dumnezeu a vorbit cu omul în Rai, l-a cer-
cetat [i dup\ izgonirea din gr\dina Edenului. Ulterior, dep\rtându-se tot 
mai mult de Dumnezeu, omul a pierdut capacitatea de a primi cuvântul 
S\u. Patriarhii Vechiului Testament, prin via]\ curat\ [i prin credin]a în 
Dumnezeul cel viu, au putut primi în inima lor cuvântul dumnezeiesc. 
Iar când Moise a vorbit cu Dumnezeu, poporul ce era scos din robia Egip-
tului, încredin]at de realitatea acestui dialog, s-a minunat, exclamând: 
„Ast\zi am v\zut c\ Dumnezeu gr\ie[te cu omul [i acesta r\mâne viu” 
(Deut. 5, 24). Uimire fireasc\, pentru c\ nu se mai întâmplase în istorie ca 
vreun popor s\ aud\ „glasul Dumnezeului celui viu, gr\ind din mijlocul 
focului” [i „s\ r\mân\ viu” (cf. Deut. 4, 33).  

Încât un în]eles al cuvintelor ce se constituie ca motto al prezentului 
volum ar fi acela c\ nu oricine [i nu oricum poate primi cuvântul lui 
Dumnezeu. Pentru fiin]a celui întunecat de p\cate [i cu inim\ învâr-
to[at\ de patimi [i mândrie, cuvântul dumnezeiesc este foc ce mistuie. 
Pe de alt\ parte, mai ales dup\ întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul, 
putem deslu[i [i un alt în]eles al versetului citat din cartea Deuteronomul. 
Omul r\mâne cu adev\rat viu (nu doar biologic), în m\sura în care 
gr\ie[te cu Dumnezeu. Din rela]ia cu Dumnezeu, Care ni Se comunic\ în 
Sfintele Taine, primim noi via]\. De aceea, Sfânta Împ\rt\[anie se mai 
nume[te [i Cuminecare. 

Pentru a dobândi via]a ve[nic\ e nevoie, a[adar, s\ primim [i s\ 
împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Asupra acestui lucru insist\ mult 
proorocii Vechiului Testament. „Ascult\ glasul Domnului în cele ce-ţi 
gr\iesc eu [i bine-ţi va fi [i sufletul t\u va fi viu” (Ier. 38, 20), avertizeaz\ 
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Ieremia pe poporul ales. Iar Isaia transmitea poporului ales cuvântul 
Domnului: „Ascultaţi-M\ pe Mine [i viu va fi sufletul vostru” (Is. 55, 3). 
Când, de-a lungul istoriei, evreii nu respectau cuvântul lui Dumnezeu, 
intrau în robie sau în mari necazuri, ori chiar erau da]i pe mâna mor]ii, 
c\ci nu împlineau „ceea ce omul trebuie s\ împlineasc\, ca s\ fie viu” 
(Iez. 20, 21). 

Chiar [i dup\ dou\ mii de ani de cre[tinism, ne confrunt\m cu difi-
cult\]i în a percepe cuvântul Domnului. El nu înceteaz\ s\ ne vorbeasc\ 
[i azi, precum mul]imilor de pe muntele Fericirilor, dar o preten]ie de-
monic\ de superioritate îl împiedic\ pe om s\ asculte. {i atunci, [i acum, 
Mântuitorul avertizeaz\ c\ nu Îl putem auzi pentru c\, mândri fiind, 
cuvântul S\u nu încape în noi (cf. In 8, 37). Prea plini de sine [i de ale 
noastre, nu mai avem cum s\ facem loc lui Dumnezeu în inima [i în via]a 
noastr\. Iar aceasta înseamn\ a ne da mor]ii, c\ci omul nu poate fi cu 
adev\rat viu decât atunci când este cu Dumnezeu, Cel ce ne spune: „Eu 
sunt viu [i voi veţi fi vii” (In 14, 19). Iar ca s\ fie omul viu trebuie s\ fie mai 
întâi n\scut din nou, „nu din s\mânţ\ stric\cioas\, ci din nestric\cioas\, 
prin cuvântul lui Dumnezeu cel viu [i Care r\mâne în veac” (I Pt 1, 23). 

O alt\ cauz\ a dificult\]ii cu care ne deschidem c\tre cuvântul lui 
Dumnezeu o reprezint\ [i infla]ia de cuvinte, explozia de canale de in-
formare din zilele noastre. Omul este derutat de varietatea cople[itoare 
de texte la care poate avea acces. Iar multe dintre scrieri sunt departe de 
a-[i trage seva din solul fertil al Sfintelor Scripturi. Îns\, chiar [i în acest 
veac, Dumnezeu intr\ în dialog cu omul. Avem încredin]area aceasta 
mai ales cercetând via]a celor ce s-au s\vâr[it întru sfin]enia Lui. Cunoa[tem 
c\ Hristos Domnul a vorbit, nu demult, unui monah din Sfântul Munte. 
În str\duin]a lui de a se apropia de Dumnezeu, când era convins c\ 
strig\tul s\u este în zadar, c\ se mistuie în t\cerea neînduplecat\ a Dom-
nului, Sfântul Siluan Athonitul (1866-1938) aude: „}ine mintea ta în iad 
[i nu dezn\d\jdui”. Astfel, afl\ calea smulgerii din inima sa a r\d\cinii 
p\catului, mândria, [i a bunei a[ez\ri în starea de smerenie, cea care face 
ca dialogul cu Dumnezeu s\ devin\ posibil. 

Ucenicul acestui sfânt contemporan, Arhimandritul Sofronie Saharov 
(1896-1993), a experiat [i t\cerea lui Dumnezeu, în sensul c\ nu a primit 
cuvânt l\muritor de la Domnul când a fost supus unor grele încerc\ri. 
Într-o scrisoare din 1984, P\rintele Sofronie noteaz\: „Greu este nou\ s\ 
învinov\ţim pe Dumnezeu [i s\ ne îndrept\ţim pe noi în[ine, dar iar\[i, 
nu este u[or s\ facem nici invers, ca prietenii lui Iov, care doreau s\ se 
fac\ ap\r\torii drept\ţii lui Dumnezeu, uitând de înfrico[atele chinuri 
prin care a trecut Iov. Astfel, tace Dumnezeu, t\cem [i noi”. 

Dar [i t\cerea, ca [i cuvântul, poate fi tot o form\ de comunicare. 
„Sunt cuvinte care nu cuvânt\/ [i sunt t\ceri ce pot s\ spun\ tot”, 
constat\ Demostene Andronescu, un poet care a trecut prin iadul temniţelor 



 

 

P\rintele Profesor Petre Semen – o voca]ie autentic\ aflat\ în slujba teologiei academice române[ti contemporane 
Pr. prof. dr. Ioan C. TE{U 

„Cine a tr\it o via]\ lung\ [i plin\ de experien]e 
 merit\ ascultat, urmat [i câ[tigat ca prieten”  

(George Mathew Adams) 
 
Pentru teologia ortodox\ româneasc\ a secolului al XX-lea, în general, 

[i pentru studiile biblice, în particular, P\rintele Profesor Petre Semen 
este o personalitate reper, de prim\ valoare [i recunoa[tere, datorit\, pe 
de o parte, operei sale bogate [i elevate, iar, pe de alt\ parte, calit\]ilor 
umane [i duhovnice[ti care îi împodobesc via]a [i îi înnobileaz\ sufletul.  

P\rintele Profesor s-a n\scut pe 9 octombrie 1949, în localitatea Sa-
marine[ti, din jude]ul Gorj, iar dragostea sa pentru cunoa[tere, dorin]a 
de a g\si r\spunsuri [i sensuri existen]iale întreb\rilor adânci i-au condus 
pa[ii c\tre Seminarul Teologic din Craiova, iar apoi spre Facultatea de 
Teologie Ortodox\ din Bucure[ti, ale c\rei cursuri de licen]\ le-a com-
pletat cu un str\lucit doctorat privind Înv\ţ\tura despre Sfânt şi sfinţenie în 
c\rţile Vechiului Testament. În vederea elabor\rii acesteia a beneficiat de 
burse de studiu la Institutul Biblic din Roma [i la cel din Ierusalim. 

Calit\]ile de cercetare [i cele duhovnice[ti l-au îndrumat c\tre voca]ia 
profesoral\, mai întâi în cadrul Seminarului Teologic din Craiova (1979-
1990), iar apoi spre Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” a 
Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i, reînfiin]at\ în 1991. În 
cadrul acesteia din urm\ a ob]inut toate gradele didactice, ajungând într-un 
timp scurt profesor universitar [i îndrum\tor de doctorat pentru disci-
plina Studiul Vechiului Testament [i limba ebraic\ biblic\. 

În cadrul facult\]ii [i a universit\]ii ie[ene a ocupat numeroase func]ii 
administrative, precum: decan (1993-1998), membru al Senatului universitar, 
Director al Departamentului de Cercetare [i Director Executiv al {colii 
Doctorale. 

Performan]ele sale intelectuale, [tiin]ifice [i didactice au fost confir-
mate [i prin cooptarea sa, ca membru, în comisii na]ionale de specia-
litate, precum CNATDCU [i CNCSIS, prin invitarea sa, pentru a sus]ine 
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cursuri, ca visiting professor, la Facult\]ile de Teologie din Leuvain-la-Neuve 
(Belgia), Trontheim (Norvegia), conferin]e [i comunic\ri la alte nume-
roase universit\]i de prestigiu din ]ar\, precum Bucure[ti [i Craiova, dar 
[i în str\in\tate: Düsseldorf (Germania, 1995), Leipzig (Germania, 1998), 
Institutul Saint-Serge din Paris (Franţa, 2008), Creta (Chania, Grecia, 
2008) etc. 

A f\cut parte din delega]iile unor importante congrese [i manifest\ri 
academice interna]ionale: Camberra (Australia, 1-22 februarie 1991), 
Düsseldorf (Germania, 1995), Leipzig (Germania, 20-28 septembrie 1998), 
Rila (Bulgaria, 1-9 septembrie 2001); Louvain-la-Neuve (Belgia, mai 2004), 
Sǿr Trǿndelag University College Trondheim (Norvegia, mai 2007), 
Institutul Saint-Serge Paris (Franţa, 7-9 februarie 2008), Chania-Insula 
Creta (Grecia, 2-6 iunie, 2008), precum [i în ]ar\, la Bucure[ti, Sibiu, Cluj, 
Ia[i, Arad, Tismana etc. 

A îndrumat un num\r mare de teze de doctorat în domeniul de cer-
cetare [i a avut calitatea de coreferent la un num\r impresionant de lucr\ri 
doctorale în specialitate. A fost implicat în trei granturi de cercetare 
[tiin]ific\ [i a coordonat numeroase lucr\ri de ob]inere a gradului I di-
dactic în înv\]\mânt [i în preo]ie. 

Activitatea [tiin]ific\ a P\rintelui Profesor Petre Semen include [apte-
sprezece volume de autor: Înv\ţ\tura despre Sfânt şi sfinţenie în c\rţile 
Vechiului Testament, tez\ de doctorat în teologie, Editura Trinitas, Iaşi, 
1993, 239 p.; Elemente de gramatica limbii ebraice biblice, Editura Universit\ţii 
„Al. I. Cuza”, Iaşi, 1996, 213 p.; Arheologie biblic\ în actualitate, Editura 
„Trinitas”, Iaşi, 1997, 242 p., cu 30 de planşe; Nebiim aharonim şi Ana-
ghinoscomena. Introducere şi exegez\, Editura Universit\ţii „Al. I. Cuza”, 
Iaşi, 1997, 320 p.; Icoana în Biblie, Editura „Fides”, 1998, 150 p.; Icoana în 
Biblie, republicat\ într-un alt volum în colaborare cu Pr. conf. dr. Nicolae 
Chif\r, sub titlul Icoana-Teologie în imagini, Iaşi, 1999, 280 p., ediţie ad\ugit\ 
şi îmbun\t\ţit\, Iaşi, 1999, 280 p.; Aşteptând mântuirea, Editura „Trinitas”, 
Iaşi, 2000, 439 p.; Limba ebraic\ Biblic\, Editura Universit\ţii „Al. I. Cuza”, 
Iaşi, 2001, 421 p.; P\catul - boal\ a sufletului. Coordonate biblice, Editura 
Panfilius, Iaşi, 2004, 230 p.; Experienţa umanului cu divinul dup\ Sfânta 
Scriptur\-teologie biblic\, Editura Performantica, Iaşi, 2007, 295 p.; Introducere 
în teologia profeţilor scriitori, Editura „Trinitas”, Iaşi, 2008, 368 p.; Introducere 
în teologia profeţilor scriitori, Editura Doxologia, Iaşi, 2010, 306 p. (reeditare); 
Introducere în teologia biblic\ a Vechiului Testament, Editura „Trinitas”, Iaşi, 
2008, 223p.; Arheologia biblic\ în actualitate, ediţie rev\zut\ şi completat\, 
Editura „Trinitas”, Iaşi, 2008, 280 p., cu 41 de planşe color; Tâlcuiri Evan-
ghelice, Editura „Trinitas”, Iaşi, 2008, 368 p.; Sensul vieţii şi al suferinţei 
dup\ c\rţile Ecclesiast şi Iov, Editura Doxologia, Iaşi, 2010, 170 p.; Limba ebraic\ 
biblic\, ediţie revizuit\ şi completat\, Editura Universit\ţii „Al. I. Cuza” 
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Iaşi, la care se adaug\ dou\ volume, în curs de apari]ie, Psaltirea pe în]e-
lesul tuturor.  

Num\rul acestor volume de cercetare [i reflec]ie teologic\ apro-
fundat\ este completat de peste 125 de studii publicate în ]ar\ [i în str\i-
n\tate, în reviste ISI sau clasificate în e[antionul superior al publica]iilor 
teologice. 

Studiile elaborate [i publicate de Sfin]ia Sa pot fi grupate în urm\-
toarele teme de cercetare: 

- Studii de specialitate, care abordeaz\ teme fundamentale ale Studiului Vechiului Testament [i ale limbii ebraice biblice: Poezia 
religioas\ în Vechiul Testament; Înv\ţ\tura despre suflet în c\rţile Vechiului 
Testament; Sensul expresiei „Yom-Yahwe – Ziua Domnului” la profeţii 
Vechiului Testament; Valoarea religios-moral\ a jertfelor Vechiului Testament; 
Sensul noţiunii de dreptate, dup\ c\rţile istorice şi profetice ale Vechiului 
Testament; Activitatea profetic\, dup\ proorocul Miheia; Despre mesajul p\cii 
oglindit în c\rţile Vechiului Testament; Dreapta înv\ţ\tur\, în privinţa unor 
texte scripturistice greşit interpretate; Chemarea la profeţie a lui Isaia; 
Combaterea corupţiei morale de profeţii Vechiului Testament; Vorbirea în pilde 
în c\rţile Sfintei Scripturi; Familia şi importanţa ei în perioada Vechiului 
Testament; Reconcilierea, dup\ c\rţile Sfintei Scripturi; Viziunea scripturistic\ 
asupra propriet\ţii p\mântului; Misiune şi slujire în viziunea profeţilor israeliţi; 
Temeiuri scripturistice ale artei iconografice bizantine; Temeiuri biblice ale 
reprezent\rii Sfintei Treimi şi a profeţilor în arta iconografic\; Sfânta Scriptur\ 
ap\r\ demnitatea uman\ de degradare; S\rb\toarea Hanuka şi importanţa ei 
teologic\; Personalitatea lui Moise şi valoarea poruncilor date prin el; Antilogii 
scripturistice vechitestamentare; Revelarea lucr\rii Duhului Sfânt în Vechiul 
Testament; Paştile în Vechiul Testament; Tr\irea autentic\ a credinţei în 
viziunea biblic\; Revelarea Tat\lui ca Proniator, dup\ Sfânta Scriptur\; Etica 
social\ la profeţii Amos şi Isaia; Revelarea lucr\rii Duhului Sfânt în Vechiul 
Testament; Prefigur\ri ale jertfei Mielului Iisus Hristos în Vechiul Testament; 
La foi dans survivance de l’âme selon les Livres de l’Ancien Testament; Semni-
ficaţia pâinii şi a vinului în c\rţile Vechiului Testament; Revelarea Sfintei 
Treimi în c\rţile Primului Testament; Biblia ni-L descoper\ pe Dumnezeu ca 
iubire; Spaţiul geografic al revelaţiei divine vechitestamentare; Sfânta Scriptur\ 
a Vechiului Testament în viziunea Sfântului Ioan Gur\ de Aur, reflectat\ în 
Omiliile dup\ Matei; The classical and modern chronology to prophet Daniel; 
Templul din Ierusalim factor de unitate naţional\ şi religioas\; Apocalipsele 
vechitestamentare şi apocrife – studiu comparativ; Marele Sinedriu şi rolul s\u 
în p\strarea credinţei monoteiste; Este totuşi Septuaginta inspirat\? (Studiu 
exegetico-critic între textul masoretic şi cel egiptean la cartea Facerea); Valen-
ţele formative ale psalmilor davidici în cult şi cultur\; Traducerea Bibliei între 
responsabilitate şi misiune; Valenţele teologice ale tetragramei divine dup\ 
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Biblie; Names’ Valence According to the Bible- Jesus’ Names before and after 
the Incarnation; Moses second experience with Divine; Valoarea Tradiţiei din 
perspectiva Primului Testament şi a gândirii iudaice; Observaţii critice cu privire 
la traducerea Bibliei de la 1688; Importanţa familiei în Vechiul Testament; The 
Bible on Faith; Jesus’ Brothers; The Sabbath - Respite in God; Biblical and 
Patristic Basis of Orthodox Monachism; Sensul suferinţei, din perspectiva Sfintei 
Scripturi – cale de mântuire pentru cel credincios; The Sense and value of life în 
Christian and Judaic thinking; The Formative Value of the Davidic Psalms in 
Cult and Culture; The classical and modern chronology referring to prophet 
Daniel; The Sense and value of Life in the Christian and Judaic thinking; La 
Sainteté de Dieu et la sainteté des hommes d’apres les Saintes Ecritures; Tradu-
cerea Bibliei: un exerciţiu hermeneutic responsabil; Educaţia - preocupare constant\ 
a autorilor biblici; Ermeneutica [i exegeza la Sfin]ii Capadocieni; Hermeneutic\ 
şi exegez\ la Sfinţii Capadocieni; De ce hermeneutic\ şi exegez\ la Sfinţii 
Capadocieni; Deşert\ciunea vieţii dup\ Cartea Ecclesiast.  

- Prezentarea [i analizarea unor teme neotestamentare: Iubirea 
aproapelui dup\ Epistola I soborniceasc\ a Sfântului Apostol Ioan; Fericiţi cei 
ce n-au v\zut şi au crezut. 

- Aspecte fundamentale ale vie]ii duhovnice[ti: Botezul şi viaţa în 
Hristos; Cultul divin particular; Cred şi într-unul Duh Sfânt, Domn de viaţ\ 
F\c\torul; Taina Sfintei Spovedanii; Rug\ciunea-audienţ\ divin\; Sfinţenia lui 
Dumnezeu [i sfinţenia oamenilor; Progresul duhovnicesc – chez\şie a adev\ratei 
slujiri preoţeşti; Cele şapte p\cate capitale condamnate de Biblie; Semnificaţia 
fecioriei şi a maternit\ţii în gândirea iudaic\ şi creştin\ – Preacinstirea Sfintei 
Fecioare Maria; Concepţia Sfântului Ioan Gur\ de Aur despre post şi înfrânare; 
Postul şi abstinenţa în concepţia Sf. Ioan Gur\ de Aur; Valoarea spiritual\ a 
postului, dup\ Biblie; Înv\ţ\tura spiritual\ a stareţului Paisie. Radiografia 
(descrierea unei obşti, traducere din limba italian\ dup\ Pr. Elia Citterio; 
Prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt în lume şi în Biseric\; Ce ne spune Biblia 
despre credin]\?; Extazul şi iluminarea – c\i ale experienţei omului cu 
divinul.  

- Aspecte practice ale vie]ii religioase: Despre înmormântare, rug\-
ciunile pentru cei adormiţi...; Înv\ţ\tura Bisericii Ortodoxe despre Sfintele 
Taine şi Ierurgii; Metode folosite de secte în acţiunea lor prozelitist\; Cinstirea 
Maicii Domnului; Despre rolul familiei preotului în pastoraţie; Progresul 
duhovnicesc, chez\şia adev\ratei slujiri preoţeşti; Cartea de religie pentru 
clasele primare, de mitropolitul Irineu Mih\lcescu, revizuit\ şi îmbun\t\-
ţit\ împreun\ cu pr. prof. Alexe Buzerea, Editura „Candela”; Educaţia 
teologic\ – m\rturie şi slujire în lumea de azi; Sfinţii Arhangheli şi slujirea lor 
dup\ Sfânta Scriptur\; Cuvântul Scripturii în faţa imoralit\ţii: pruncucidere, 
divorţ, abandonul de copii, divorţul, drogurile şi homosexualitatea; Sfânta Scriptur\ 
combate imoralitatea; Locul Bibliei în Biseric\; Fundamentarea biblic\ a 
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rug\ciunilor pentru cei morţi; Temeiuri biblice vechitestamentare privind actul 
filantropic; Calamit\ţile naturale – manifest\ri teofanice, avertismente divine 
sau semne ale timpului?; Receptarea vizual\ a revelaţiei divine; Atitudinea 
Bisericii faţ\ de problemele sociale actuale: integrare, globalizare, ateism, secu-
larizare, trafic de persoane – o mare provocare pentru Biseric\ şi societate la 
început de mileniu III; Protejarea claselor defavorizate. Grija faţ\ de b\trâni; 
Fundamentarea biblic\ a drepturilor omului; Biserica, şcoala şi familia – factori 
determinanţi în educarea tinerei generaţii; Protecting the Unfavoured – Care 
for the Elders; Temeiurile biblice vechitestamentare privind actul filantropic; 
The Biblical Fundamentation of Sociale Assistance in the Globalisation Era; 
Drepturile omului din perspectiv\ biblic\; M\rturie şi martiraj-dovezi ale 
credinţei şi iubirii lui Hristos; Contribuţia Bisericii, a şcolii şi a familiei la 
formarea religios-moral\ a tinerei generaţii. 

- Cronici ale unor evenimente [i manifest\ri teologice na]ionale [i interna]ionale: A VII-a Adunare General\ a Consiliului Ecumenic al Bise-
ricilor; Cea de-a doua Conferinţ\ Internaţional\ de Exegez\ Biblic\.  

P\rintele Profesor a publicat [i peste cincizeci de materiale omi-
letice, numeroase cronici privind via]a bisericeasc\ [i cea educativ-
teologic\, prefe]e [i postfe]e la unele lucr\ri de specialitate. 

Calitatea contribu]iilor sale [tiin]ifice a fost confirmat\ [i prin invi-
tarea sa la peste 75 de conferin]e na]ionale (Bucure[ti, Cluj, Ia[i, Craiova, 
Sibiu, Arad, Dur\u etc.) [i interna]ionale. 

P\rintele Profesor Petre Semen are o bogat\ activitate radiofonic\, în 
cadru Postului de Radio Trinitas, la care a realizat câteva sute de emisiuni, 
urm\rind popularizarea temelor fundamentale de teologie veterotesta-
mentar\.  

De asemenea, a publicat, în ziarul „Lumina”, peste o sut\ de mate-
riale de specialitate.  

Importan]a contribu]iei sale academice este recunoscut\ prin 
referin]ele bogate asupra acesteia, din lucr\ri enciclopedice [i dic]ionare, 
precum: Prof. Univ. Dr. Mircea P\curariu, Dicţionarul Teologilor Români, 
Editura Enciclopedic\, Bucureşti, ed. I , 1996 şi a II-a, Bucureşti, 2002, pp. 
437-438, Ghid bibliografic noutestamentar, Cluj, 2005, Enciclopedia Ortodoxiei 
Româneşti, EIBMBOR, Bucureşti, 2010, pp. 573-574, precum [i în 
numeroasele cit\ri ale operei sale.  

Pe lâng\ aceste recunoa[teri academice, contribu]ia fundamental\ a 
Sfin]iei Sale la dezvoltarea teologiei biblice române[ti a fost confirmat\ 
prin primirea celor mai înalte distinc]ii biserice[ti: iconom stavrofor 
(iunie 1982); Crucea patriarhal\ ecumenic\, oferit\ de Sanctitatea Sa 
Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic (Iaşi, iunie 1996); Meritul „Dumitru 
St\niloae” oferit de I.P.S. Mitropolit Daniel (Iaşi, 1994); Crucea Moldav\ 
oferit\ de P.F. Daniel, Patriarhul BOR (Iaşi, 2007); „Diplom\ de onoare” 
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şi „Distincţia de nota 10”, oferite de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 
pentru activitatea didactic\ şi de cercetare ştiinţific\ (7 mai 2010).  

Aceast\ prezentare general\ a direc]iilor de studiu [i de cercetare ale 
P\rintelui Profesor Petre Semen ne demonstreaz\ înalta sa voca]ie peda-
gogic\ [i pastoral\, calit\]ile sale academice excep]ionale. În plus, oricine 
analizeaz\ evolu]ia teologiei academice române[ti din secolul trecut, din 
perspectiva disciplinei Studiul Vechiului Testament [i limba ebraic\ 
biblic\, va observa, cu mult\ u[urin]\, c\ P\rintele Profesor Petre Semen 
poate fi considerat teologul [i profesorul care, atât cantitativ, cât mai ales 
calitativ, i-a adus acesteia cea mai bogat\ extindere [i aprofundare.  

Spirit enciclopedic, cunosc\tor al câtorva limbi vechi [i moderne, 
Sfin]ia Sa se remarc\ ca un intelectual de marc\ al teologiei [i vie]ii 
culturale contemporane. Înzestrat cu o cultur\ larg\, ce include infor-
ma]ii din cele mai variate domenii de referin]\, P\rintele Profesor Petre 
Semen se v\de[te a fi nu doar un profesor de Teologie, în cea mai înalt\ 
[i exigent\ semnifica]ie a termenului, ci [i un preot de profund\ spiritua-
litate, remarcându-se [i fiind apreciat în mediul intelectual ie[ean pentru 
slujirea sa plin\ de sim]ire duhovniceasc\ [i prin predica sa de excep]ie, 
care, pe de o parte, analizeaz\ aspecte esen]iale ale textului biblic, iar, pe 
de alt\ parte, pentru impactul ei deosebit, pentru actualizarea lui de 
excep]ie, în contextul moral [i spiritual actual. 

Toate aceste nobile calit\]i profesionale, intelectuale [i morale sunt 
dublate, în persoana sa, de o mare noble]e sufleteasc\, în care se îmbin\ 
delicate]ea [i gentile]ea gesturilor sale, sim]ul apropierii [i ajutor\rii fiec\rui 
semen, în care Sfin]ia Sa caut\ s\ descopere, de fiecare dat\, chipul lui 
Dumnezeu. 

În personalitatea sa se îmbin\, la modul sublim, vastitatea [i profun-
zimea cuno[tin]elor unui eminent dasc\l de teologie, cu profunzimea 
convingerilor sacerdotului responsabil [i preocupat de mântuirea seme-
nilor, cultura înalt\ [i spiritualitatea profund\, în]elepciunea [i discern\-
mântul spiritual cu smerenia adânc\, umorul, delicate]ea [i noble]ea 
sufleteasc\, intelectualul [i omul de [tiin]\ de cea mai înalt\ cultur\, cu 
preotul de profund\ tr\ire [i sim]ire, în omul de mare noble]e sufle-
teasc\ [i autentic\ valoare moral\. 

Filosoful, omul de [tiin]\ [i, totodat\, teologul Blaise Pascal spunea 
c\ „sunt pu]ini savan]i pio[i”. În persoana [i opera P\rintelui Profesor 
Petre Semen, cultura [i evlavia, [tiin]a [i tr\irea, cuno[tin]ele [i 
str\duin]ele morale se îmbin\ [i se întregesc în modul cel mai frumos [i 
mai înalt.  

Prin toate aceste calit\]i intelectual-[tiin]ifice [i moral-duhovnice[ti, 
Sfin]ia Sa se v\de[te, cu adev\rat, o persoan\ providen]ial\, rev\rsând 
binecuvântare, care, pe lâng\ numeroasele [i înaltele dezvolt\ri aduse 
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teologiei ortodoxe contemporane [i studiilor biblice, adaug\ plus de 
valoare [i sens vie]ii noastre, oferindu-ne un model sublim de voca]ie, 
dezvoltat\ prin munc\ asidu\, moralitate [i integritate. 

În fa]a unei asemenea personalit\]i accentuate [i a operei sale bogate 
[i de valoare, suntem datori s\-I mul]umim lui Dumnezeu pentru darul 
pe care ni l-a oferit în persoana Sfin]iei Sale, pentru „talan]ii” pe care i-a 
s\dit în adâncul de tain\ al sufletului s\u, s\ îi mul]umim P\rintelui 
Profesor pentru modul magistral în care a în]eles [i î[i împline[te 
chemarea încredin]at\, oferindu-ne, „cu timp [i f\r\ timp”, un sublim 
model de credin]\ [i de [tiin]\, de cultur\ [i de duhovnicie, rugându-L, 
totodat\, pe Cerescul P\rinte s\ îi d\ruiasc\ s\n\tate, pentru a ne oferi, 
cât mai mult cu putin]\, un exemplu [i o pild\ înalt\ [i vrednic\ de 
urmat.  

Întru mul]i, s\n\to[i [i ferici]i ani!   
 



T\cere [i solitudine în Scriptura Vechiului Leg\mânt 
Pr. prof. dr. Ioan CHIRILĂ 

Apropierea de Scripturi este, în ea îns\[i, o apropiere de cuvântul lui 
Dumnezeu, o apropiere a noastr\ de vorbirea Lui de necuprins [i de 
nespus în cuvinte omene[ti. Kol Yahwe era pentru Filon din Alexandria 
nu doar perceptibil\ auzului, ci chiar posibil de v\zut1. În peregrin\rile 
mele prin limba Scripturii Vechiului Testament, am întâlnit arealul vorbirii 
ca fiind exprimat de patru verbe [i nu am putut s\ nu m\ las cuprins de 
ispita întreb\rii: oare nu era de ajuns un verb? de ce patru: amar, qara, 
diber, sapar?2. Un verb creator, un altul chem\tor/botez\tor, un altul menit 
întrup\rii [i unul sortit nar\rii: „când ve]i sta seara pe lâng\ foc, s\ 
povesti]i copiilor vo[tri binele pe care l-a f\cut Dumnezeu cu voi”. Cert 
este faptul c\, în dimensiunea profetic\ a textului scripturistic, este un 
corpus pe care îl putem numi: corpusul vorbirilor directe ale lui 
Dumnezeu, este locul în care textul trece de la eu – atribuit profetului, la 
Eu – adic\ la Cel ce sunt. Este situa]ia în care aghiograful face o schim-
bare brusc\ a pronumelor utilizate, trece de la El la Eu, predominan]a lui 
Eu fiind întâlnit\ în aproape toate pasajele. Este un Eu semn al prezen]ei 
personale, un Eu al verbului haia3, al verbului a fi, un semn al existen]ei 
prin Sine. Dar, dincolo de aceste forme ale vorbirii, mai exist\ una: vor-
birea întregii naturi (Ps. 18,1). Fiecare f\ptur\ este, în ea îns\[i, o vorbire 
a lui Dumnezeu c\tre noi. Paolo Torresan spunea c\ în Scriptur\ exist\ 
                                                            

1 În De Decalogo 35, Filon spune: „Dar aceast\ voce nemaiauzit\ era suflul unei 
puteri dumnezeie[ti care o declan[a [i însufle]ea [i care, r\spândindu-se peste tot, 
f\cea s\ par\ sfâr[itul mult mai evident decât începutul (Ie[. 19,19) în timp ce, în 
sufletul fiec\ruia se statornicea un alt în]eles al auzului, mult superior celui pe care 
îl are având urechile ca intermediar. Acesta din urm\ r\mâne inert pân\ când [ocul 
aerului îl impulsioneaz\, în timp ce auzul pe care Dumnezeu îl aduce dep\[e[te 
ascultarea propriu-zis\ [i, cu o rapiditate extrem\, anticipeaz\ cuvintele pronun]ate”. El 
vorbe[te apoi, în paragrafele 45-49, despre o anume calitate luminoas\ a lui Kol Yahwe 
care umple sufletul pân\ la vederea ei. Vezi: I. Chiril\, Fragmentarium exegetic filonian, II, 
Nomothetica, Editura Limes, 2003, pp. 42-43. 

2 rm{ale – lemor, rm;a' – amar, rm;ayO – iomar; Oar{q. – qero, ar"q' – qara, ar"q.yI – iqra, rBed:m. – 
medaber, rB,DI – diber, rBed:y> – iedaber, rP{s.li – lispor, 'rp;s' – sapar, rP{s.yI – ispor. 

3 t¿AÀyOh.li (lihiot), hy"h (haia), hy<h.yI (ihie). 
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„de asemenea [i un limbaj etern, o form\ de comunicare care dep\[e[te 
nivelul comun al cuvintelor [i care vorbe[te despre slava lui Dumnezeu, 
ceva despre care Psalmistul spune c\ este limbajul cerului”4. Îmi amintesc 
cuvintele lui Heidegger despre „tainele lumii”, despre misterul care 
înv\luie fiecare ipostas al crea]iei, pe lâng\ care adesea trecem nep\-
s\tori, [i nu pot s\ nu remarc un lucru contingent temei vorbirii: s-a 
dezb\tut mult despre t\cerea Scripturii cu privire la unele aspecte din 
via]a noastr\ [i s-au formulat diferite concluzii. Cert este c\ taina unui 
ipostas începe s\ ]i se dezv\luie atunci când reu[e[ti s\ îl surprinzi în 
rela]ia sa cu Creatorul, în func]iunea sa religioas\. Dincolo de aceasta, 
este vorba despre un simplu utilitarism marcat de logica imbatabil\ a 
contractualit\]ii. Oare cum po]i s\-l surprinzi? Copacii nu plâng nicio-
dat\ deoarece vine toamna, ei se las\ cuprin[i de reveria prim\verii care 
va veni. Ceva de genul acesta m-a cuprins atunci când am primit invi-
ta]ia de a scrie pentru acest Festschrift închinat p\rintelui prof. univ. dr. 
Petre Semen. Am sim]it c\ trebuie s\ scriu despre „t\cere”, de ce? Pentru 
c\ a[a l-am v\zut eu pe p\rintele profesor, un spirit ghidu[, un spirit 
ludic iscoditor [i retras în sine pân\ se produce gesta]ia cuvântului, apoi 
un euharistic comunicator al sensului de dincolo de cuvinte, a sensului 
în care cuvântul p\store[te. Îmi amintea mereu de paradigma logico-
computeristic\ a „jocului de-a v-a]i ascunselea-n cuvânt”, dar [i de jocul 
sufletului tân\r care, atunci când apare Eu, se odihne[te în El [i se 
vesele[te cu El. De aceea, trec acum la subiectul „t\cerea” în Scriptura 
Vechiului Leg\mânt. T\cere – uimire, fascina]ie [i lini[tire 

Exist\, în via]a fiec\ruia dintre noi, momente în care o t\cere ap\s\-
toare te înconjoar\, momente care parc\ te prind strâns în mrejele lor 
pline de scepticism. Nu po]i ie[i din ele decât în chip liturgic, în stih de 
rug\ciune. Celelalte încerc\ri te pot duce [i mai mult spre ceea ce evreul 
nume[te „t’hom”-abis. „Adânc pe adânc cheam\” în vuietul apelor, 
adâncul omului cheam\ adâncul lui Dumnezeu în mijlocul mirajului 
apelor (Sfântul Simeon Noul Teolog) în minunea rena[terii spirituale a 
fiec\ruia. Am zice, în consens cu exprimarea teologic\ r\s\ritean\, c\ 
este vorba de apofatism, dar nu-i nevoie de aceasta. În fa]a adâncului lui 

                                                            
4 Paolo Torresan (n. 1971, Treviso), [i-a ob]inut masteratul în filosofie în 1999, a 

publicat o serie de articole în arealul tematic al spiritualit\]ii. Una din temele sale 
curente de cercetare este „limbajul special al religiilor”. Textul citat face parte din 
studiul s\u intitulat Silence in the Bible, în  „Jewish Bible Quarterly”, vol. 31, no. 3, 
2003, p. 156. 
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Dumnezeu, omului îi r\mâne „c\rbunele” cel pururi aprins5,spre el se 
mi[c\ sau este mi[cat atunci când se las\ cur\]it de apele cele de sus. 
Apele cele de sus nu îneac\, cele de jos ucid. Am v\zut, într-un studiu, 
puse în paralel dou\ atitudini: deoparte, Maica Tereza cu rug\ciunea 
smerit\ în care cere comuniunea, de cealalt\ parte, Nietzsche cu intero-
ga]iile sale despre Dumnezeu. Distan]a dintre cei doi pare a fi un 
„t’hom”, de[i lectura lui Yannaras schimb\ pu]in perspectiva [i ne las\ 
s\ în]elegem c\ în fiece întrebare este o parte consistent\ de r\spuns. 
Deci este cazul s\ ne eliber\m de adic]iile excesiv interogative [i, con-
textual exprimându-m\, de adic]iile de zgomot, g\l\gie, de înv\luiri ale 
umanului în sunete ce despart de verticalizarea f\pturii sale [i care 
revendic\ doar dinamica endocrin\, somatic\. Un teolog american su-
blinia acest fapt, aceast\ adic]ie, spunând c\ „mul]i dintre noi nu re-
marc\m adic]ia pe care o avem fa]\ de sunet, adic]ie care se manifest\ 
prin pornirea televizorului sau a radioului imediat ce intr\m într-o 
camer\. Este cu mult mai grav s\ sim]im nevoia unui fundal muzical 
atunci când citim din Scriptur\ sau când ne rug\m. Astfel, rezultatul 
posibilit\]ilor tehnice foarte accesibile de a avea muzic\/radio portabil 
este faptul c\ suntem tot mai rar singuri cu gândurile noastre [i cu 
Dumnezeu. Din acest motiv [i, de asemenea, pentru c\ suntem genera]ia 
cea mai urbanizat\, [i poluat\ fonic, avem mare nevoie s\ (re)înv\]\m 
disciplina t\cerii [i a singur\t\]ii”6. La p\rintele Petre Semen am g\sit 
tocmai inversul acestei situa]ii [i, de aceea, m-am decis s\ scriu ceva 
despre t\cere [i solitudine, solitudinea fiind, în cazul lui, în umbra 
nucului.  

Lexicoanele [i Enciclopediile biblice7 vorbesc despre t\cere [i o 
consider\ a fi un obstacol în calea vorbirii [i a comuniunii, ori o circum-
scriu evenimentului contrar Legii, idolatriei. Parcurgând multitudinea 
de texte [i exemple biblice, realiz\m faptul c\ t\cerea nu este doar un 
factor negativ ci, din contr\, ea este o for]\ de vitalizare. Realiz\m c\ ea, 
atunci când este asumat\ în scop ascetic, deschide orizonturi largi pentru 
îmbog\]irea noastr\ duhovniceasc\. În cele ce urmeaz\, voi accentua 
mai mult sensul pozitiv, încercând s\ p\strez bog\]ia [i pluralitatea for-
melor acesteia. 

                                                            
5 Paul Evdokimov, Rugul aprins, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1994; 

Is. 6, 6-7. 
6 Donald Whitney, Spiritual Disciplines for the Christian Life, Nav Press, 1991. 

Jonathan Edwards, The Life and Diary of David Brainerd, pp.83-84. 
7 În G.J. Botterweck, H. Ringrenn (eds.), Theologhisches Worterbuch zum Alten 

Testament, ed. II, Stuttgart, 1977, pp. 277-283. Citez aceast\ edi]ie pentru c\ am primit-o 
de la un alt profesor drag sufletului meu: Pr. prof. univ. dr. Vasile Mihoc. 
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Cuvântul ~m'WD (dumam) – „t\cere” este pus în leg\tur\, folosind sensul 
acestuia de obstacol în calea comunic\rii, cu starea de moarte (Ps. 93, 17; 
117, 17). În sheol nu mai po]i s\ te rogi [i nici s\-]i manife[ti credincio[ia. 
Uneori, cum este cazul Ps. 30,10 apare o stare de profund\ lamenta]ie, 
bogat\ în patos, dar puterea mor]ii biruie via]a [i totul este prezentat ca 
un spa]iu al t\cerii8. Nu despre acest aspect doresc s\ vorbesc, sheol-ul 
nu este pe deplin definit, iar pilda cu s\racul Laz\r introduce noi 
dimensiuni ale în]elegeri sale. De ritualul înmormânt\rii, îns\, se leag\ 
un tip de t\cere care are o dimensiune spiritual ascetic\. În cadrul 
ritualului existau momente, chiar perioade, în care jelirea se realiza prin 
t\cere: Iov 2, 13; Ecl. 3, 7; Is. 23, 2; 47, 5; Pl. 2, 10. Acest aspect ritualic ne 
arat\ c\ t\cerea nu este un obstacol ci, dimpotriv\, o deschidere spre co-
muniunea cu Creatorul sau, cum spune Iov, cu Izb\vitorul/R\scump\r\torul 
meu (Iov 19, 25). Dac\ m-a[ întoarce la cuvintele lui Jonathan Edwards, 
a[ putea eviden]ia faptul c\ t\cerea este un spa]iu în care m\ eliberez de 
zarva lumii spre a-L reauzi pe Dumnezeu. A[adar, în ritualul înmor-
mânt\rii, actul t\cerii exprim\ n\dejdea unei întâlniri izb\vitoare, a unei 
treceri „din moarte la via]\”. Aceast\ dimensiune va fi aprofundat\ în 
special de paulinicul cuvânt „a muri p\catului”. Exist\ un [abat al t\cerii, 
este clipa în care Domnul coboar\ în adâncuri spre a-[i g\si chipul, 
Sfântul Maxim o exprim\ extraordinar: „Cel ce s-a f\cut p\rtaş de 
odihna zilei a şaptea a lui Dumnezeu, luat\ asupra Sa pentru noi [prin 
odihna Sa în mormânt în ziua sâmbetei], se va împ\rt\şi şi de lucrarea 
Lui îndumnezeitoare, întreprins\ de asemenea pentru noi, din ziua a 
opta, adic\ de învierea cea tainic\”9. 

Pe lâng\ acest sens, mai exist\ unul care este exprimat îndeosebi 
prin forma de hifil [i prin forma de nifal, „a fi adus la t\cere”. În cadrul 
acestui tip de exprimare, se întâlnesc actele de distrugere, de ruinare, de 
înl\turare pe care Dumnezeu, în chip proniator [i pedagogic, le mani-
fest\ fa]\ de poporul ales [i îndeosebi fa]\ de du[manii acestuia (Is. 15, 1; 
47, 5; Ier. 48, 2; 49, 26; 50, 30; Iez. 27, 32; Os. 4, 5.6; 10, 15). În aceste st\ri 
de decaden]\ în Israel, lipse[te profe]ia, nu se mai aude strigarea israeli-
]ilor c\tre Domnul, sau chiar li se interzice profe]ilor de c\tre Dumnezeu 
s\ mai strige pentru acest popor (a se vedea exemplul din Ier. 7, 16). 
Sugestiv\ este observa]ia lui P. Torresan c\ „dramatic\ este nu lipsa 
cuvântului, ci incapacitatea lor de a mai în]elege cuvântul”10. 

                                                            
8 Ibidem. 
9 Sfântul Maxim M\rturisitorul, Capete gnostice I, 60, în Filocalia sfintelor nevoin]e 

ale des\vâr[irii, vol. 3, Traducere, introducere şi note de Dumitru St\niloae, Editura 
Humanitas, Bucure[ti, 2004, p. 146. 

10 Silence in the Bible, în Jewish Bible Quarterly, vol. 31, no. 3, 2003, p. 155. 
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T\cerii profe]ilor îi urmeaz\ t\cerea îndelungii r\bd\ri, t\cerea care 
precede pedepsirea. Psalmul 49, 2 [.u. este foarte sugestiv în acest sens: 
mai întâi Dumnezeu tace [i rabd\, în cele din urm\ îi cheam\ la 
judecat\. Acest tip de t\cere are, de asemenea, o dimensiune ascetic-
pedagogic\: a t\cea în cadrul actului de asumare a suferin]ei. Cele [apte 
zile ale lui Iov sunt extraordinar de folositoare în procesul asum\rii 
suferin]ei. 

Profetul Sofonie, în capitolul 3, vorbe[te despre înviere, dar [i 
despre t\cerea bucuriei (Sof. 3, 17) pe care Dumnezeu o nutre[te întru 
învierea noastr\,atunci când El este în noi [i noi în El. Aici este vorba 
despre distinc]ia dintre bucurie [i veselie. Bucuria este acel adânc de 
în]elegere [i gustare în care inima tresalt\ ca limbile de foc ale Duhului 
care o aprind [i nu revars\ înc\ din sine nimic, îmbog\]indu-se pentru 
ca, apoi, s\ d\ruiasc\. Este un fel de „bine este nou\ aici” [i te scufunzi 
în lumina lui Kol Yahwe. 

A.J. Hauser [i R. Gregory11, A. Neher12, M. Masson13, E. Wurthwein14, 
în studiile lor, îl consider\ pe profetul Ilie ca fiind cel mai potrivit exemplu 
de tr\ire [i de p\trundere a t\cerii lui Dumnezeu. Aici este, de fapt, 
punctul în care doresc s\ remarc modul în care credin]a te deschide 
lucr\rii lui Dumnezeu: Ilie accept\ chemarea, dobânde[te curaj [i îl 
înfrunt\ pe Ahab, dar se ascunde la Cherit (III Rg. 17, 5) [i apoi la 
Sarepta (III Rg. 17, 9-10), vine pe Carmel [i adevere[te c\ Yahwe este 
Dumnezeul cel viu, singurul Dumnezeu (III Rg. 18, 36). Apoi se 
refugiaz\ din fa]a mâniei Izabelei în Horeb (III Rg. 19, 8) unde întreaga 
panoplie a idolatriei este spulberat\ prin lec]ia divin\ ce ne arat\ c\ 
Dumnezeu nu este în cutremur, în furtun\, în foc (III Rg. 19, 11-12), cade 
Moloch, Baal, Astartele… ci este în zefirul de sear\ (III Rg. 19, 12), ca 
odinioar\ în Rai (Fac. 3, 8), este în vântul care murmur\ cuvântul iubirii 
Sale ve[nice. Profetul întâlne[te realitatea prezen]ei lui Dumnezeu – 
frumos surprins\ în expresia „adiere de vânt lin”, singurul loc vechites-
tamentar în care ea apare15. O varietate de traduceri exist\ pentru aceast\ 

                                                            
11 A.J. Hauser [i R. Gregory, From Carmel to Horeb. Elijah in Crisis, Sheffield, 1990. 
12 A. Neher, L'Exil de la Parole. Du silence biblique au silence d'Auschwitz, Les 

Editions du Seuil, Paris, 1970. 
13 M. Masson, L'experiénce mystique du prophète Élie, în „Revue de lHistoire du 

Religions”, CCVIII (1991) pp. 241-271. 
14 E. Wurthwein, Elijah at Horeb: Reflections on I Kings 19:9-18, în J.L. Durham & 

J.R. Porter, Proclamation and Presence: Old Testament Essays in Honor of Gwynne 
Henton Davies, John Knox Press, Richmond, 1970, pp. 152-166. 

15 William R. Farmer, The International Bible Commentary: A Catholic and Ecume-
nical Commentary for the Twenty First Century, The Liturgical Press, Minnesota, 1998, 
p. 627. 
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experien]\ tainic\, unic\: „glas de abur sub]ire” (1688), „glas de vânt 
sub]ire” (1795); „glas de vânt sub]ire” (1914); „un murmur u[or [i dulce” 
(1936) „adiere de vânt lin” (1968); „adiere de vânt lin” (2001). Un lucru 
este important de sesizat aici: faptul c\ Dumnezeu Se descoper\ nu într-o 
manier\ spectaculoas\, ci printr-o form\ de comunicare inteligibil\ reflect\ 
concep]ia omului despre posibilitatea de rela]ionare la nivel personal cu 
Dumnezeu16. 

Pân\ [i t\cerea gr\ie[te, chiar [i ea este treapt\ în întruparea 
cuvântului. Sus, în Horeb, t\când, el aude gr\irea vântului, se face fluier 
ca s\ sufle în sine Duhul cântarea ve[niciei, ce frumoas\ t\cere [i 
revelare! 

T\cerii lui Dumnezeu îi urmeaz\ t\cerea omului perceput\ ca: su-
punere, plecare, în fa]a lui Dumnezeu în Templu (Avac. 2, 20); t\cerea 
gândirii depline, aceea a atingerii min]ii lui Hristos, a încredin]\rii (Fac. 
24, 21); t\cerea în]eleptului înainte de a r\spunde (Prov. 20, 23); t\cerea 
plin\ de uimire înaintea unei ar\t\ri (Iov 4, 16-17; Ie[. 3), a celui care 
prime[te o revelare (Dan. 7, 28; 8, 26); cea a consensului, a în]elegerii (Ps. 
33, 3); a celui ce sufer\ (Fac. 34, 5); t\cerea celui care se simte singur 
pentru c\ cel\lalt nu îi r\spunde17. 

A[ reveni acum la titlul enun]at deoarece, în vacarmul cotidian, cred 
c\ a înv\]a aceste tipuri de t\cere ar fi o t\m\duire. L-a[ lua ca model pe 
Moise în Horeb. Revela]ia din Ie[ire 3 este foarte pedagogic\: el se apropie 
t\cut, cuprins de mirare, ardea [i nu se mistuia/ s\ vad\ ce este; în acea 
t\cere, aude glasul lui Dumnezeu [i se prosterneaz\, dezleag\ înc\l]\-
mintea [i tr\ie[te fascina]ia locului sfin]eniei iar apoi, din cuvântul lui 
Yahwe hai, se lini[te[te. În acest sens suntem chema]i cu fric\ ca s\ 
vedem c\ e bun Domnul [i în aceast\ fascina]ie s\ le spunem tuturor: 
Domnul, Cel ce este, m-a trimis la voi ca s\ v\ scot din p\mântul robiei, din 
robia p\mântului… t\ce]i! Auzi]i murmurul Duhului ce sufl\ [i v\ cânt\ din 
fluier ca s\ v\ bucura]i! Aceast\ bucurie i-o doresc p\rintelui Petre, fiindc\ 
la el am g\sit din t\cerile mântuitoare ale omului. 

Lectio divina, sacrum silentium 
Teologii cita]i mai sus îl considerau pe profetul Ilie modelul prin 

excelen]\ pentru t\cere [i solitudine. Pentru noi, pentru cre[tini, modelul 
des\vâr[irii este Hristos [i El ne d\ cele mai frumoase exemple practice 
de asumare a t\cerii [i a solitudinii. Evanghelistul Matei scrie despre un 

                                                            
16 John Gray, I&II Kings: A Commentary, The Westminster Press, Philadelphia, 

1963, p. 365. 
17 Paolo Torresan, art. cit., p. 158. 
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prim moment de solitudine a Mântuitorului acestea: „Atunci Iisus a fost 
dus de Duhul în pustiu, ca s\ fie ispitit de c\tre diavolul” (Mt. 4, 1). 
Sfântul Duh L-a dus pe Mântuitorul Iisus Hristos în aceast\ perioad\ 
lung\ de post [i singur\tate. În relatarea evanghelistului Luca, este 
interesant de remarcat faptul c\ se spune despre Hristos c\ „era plin de 
Duhul Sfânt” (Lc. 4, 1) atunci când a fost purtat în aceast\ disciplin\ 
spiritual\, dar c\ apoi S-a întors în Galileea „în puterea Duhului” (Lc. 4, 14). 
Unirea în ispite cu Duhul Sfânt aduce izbânda, dar [i înt\rirea noastr\, 
spre acestea trebuie s\ n\zuim. 

Cu alt\ ocazie, evanghelistul Matei Îl prezint\ pe Mântuitorul alegând 
s\ Se îndep\rteze de mul]imi pentru a fi cu Dumnezeu [i numai cu El: 
„Iar, dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca s\ Se roage singur. 
Şi, f\cându-se sear\, era singur acolo” (Mt. 14, 23). A trimis de la Sine 
deopotriv\ mul]imile [i ucenicii pentru a fi singur cu Tat\l. Trebuie [i 
noi s\ c\ut\m aceste adâncuri ale însingur\rii [i-L vom g\si pe Tat\l. „Şi 
a doua zi, foarte de dimineaţ\, sculându-Se, a ieşit şi S-a dus într-un loc 
pustiu şi Se ruga acolo” (Mc. 1, 35). Versetele anterioare ne spun c\, 
dup\ l\sarea întunericului, toat\ cetatea s-a adunat acolo unde locuia 
Iisus [i unde El a vindecat pe mul]i [i a alungat demoni. Dar, înainte de 
a fi ziu\ din nou, El a mers s\ petreac\ un timp singur. Mântuitorul [tia 
c\, dac\ ar fi a[teptat pân\ diminea]\ pentru a face acest lucru, nu ar fi 
avut niciodat\ timp pentru t\cere [i singur\tate. E important s\ [tim, s\ 
înv\]\m s\ ne alegem timpul pentru rug\ciune, c\ci acela este un timp 
ce biruie întunericul. Într-un alt moment, Mântuitorul „S-a dus într-un 
loc pustiu; şi mulţimile Îl c\utau şi au venit pân\ la El, şi-L ţineau ca s\ 
nu plece de la ei”. (Lc. 4, 42). Mântuitorul Hristos [tia c\, în acel moment, 
era mai important timpul S\u de singur\tate decât s\ cedeze în fa]a 
nevoilor mul]imilor. Era un timp potrivit pentru altceva. A avea în]elep-
ciunea de a g\si un timp potrivit pentru aceste elemente de art\ duhov-
niceasc\ este un lucru de dorit. Dac\ vrem s\ fim asemenea Mântuito-
rului Hristos, trebuie s\ ne cre\m astfel de momente de t\cere [i singu-
r\tate, pentru a g\si în acestea for]a spiritual\ pe care ele ne-o pot d\rui. 

A[adar, disciplina t\cerii este nepre]uit\ în via]a spiritual\. Ea 
const\ în ab]inerea voluntar\ [i temporar\ de la a vorbi, cu inten]ia 
atingerii unui scop spiritual. Uneori poate fi asumat\ aceast\ disciplin\ a 
t\cerii [i pentru momente de lectur\, scris, rug\ciune etc. De[i în astfel 
de momente nu are loc o vorbire exterioar\, se desf\[oar\ în permanen]\ 
dialogul l\untric cu sinele [i cu Dumnezeu. Aceast\ stare poate fi 
numit\ „t\cere exterioar\”. În alte momente, îns\, t\cerea este p\strat\ [i 
l\untric, astfel încât omul s\ poat\ asculta/auzi vocea lui Dumnezeu cu 
mai mult\ claritate/limpezime. Singur\tatea/solitudinea [i t\cerea sunt 
o modalitate de a fi numai cu Dumnezeu. Desigur, nu este absolut 
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necesar s\ fugim de zgomote [i de oameni pentru a auzi glasul lui 
Dumnezeu. Altfel, nu am putea sesiza lucrarea Lui în timpul experien]ei 
noastre cotidiene sau în timpul serviciilor liturgice. Îns\ sunt importante 
[i trebuie pre]uite ca atare momentele în care putem l\sa deoparte 
glasurile lumii pentru a auzi, f\r\ s\ fim distra[i de altceva, glasul 
Domnului. E Lectio Divina. 

 




