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Întru chipări
sau

In memoriam
Ieromonah Ghelasie

Despre un cuvânt împreună întru rostirea isihastă

„Undeva pe arcul Carpaţilor”, într-o „lecţie de estetică şi filosofie”, de citit în „tratatul
nescris al unei limbi”, C. Noica ne deschide, la
capitolul „întruchipare”, orizontul unei lămuriri:
„Destinul formei de a fi înlocuită la noi prin chip
este şi cel al frumosului de a putea fi înlocuit
prin întruchipare”.
Însă, cuvântul lămurire, ce, în descindere
noiciană, survine din mai vechiul lamură, ne călăuzeşte într-un anume fel scrutarea hotarelor
plinitoare ale acestui destin: „Suntem, cu lămurirea, altundeva decât în lumea văzului (fizic sau
mental) şi a simplei lumini” (C. Noica). De aceea,
coordonatele destinului formei şi al frumosului,
ce trimit la destinatarea chipului şi a întruchipării, sunt trasate, urmând, nu orice lămurire, ci
„lămurirea” „aceasta care te cuprinde şi transfigurează ca întreg” (C. Noica). Se vor păstra astfel în atenţie reverberări ale „întruchipării” din
perspectiva orizontului lămuririi, aceea ce caută
să te aşeze privitor într-o înţelegere „nu cu vă-

zul, nu cu mintea doar, ci cu fiinţa ta întreagă”.
În acest orizont, forma şi frumosul se înfăşoară
în tuşa unui rost de lămurire după chip şi după
întruchipare.
Împreună (pe)trecerea chipului şi a întruchipării în substituirea, în pandant, a formei
şi a frumosului, ne apare firească de împărtăşim înţelesul filosofului, că, la noi, formă a dat
pe formosus/frumos, iar chipul, ce acoperă mai
întinse câmpuri semantice decât formă, avu
să dea pe întruchipare. Destinul formei de a fi
înlocuită prin chip, ce culisează, aşadar, şi spre
înlocuirea frumosului cu întruchipare, e destinul
ce închide spre a deschide cupla chip-întruchipare unei consfinţite meniri. O menire afierosită
schimbării la faţă a formei şi a frumosului ce dă
mărturie de rememorarea iscusită a chipului întru-chipare.
Întru-chiparea, surprinsă, odinioară, mirabil de filosof ca fascinantă cununie dintre întru şi chip − înveşnicindă însoţire a lui întru „cu
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întreagă bogăţia sensurilor lui de stări şi mişcări” cu „bogăţia înţelesurilor luate de chip” −,
străbate arătat şi învăluie, hic et nunc, cu sens
primenitor, asemeni unei baptismale înnoiri ce
grafiază, cu o pană de vânt, ce adie clarisim, un
inefabil caliciu al odihnei regăsirii sursei actului
originant, fundamental, al modelării împlinitoare: „e ca şi cum ar exista un verb, a da chip, chipare” care prin „el însuşi spune mai mult decât
a da formă, formare” (C. Noica).
De altfel, odihnind în ambientul eflorescent al unei posibile semantici a chipării, se va
putea întrevedea cum (întru)chiparea dezvăluie activul chipului; chiparea este chipul în act,
chiparea este Gest! Însă, chiparea, pentru că
rămâne întru chip şi prezervă intensiv/extensiv memoria chipului, este orientare anume nu
oarecare; imprimă, cheamă şi arată orientarea
asemănării după chip ca mărturisire nedezminţită a sa; chiparea naşte asemănarea întruchipărilor ce se prezintă, ca enipostazieri ale chipului,
drept mărturii veridice ale prezenţei lui.
Întruchipările ca „întrupări” poartă legănat la pieptul lor asemănarea chipului, învelind
în veşmânt irizat surâsul grăind al frumuseţii
asemuite maternităţii feciorelnice. Astfel că,
frumuseţea, cea căutată pentru că va fi fost
găsită, se iveşte întru-chipările − in actu − ce
şi-au limpezit deşertăciunea închipuirilor, înfrângând năluciri şi plăsmuiri ale urzelii solipsiste, şi se înmână, tactil, în rostirea catifelată
a întruchipărilor, care, asemeni unui borangic,
învelind dezvelit, rămân alipite la sânul realului, ce, cuvântând prin înfăţişările întrupărilor
prezente, calează, conform filosofului, versiunea

modernă, răsturnată, a ideii platonice a mundus
contemplativus.
Întru-chiparea se aşterne drept cale/urmă
de a da chip aievea, orientând spre o „întrupare”
lămurită, care, într-un parcurs al recunoaşterii, ni se adevereşte, ca ab initio, o creaţie bună
foarte, ce (ne) atrage către o asemănare − după
Chip! − risipitoare a fantasmelor, însăilate în
labirinturi astrale, cambrate de închipuiri, sorbindu-şi consistenţa, plasmatică, din percepţiile
vizionare ale chipului mental, în corporalitatea
sa energetică subtilă, ce, ca substitut al chipului
real, apare, dedublat, contrapus, sfâşiind şi ocultând cămaşa întregimii lui.
Închipuirea, nu doar cea degradată în fantezia ce secretă incontinent un imaginar ireal, ci
şi aceea care prizează, într-o teosofie mistică vizionară, un rol − median şi mediator − ce transpune într-un văzduh al mundus imaginalis, ratează aţintirea chipului întruchipare, la care ne
referim, înscriindu-se într-o mişcare excentrică
chipării. Însă, închipuirea poate şi trebuie să preia adierile tainei chipului, asimilându-le creativ
în chiparea ce dă întruchipării un „trup” mărturisitor, un „trup” ce poartă în pântecele său memoria chipului. Chipul centrează, orientează şi
integrează închipuirea, ce, astfel, nu mai este de
sine, şi de la sine mişcată, ci este impulsionată
şi mişcată de chipul pe care trebuie să-l descopere, să-l mărturisească întru-chiparea (proces)
întruchipării (finalitate). În atare situaţie, închipuirea nu este o simplă legătură, o lume între
două lumi − o punte între lumea empirică a percepţiilor sensibile, a formelor sensibile, şi lumea
intuiţiilor intelective a ideilor pure, a formelor

inteligibile −, ci este o chipare, o infuzie înmiresmată a chipului, o surprindere şi o arătare a sa,
ca cel dincolo şi altfel decât universul formelor
sensibile şi inteligibile, pe care le integrează, le
plineşte, le străbate şi le transfigurează.
Este evident în joc o aşezare a închipuirii în
liniile de forţă ale unei antropologii iconice, care
nu doar transcende dualitatea sensibil-inteligibil, propunând un model integrativ, ci deschide
orizontul unui apofatism intenţional, conştient,
personal al chipului omului, ce acoperă învelitor
componentele inteligibile şi sensibile. În acest
sens, se poate spune că închipuirea poate apărea
ca mediator median, ca intermediar, dar ca un
(inter)mediator mediat în virtutea unei fundamentale cuvântări, anume cea a chipului, ce, inspirând memorial închipuirii, o cuprinde, într-o
inefabilă dinamică, înscriind-o în gest-ul care
păstrează adresabilitatea chipului, îi extinde şi
îi transferă identitatea, ancorând-ul în întruchipările pe care le asumă ca „întrupări” ale sale.
De aceea, întruchipările le-am putea vedea
a fi, şi apoi citi, ca o carte de memorii − ce desenează un cuvânt, al despărţirii de închipuirea
de sine, ce exprimă un gest, al hotărniciei de sinele închipuit. O carte de memorii ce va fi şters,
desigur, uitările nelepădărilor de sine, care s-au
învârtoşat cândva în grumajii unui sine, ce, înţepenit în sterpe goliciuni, se rumegă şi se sfărâmă
necontenit în hăuri (de sine), ţipând spasmodic
din încremeniri fluide, care se învolburează, în
fantomatice vârtelniţe, vălurind unduiri nesfârşite de închipuiri rătăcitoare − închipuiri
de „chipuri”! − ce-şi caută arătări, împieliţări,
ascunzându-se, de însăşi Glasul Cuvântului, în
volatile tufişuri de lumini calpe, mutante.

Mai precis, mai aţintit, ne gândim la o
carte de memorii ale cărei coperţi − învelitoare
anamnetică − sunt negrăitele, nepreţuitele, Braţe Părinteşti ce îmbrăţişează, prin mâinile crucii,
deschise ca uşi de altar, potirul înveşnicirii întru
acelaşi Tru − de chipuri, de cuvinte, de gesturi…
De altfel, întru chipările ce ni se aştern înainte
sunt mărturii netremurate ale unei asumate încredinţări a vieţii Lui Hristos: Calea, Adevărul şi
Viaţa. Evident, în acest orizont lămuritor, chipul,
chiparea, închipuirea, întruchiparea se descoperă, în filele acestui cuvânt împreună, într-o
lectură ce recunoaşte acest caracter/font hristocentric.
Cuviosul ieromonah Ghelasie de la Frăsinei, un mistic isihast, de adâncime, lărgime, claritate şi întregime a stră-vederii cu totul aparte,
în ale sale Memorii Isihaste, a boltit, asemeni
unui candelabru rotit liturgic, peste arcul Carpaţilor, întru-chipări ale unei taine isihaste, arătată după o anume filiaţie într-o anume paternitate. În scrierile sale, începând cu Memoriile
unui Isihast, sunt întruchipări ce reamintesc un
isihasm carpatin, pogorând într-un prezent înveşnicit prin chipul prezenţei iconice ce traduce
paternitatea în asemănarea filiaţiei. Memoriile
− ce au un raport nu cu timpul, ca obiect pur şi
simplu al memoriei, ci cu sensul umplerii acestuia de veşnicie, cu o înveşnicire personalizată
a sa într-un chip al paternităţii, experiată după
duhul locului − sunt mişcate de o conştiinţă a
filiaţiei ce îşi precizează chipul într-un limbaj
iconic, desemnat astfel de isihastul carpatin de
vrednică, nepierită, pomenire. În acest sens, ca
text, memoriile isihaste ale Cuviosului Ghelasie
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sunt întruchipări ale acestui limbaj iconic, altfel
spus, sunt chipări, ce transpun arătat taina unei
asemănări după chip, mişcate, înscrise, în cursiva unui gest − gestul iconic. Un gest cuprinzător
şi primitor asemeni unui potir ce rămâne în deplinătatea comuniunii.
Memoriile isihaste, în iconare ghelasiană,
prilejuiesc o întâlnire semnificativă, creativă,
pe care Doina Mihăilescu nu ezită să o prăznuiască într-un răspuns pe care-l încondeiază
în gest-urile sale, ce asumă, doxologic, limpiditatea unei grafii, saturate semantic, a liniilor
tari, inefabile, proprii acestei filiaţii mistice. Fixată în această centralitate, a liniarităţii, discret
mângâietoare, a gest-ului, se pecetluieşte în
desen chipul unei isihii ce se dedică frumuseţii
întruchipate, încununându-se în comuniunea
− întru chiparea! − Aceluiaşi Tru . Forma îşi
recunoaşte filiaţia, îşi regăseşte calea, menirea, chipul. Nemuritoare, frumuseţea se înalţă
taboric în întruP chipări.
Într-un fel, s-ar putea spune că desenele
Doinei Mihăilescu sunt o încercare intuitivă de
rescriere, de traducere, de trecere, a memoriilor
isihaste, dintr-un sistem de scriere, semanto-fonetic, alfabetic, în altă modalitate de scriere,
care se desfăşoară în pictograme, ce se conturează, aşadar, dintr-o căutare a unei scrieri de
tip pictografic, de ecou ancestral, la care se referea şi isihastul de la Frăsinei: „Limbajul Gestic-Ritualic este un Caracter Traco-Dacic ce se
păstrează în Specificul Carpatin”. Şi, gândim
aici, nu în sensul lui Aelianus − care, în Varia
Historia (8,6), interpretând alegaţia: „Se susţine
că vechii Thraci nu cunoşteau folosinţa litere-

lor”, prin motivarea: „toţi Barbarii Europei socoteau îndeobşte, ruşinoasă folosinţa lor”, lăsa să
se înţeleagă o contrapunere a modului păstrării
memoriei prin oralitate, prin viul grai, celui de
prezervare în text scris −, ci în sensul nevoii găsirii unei transpuneri a limbajului gestic-ritualic
într-o scriere, care să îi corespundă, care să îl
reflecte, fidel, sugestiv, expresiv, în caracterul
şi memorialul său experienţial, trăitor. O scriere pictografică, deci, care, însă, reflectă chipuri,
chipări, personalizări, şi nu lucruri, sau obiecte,
reale ori abstracte.
De bună seamă că atare rescriere, pictografică, este o închipuire, o înnoire, o re-creaţie,
propusă prin compoziţii, care, deschise de lumina zilei a opta, se păstrează în axele cruciforme
ale prestolnicului, nevăzut, nefăcut de mână, ce
amprentează, pecetluind, spre lămurire hristică,
prescura-trup liturgic a acestor întru chipări.
Ni se desenează, astfel, un imn în gest-uri, ca
nesfârşite chipuri ale dăruirii-împărtăşirii, ca
neîncetate tinderi spre isihie, în deplinătatea
ei, dinamică, euharistică. Ni se deschide privirii
o carte de memorii vii ce desfăşoară, generos
şi autentic, o pledoarie fină, dar nu mai puţin
densă, insistentă, tenace, pentru o recuperare
pricepută, într-o evidenţiere relevantă, a tainei
gest-ului ca rostire-închinare isihastă. Oprirea,
odihna − activă! − în gest apare ca laitmotivul
acestor întru chipări, ce, în această prezentare, sunt, înainte de toate, o evocare cinstitoare,
o plecăciune rugătoare dinaintea unei icoane
emblematice a isihasmului carpatin: Moş-Avva
Ghelasie.
Neofit

DOAMNE, când vreau
Să Te caut pe Tine
Mă regăsesc pe mine,
Şi când Te Regăsesc pe Tine
Mă caut pe mine…
De ce DOAMNE,
Tu vrei
Să fii întotdeauna
„DEOSEBIT” de mine?
Eu tânjesc
După CONTOPIREA cu Tine,
Dar Tu mă OPREŞTI
Şi între mine şi Tine
Pui PALMA Ta
Ce-mi ATINGE Inima…
Da!…
Altfel eu n-aş mai „Exista”,
Şi ce rost
ÎNTÂLNIREA noastră
Ar mai avea?…
Ca eu să „Exist”
STAI mereu DEOPARTE,
Ca DORUL meu
Niciodată
Să nu ia sfârşit!…
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Mentalul nostru este slăbit şi orice forţare îl afectează şi mai mult, de aceea Gestul ICONIC
pare să convină mai bine nouă celor de astăzi. Gestul are altă „Atenţie-Conştiinţă”, nu direct
prin Minte, ci printr-o „Atitudine Integrală”, la care Participă apoi şi Mintea fără operaţiile ei
„automentale”.
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Se zice mistic că mâinile sunt „Supraorganicul” Integralităţii Fiinţei proprii.
De aceea prin Gestul mâinilor se vede Gestul Întregului tău Fiinţial.
Mâinile sunt „iconicul de filiaţie”. Aşa „centrează” Gestul Minţii tale în „Gestul
de Închinare al mâinilor”; la fel cel al Inimii şi cel al Duhului.
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O, Taină a ICOANEI TRUP‑INIMĂ,
Pe Tine te caut şi te doresc,
Că Tu eşti CHIPUL Lui HRISTOS
Şi Chipul meu de Asemănare,
În care toate se Întâlnesc
Fără amestecare,
O, ICOANĂ,
TRUPUL de TAINĂ,
IUBIRE‑ÎMPĂRTĂŞIRE,
O, Isihie!
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Gestul are dublă încărcătură,
o Semnificaţie a celui ce‑l
face şi o Orientare faţă de
Cineva. Aşa, Gestul este
mai mult decât Cuvânt sau
Sentiment, este şi
Purtătorul acestora.
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Şi în GESTUL ICONIC este UNIREA DIVIN şi Creaţie, cu tot „corolarul” Iconic, de Minte şi Corp şi energii,
culori şi lumini. În GESTUL ICONIC nu Mintea, nici Simţurile, nici paranormalul energiilor nu sunt luate în
seamă, ci, direct, „GESTUL ICONIC în Sine” care este „INIMA ‑ ACELUIAŞI TRUP hristic”.
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În sens Creştin, Gestul este legat de Ritualul Cultic Liturgic.
Este numit „Slujire Cuvântătoare”, „mişcare înţelegătoare”.
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Ieşi cu tot ce este mai Bun în tine şi fă din acestea ALTAR DOMNULUI, cu Gest de Închinare. În Gest să‑ţi
fie Întreaga ta Fiinţialitate, ca tot ce ai tu mai Sfânt, din care să Clădeşti DOMNULUI ALTAR de Închinare.
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HRISTOS fără TRUPUL ÎNVIAT nu mai este Cel adevărat. Să faci ritualul Icoanei până când „Mintea
gândeşte în forme ritualice, nu în forme mentale”, nu în Idei, ci în Gesturi Supra‑corporale, după limbajul
său. Când faci un Gest RITUALIC, acesta se Sacralizează şi devine Supra‑corporal, ca o „transfigurare”. Este
o Gândire în „Gesturi Sacre Supracorporale”.

Nu te gândi la Cuvintele Rugăciunii, să nu‑ţi fixezi atenţia pe
sunet sau pe respiraţie, fă un RITUAL gestic aparent mecanic.
Mişcă‑te prin Cuvintele Rugăciunii. Pronunţă‑le pur şi simplu
şi încearcă să faci toate mişcările prin Pronunţare gestică. Orice
Gest Corporal să fie şi Pronunţare de Cuvânt, care înseamnă
Naşterea Icoanei Cuvântului care se Întrupează.

În mâini să pui ca dar Mintea ta; la fel Inima ta în mâinile tale fă-o dăruire; de asemenea
Duhul tău să fie în Făcliile aprinse ale mâinilor tale; toate energiile organelor tale corporale să
fie în MÂINI, unde să se depoziteze şi de unde să se hrănească (de aceea hrana adevărată este
din lucrarea mâinilor proprii).
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Dacă CUVÂNTUL este Purtătorul
COMUNICĂRII, Gestul este CONŢINUTUL
COMUNICĂRII. Expresia, încărcătura sunt
în Gest. De aceea CUVÂNTUL are totodată
şi Gest, şi ele se dezvăluie reciproc. Noi
insistăm, ca Practică Isihastă de Specific
Carpatin, pe Taina FORMEI GESTULUI şi
CUVÂNTULUI, ca ARĂTARE a Interiorului
care, pentru noi, este inaccesibil. Filosofii
antici caută „Interiorul considerat a fi
esenţa Divină”. Pentru ei, Exteriorul este
ne‑spiritual.
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Doamne Iisuse Hristoase, dintr‑un Cuvânt al Tău m‑am Născut
Şi aşa sunt şi eu un Suflet‑Fiinţă Cuvântătoare,
Cu un Chip al Chipului Unui Cuvânt de‑al Tău.
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Specificul creştin este Gestul SACRU faţă de ICONICUL NUMELUI HRISTIC,
şi prin acesta faţă de TREIMEA DIVINĂ.
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În Gestul ICONIC de ÎNCHINARE, totul este „Gest”, în care se „Asumă” atât interiorul, cât şi exteriorul şi
toate manifestările mentale, sentimentale şi toate efectele mistice, toate se „Prefac în Gest” şi Gestul ia
SUPRAFORMA PERSOANEI Însăşi şi aşa PERSOANA-Gest face DIALOGUL Mistic.
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A PUNE Mintea, Inima, Duhul şi energiile corpului în MÂINI, este Taina Gestului ICONIC. Mintea, Inima,
Duhul şi Energiile corpului să se ÎNCHINE prin GESTUL de ÎNCHINARE al MÂINILOR şi aşa este GESTUL
ICONIC. Nu fă efecte paranormale ale MÂINILOR, ci tot efectul să fie simplul şi Tainicul „Gest de
ÎNCHINARE”, care este „SUPRA-GEST”.
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De aceea să faci şi un „Anume Gest(-poziţie)” al Capului, al unei Mâini, chiar cu
întregul corp. Mintea te fură să stai în ea… Să „Stai în alt Loc”, în „afara Minţii”, este
tot secretul. „Starea-de-Închinare” să fie însăşi Mintea şi atenţia, dar nu cu atenţia
Minţii, ci cu „Atenţia Gestului ICONIC”.

ICONICUL‑GESTUL nu „esenţializează‑abstractizează”, nu preface Gândirea în Simţuri,
şi Simţurile în Gândire sau în forme energetice (ca în tehnicile antice), ci face direct
„GESTUL ICONIC” ca DĂRUIRE – ADRESARE – DESCHIDERE – PRIMIRE – PARITICIPARE –
ÎMPĂRTĂŞIRE.
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Fă această Practică Zilnic, a Gestului ÎNCHINĂRII, nu numai în Faţa ICOANEI de
NAŞTERE, ci şi în toate împrejurările, ca o Rugăciune de toată vremea.

Gestul ÎNCHINĂRII este „ICONIZAREA-HRISTIFICAREA-Naşterea permanentă din NOU” a Vieţii.

45

În Gestul ICONIC, Trupul şi Sufletul se Integrează CHIPULUI de PERSOANĂ şi
acesta face Practica Mistică ICONICĂ. A „sta în Gestul ICONIC de ÎNCHINARE”
este cu toată Fiinţialitatea proprie.
Gestul ICONIC de ÎNCHINARE, ca Exprimarea Chipului de Filiaţie-Persoană, este
toată Taina Practicii Mistice ICONICE.
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În ÎNCHINAREA MÂINILOR să se facă Iluminarea Minţii,
Curăţia Inimii, Transfigurarea de Duh, liniştea energiilor
corporale. MÂINILE în ÎNCHINARE sunt ICONICUL direct
al CHIPULUI de FILIAŢIE, prin care putem STA în FAŢA Lui
DUMNEZEU.
Fă Rugăciunea ICONICĂ a Gestului ÎNCHINĂRII în Faţa
ICOANEI MAICII DOMNULUI cu DIVINUL PRUNC, ca o Rememorare a NAŞTERII DIVINE în Lume şi a Naşterii proprii.
Cântă zilnic IMNUL NAŞTERII lui HRISTOS, care este însuşi
Gestul de ÎNCHINARE. Iată începutul Rugăciunii ICONICE.

Practică Gestul ÎNCHINĂRII neîncetate şi acesta este CHIPUL Rugăciunii.
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Isihasmul Creştin este Mistica CUVÂNTULUI DIVIN. Rugăciunea Isihastă este în Taina CUVÂNTULUI HRISTIC.
NUMELE DOMNULUI IISUS este PERSOANA Sa în COMUNICARE de CUVÂNT.
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Pustnicul Neofit extinde Taina COMUNICĂRII în ICONICUL CUVÂNTULUI − COMUNICĂRII, care este Gestul.

Mistica Creştinismului, având Chipul TRUPULUl‑Persoană, nu mai este nici magia Minţii, nici para
normalul energetic organic, ci Mistica chipului, „ACELAŞI TRUP HRISTIC” în care Mintea, Simţirea şi
energiile organice se transcend în „INIMĂ‑POTIR‑DĂRUIRE‑euharistie”.
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Mistica de specific Creştin este Mistica ICONICĂ, Mistica de „GEST Personal
Integral” în care se Oglindesc atât Mintea, simţurile, cât şi energiile organice.

57

Orice gând puneţi-l în Gest de Închinare.
OPRIREA pe CHIPUL DIVIN al ÎNCHINĂRII şi Supraconştiinţei de FILIAŢIE sunt „Rememorarea Adevărată”
a Fiinţialităţii noastre.
Fă Gest de ÎNCHINARE-CHIPUL FIULUI, şi se Actualizează-rememorează în tine Taina veşnicei NAŞTERI a
DIVINULUI în tine şi a ta în El şi mai mult a Naşterii tale în lume şi a Lumii în tine.
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În Practica Gestului ICONIC să cauţi această Depăşire de Taină DIVINĂ, altfel te opreşti într‑un „gest gol
de conţinut”. În Gestul ICONIC te „Aduni şi te Depăşeşti”.

61

Gestul de ÎnchInare peste toate şi prin toate este ca o
„Pecetluire HRISTICĂ” pe care o faci în toate mişcările
interioare şi exterioare; şi aceasta este Rugăciunea ICONICĂ,
de a ÎNTRUPA pe hristos în toate, ceea ce va atrage apoi
Dialogul‑Vorbirea şi cu PERSOANA directă a Lui HRISTOS.

Să „întrupezi” mereu pe HRISTOS în orice mişcare sau
stare este Practica ICONICULUI mistic. A face din toate o
„Prescure‑TRUP” în care să se ÎNTRUPEZE HRISTOS este
specificul Pustnicului Neofit. Cu NUMELE Lui HRISTOS poţi
face din orice (chiar şi rău) o „Prescure Binecuvântată” în
care se poate ÎNTRUPA HRISTOS, ÎNTRUPAREA fiind cea care
va „Reface” totul în ICOANĂ.

Orice Gest să fie un Cuvânt transpus în Gest şi orice
Cuvânt să fie un Cuvânt transpus în Gest. Gestul Odihneşte
Cuvântul şi Cuvântul odihneşte Gestul. Şi Cuvântul
totodată Gest Odihneşte Mintea.

Persoana este „deschiderea” propriei Fiinţialităţi din Inte
rior spre Exterior, ca dăruire. Aici este Taina Centrului de
Personalitate prin care trebuie să ai DĂRUIREA întregului
tău Fiinţial, Deschiderea fiind GESTUL RITUALIC al Persoanei.
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Noi suntem Un Glas al Cuvântului Tău
Ce Creează o Anume Fiinţă
Care să Întrupeze Acest Glas Dumnezeiesc,
Ce se face şi o Cântare de Creaţie.
Eu sunt o Anume Rostire a Cuvântului Tău
Şi Această Rostire este Arhetipul meu Fiinţial,
Un Nume al meu Născut din Cuvântul Numelui Tău.
Scânteia ce stă ca Arhetip Fiinţei mele de Creaţie
Este această Rostire a Cuvântului Tău,
În care eu mă Regăsesc şi totodată te Întâlnesc pe Tine.
Eu sunt o Dăruire‑Rostire a Ta
Şi în această Rostire Îţi invoc Numele Dumnezeiesc,
Doar în această Rostire găsind Calea către Tine.
Rostesc Numele Tău, Doamne Iisuse Hristoase,
În Glasul Numelui Tău să Regăsesc Glasul Cuvântului Viu.
Să Regăsesc Rostirea a însăşi Fiinţei mele de Creaţie.
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O, Taină a ICOANEI TRUP‑INIMĂ,
Pe Tine te caut şi te doresc,
Că Tu eşti CHIPUL Lui HRISTOS
Şi Chipul meu de Asemănare,
În care toate se Întâlnesc
Fără amestecare,
O, ICOANĂ,
TRUPUL de TAINĂ,
IUBIRE‑ÎMPĂRTĂŞIRE,
O, Isihie!
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Este o Rugăciune prin Vorbirea obişnuită şi mentală, şi alta prin Rugăciunea
„Limbajului ICONIC‑Gestic”. Nu este „repetarea continuă” a NUMELUI DIVIN,
ci repetarea „Gestului NUMELUI HRISTIC”.
Nu este repetare mentală, ci repetare Gestică a Întregii tale Fiinţialităţi.
De aceea, Practica iconică este Practica unei „Supra‑sensibilităţi sacre”, în
care totul se „mişcă şi stă în SACRU”. Atenţia nu este pe repetarea mentală
a NUMELUI HRISTIC, ci pe repetarea ICONIZĂRII NUMELUI HRISTIC în orice
mişcare Sufletească sau corporală.
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Isihasm este să faci din
Inima ta Biserică Vie,
Să faci din Duhul tău
Potirul Euharistiei
Hristice,
Să te laşi în Odihna Iubirii
Lui Nesfârşite…
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CUVÂNTUL este Gestul COMUNICĂRII
ÎNTREGURILOR‑PERSOANELOR DIVINE.
În CUVÂNT este COMUNICAREA PERSOANEI.
Dacă Gândul poate fi şi impersonal,
CUVÂNTUL este doar PERSONAL.
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Fă „Gestul Sacrului ne‑contrar” prin NUMELE ICONIC divin cât
mai mult, oprind în loc Mintea şi Simţirea, căutând „depăşirea” în
SACRUL ICONIC al Lui Iisus Domnul. Nu fi atent la „pronunţare”,
pentru că oboseşte Mintea, ci atenţia să fie pe „sacrul iconic
al Lui Iisus”, pe acel „CEVA” care începe să te „ÎNVEŞMÂNTEZE”
cu trupul‑inima de TAINĂ. Să câştigi tot mai mult „haina Lui
HRISTOS”, şi aşa persistă în „Odihna” acesteia. HAINA Lui HRISTOS
este deocamdată „Gestul ne‑contrar” al Minţii şi Inimii. Atenţia
să fie pe acest „Gest Haina HRISTICĂ”. Şi încet, încet, vei ajunge la
„RENAŞTEREA TRUPULUI‑INIMII iconice”, care este o altă Treaptă.

Gestul ICONIC face mai întâi o „Cosmizare” a ÎNTRUPĂRII HRISTICE,
ca ritual SACRU ce porneşte din DIVIN (din FIUL Lui DUMNEZEU
prehristic), se Desfăşoară Cosmic (Facerea Lumii) şi se opreşte pe
Pământ în ÎNTRUPAREA EUHARISTICĂ LITURGICĂ. De aici, şi un fel de
Mistică ICONICĂ MARIOLOGICĂ, deodată cu una HRISTICĂ.
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Ca Specific direct Carpatin este o Oprire directă pe acest Gest ICONIC, Gestul ÎNCHINĂRII, care înseamnă a
te Închina permanent, a STA permanent în Gest de ÎNCHINARE, de Dar, de Cântare.

Gestul ICONIC este o Căutare de a STA FAŢĂ în FAŢĂ până
la TAINA unei ÎMPĂRTĂŞIRI. Prin ÎMPĂRTĂŞIRE se face
Îndumnezeirea, prin ÎMPĂRTĂŞIRE apare VEDEREA HARICĂ.
Rugăciunea ICONICĂ este un CUVÂNT de ÎNCHINARE în Gest
de ÎNCHINARE. IUBIREA este Gest de ÎNCHINARE. Totul este în
Gest de ÎNCHINARE, de Plecare, de Dăruire. Dacă se face această
Nevoinţă de permanentă ÎNCHINARE, este Mistică, considerată
Mistică ICONICĂ.

A îmbrăca Haina de Nuntă, care este considerată Haina ICONICĂ, Haina de ÎNCHINARE, a
te Închina permanent, a face Gest de plecare-ÎNCHINARE, iată Rugăciunea permanentă a
Specificului ICONIC.
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ACATISTUL ICOANEI CHIPULUI MAICII DOMNULUI

Condac 1
În cer şi pe Pământ
Este un CHIP de TAINĂ,
Cel care UNEŞTE CHIPUL Nevăzut
Cu Chipul de Făptură
Ce „peste măsură”
Le Îmbracă pe amândouă
Şi le „face TRUP”,

Icos 1
NEVĂZUTUL Vine să se ARATE
Şi în ce zugrăvire se poate?
NECUPRINSUL nu încape
Într-o Formă…
Iată CHIPUL de ICOANĂ
În care „hotarul” se sfarmă
Şi pe Aripi de Lumină

SUPRACHIPUL de ICOANĂ

Se anină,

Căruia şi noi ne Închinăm,

Punte peste netrecutul abis…
DUMNEZEU în ale Lumii Braţe

Bucură-Te, ICOANĂ,

Făcut şi PRUNC de Creaţie.

INIMĂ în Rugăciune,
Feciorelnică de-a pururi,
Chipul MAICII DOMNULUI.

Bucură-Te, Taina Zidirii,
UŞA Deschisă de Însuşi DUMNEZEU
„Peste marginile” FIRII.
Bucură-Te, Începutul
Din FIUL CREATOR Purces,
Chipul LUMINII Primare
Ce va Zămisli pe SOARE,
Ce din Apă Răsare
Şi prin DUHUL SFÂNT.
Bucură-Te, ICOANĂ,
INIMĂ în Rugăciune,
Feciorelnică de-a pururi,
Chipul MAICII DOMNULUI!
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Condac 2
Nu este decât o singură ORIGINE, IUBIREA,
Şi nu este decât un CHIP al IUBIRII, NAŞTEREA,

Icos 2
LUMINA FECIOARA-MAMĂ
Are în Sine pe FIUL DUMNEZEIESC,

Condac 3
Nu este „tăcere” în Absolut,
Este neîncetat CUVÂNT,

Icos 3
Aceasta este Rugăciunea,
NAŞTEREA de TAINĂ din ORIGINE şi NUME,

În NUME de TAINĂ, DUMNEZEIASCA TREIME,

Deodată Cer şi Pământesc,

FIUL care ROSTEŞTE

TATĂL, FIUL şi SFÂNTUL DUH în UNIRE.

Într-un PREASFÂNT NUME

Pe TATĂL din care s-a NĂSCUT.

SACRUL care este Pururi

Şi în Creaţie de asemeni

Cu al Său ANUME CHIP,

E o veşnică Rostire,

Căruia se-NCHINĂ totul.

Şi aceasta în Lume se Descoperă
Prin FIUL care IA din PIEPTUL Său
„Ceva” de Mare TAINĂ
Şi Întinde Mâna şi spune un CUVÂNT
Şi, iată, se Arată LUMINA!
Singura care poate
„UMBRA” Lui DUMNEZEU să Poarte
În Cântarea: ALILUIA!

MARE cât o Lume,
CHIPUL Lui DUMNEZEU
Cuprins şi într-un „Chip de micime”;
CHIPUL de ICOANĂ,
De Îngenunchere şi Rugăciune.
Bucură-Te, Primul GLAS din DUMNEZEU,
Prima ŞOAPTĂ a FIULUI Său

DUMNEZEU şi Făptură în IUBIRE.
CHIP de ICOANĂ,
INIMA cu Bătaia de TAINĂ,
Ce mereu Reaminteşte
OBÂRŞIA Eternă de VIAŢĂ, ALILUIA!

CHIPUL Veşnic de ICOANĂ,

Bucură-Te, Templul dintre „Două Veşnicii”,
Cu ALTAR în care Însuşi
DUMNEZEU Vine să STEA.
Bucură-Te, şi al Făpturii
POM cu Floarea VIEŢII,

Din care Se Naşte

Din care Se va Naşte Însuşi

Încă un Nume Sfânt

FIUL Cel DUMNEZEIESC

„ICOANA de Pământ”.

Şi în Chipul Pământesc.

Bucură-Te, MAMĂ,
DUMNEZEIESC CUVÂNT

Bucură-Te, ICOANĂ,

Ce Se „Face Lume”.

INIMĂ în Rugăciune,
Feciorelnică de-a pururi,

Bucură-Te, ICOANĂ,

Chipul MAICII DOMNULUI!

INIMĂ în Rugăciune,
Feciorelnică de-a pururi,
Chipul MAICII DOMNULUI.
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Condac 4

Icos 4

Condac 5
O, TAINĂ de ICOANĂ,

Icos 5
O, ICOANĂ a Lumii,

Iată Taina VIEŢII Lumii,

Fă şi-n mine ca ROSTIREA

FIUL Cel DIVIN ce VINE

ÎNCHINĂRII ne-ncetate,

CHIPUL Tău este INIMA,

Tu, MAICA FIULUI DUMNEZEIESC,

Să Şoptească GRAI de TAINĂ,

Două IUBIRI ÎNTÂLNITE,

Eşti Începutul Zidirii

Să se „Facă TRUP”.
Şi aceasta se-mplineşte
De-o Minune,
CHIPUL de ICOANĂ-MAMĂ
Cu DIVINUL PRUNC în Braţe,
INIMĂ de DUMNEZEU
Care Bate deodată
Cu o Inimă-Făptură,
Şoaptă-n Rugăciune: ALILUIA!

Ca şi-n mine în ICOANĂ
Inima să se Prefacă

Două Glasuri Şoptite,
FIUL DUMNEZEIESC în Naştere

Şi Sfârşitul ÎMPLINIRII,
UŞĂ şi Punte,

Şi pe SCARA care Leagă

Şi Făptura în Zidire

Scară şi ALTAR

Cerul şi Pământul

De nespusă Grăire,

De Făptură şi HAR,

Să mă URC la DUMNEZEU.
Bucură-Te, Puntea peste „Două Tărâmuri”,
Pe care Trece Însuşi DUMNEZEU

Care Bate fără Încetare
Şi se ASCULTĂ de Fiecare
În uimită Cântare: ALILUIA!

Biserica LITURGHIEI
Şi Prescurea EUHARISTIEI.
Bucură-Te, o, ICOANĂ,

Să se ARATE

În CUVÂNT de INIMĂ,

Şi de asemeni Făptura

Care poate „peste sine”

Îşi „Trece măsura”

Cu adâncă-nchinăciune

Să „Intre Dincolo”,

Să ROSTEASCĂ SFÂNTUL NUME.

În Tainica ORIGINE.

Bucură-Te, Cea ALEASĂ,

Bucură-Te, ÎNFĂŢIŞAREA

MAMA Cea ÎMPĂRĂTEASĂ.

Deodată a celor Două Lumi,
DIVIN şi Creaţie.

Bucură-Te, ICOANĂ,
INIMĂ în Rugăciune,

Bucură-Te, ICOANĂ,

Feciorelnică de-a pururi,

INIMĂ în Rugăciune,

Chipul MAICII DOMNULUI!

Feciorelnică de-a pururi,
Chipul MAICII DOMNULUI!
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Condac 6
Are şi Creaţia un CHIP
Care nu se clinteşte de păcat,

Icos 6
O, CHIP de Mare TAINĂ,
CHIP de ICOANĂ,

Are şi Făptura o INIMĂ

Însuşi FIUL DUMNEZEIESC îţi Cântă

Ce nu cade din IUBIRE.

Laudă neîntreruptă,

Este CHIPUL de ICOANĂ

Că-ţi faci INIMA ALTAR

Feciorelnică de-a pururi,

Peste care şi în HAR

CHIPUL MAICII DOMNULUI,
Căruia şi noi ne plecăm: ALILUIA!

DUHUL SFÂNT Coboară,
BINECUVÂNTÂND deodată
Însuşi TATĂL.
Bucură-Te, LUMINA dintre Două Lumi,

Condac 7
Iată, toţi Venim
Să ne ÎNCHINĂM smeriţi
La Înfricoşatul CHIP
De ICOANĂ,
Unde pot VORBI Împreună
Şi DIVINUL şi Făptură.
Şi cu încă o Cinstire
Ţie, MAICII DOMNULUI,
Îţi aducem Plecăciune
Că în Braţe Veşnic PORŢI

DUMNEZEU şi Făptură

PRUNC DUMNEZEIESC ce VINE

Ce în TAINĂ îşi VORBESC,

Cu IUBIRE şi în Lume: ALILUIA!

Grai ce poate fi-nţeles
În al INIMII CUVÂNT,
Care are şi DUH SFÂNT.
Bucură-te, Rugăciune,
ÎNTRUPAREA în ICOANĂ,
„Trup şi DUH şi NUME”.
Bucură-Te, ICOANĂ,
INIMĂ în Rugăciune,
Feciorelnică de-a pururi,
Chipul MAICII DOMNULUI!
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…prin Acatistul la ICOANA MAICII DOMNULUI CU PRUNCUL HRISTIC în
Braţe se face „Deschiderea” UŞII ICONICE.
Fă zilnic acest Acatist în Gestul propriu şi, totodată, permanent fă
Gestul HRISTIFICĂRII, prin care să „Vezi ICONIC” cum mereu FIUL DIVIN
se ÎNTRUPEAZĂ în Lume, cum neîncetat Biserica‑MAICA DOMNULUI
Poartă şi Adună toată Făptura în jurul PRUNCULUI HRISTIC care face
fără oprire GESTUL TATĂLUI DUMNEZEU, prin Rugăciunea ICONICĂ
Absolută „TATĂL Nostru” care aduce şi Coborârea SFÂNTULUI DUH,
UNIREA în Veşnicie.
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În Adresarea ta către DUMNEZEU, doar făcând „LOC de ALTAR”
poţi Primi PREZENŢA DIVINĂ. Acolo unde faci ALTAR DOMNULUI,
acolo Vine şi PREZENŢA Sa.
Această UNIRE de Creaţie cu DIVINUL într‑o SACRALITATE
Reciprocă este Taina ALTARULUI. Şi astfel, făcând din Însuşi
Gestul un ALTAR, prin Gest tu te ÎNTÂLNEŞTI Real cu DIVINUL
HRISTOS. Conştientizează că Gestul este FORMA ICONICĂ de
ALTAR în care şi tu şi HRISTOS sunteţi Prezenţi deodată. Şi în acest
Gest să ai DĂRUIREA ta Întreagă, Minte şi Inimă, Suflet şi Corp.
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Inima Lui Dumnezeu, Sfântul Duh

Şi Inimile tuturor făpturilor
În Duhul şi Inima mea se Întâlnesc
Şi aici, în Duhul şi Inima mea,
Euharistia Cosmică se Săvârşeşte.
Doamne, Inima mea este o Lacrimă de Răstignire,
Dar este şi un Destin Mântuitor,
Este şi o făgăduinţă a Tainei Învierii.

91

Atenţie şi iarăşi atenţie ca Gestul ICONIC să nu se
facă prin concentrare Mentală, ci prin „IntegralizareaPersoană”, ca RITUAL şi nu ca Invocaţie, ca Taina
CHIPULUI de FILIAŢIE, nu ca „impersonalizare spirituală”,
ca TRUP al CUVÂNTULUI, nu ca Trupul făcut Cuvânt. În
Gestul ICONIC, nu are loc o prefacere a unora în altele,
ci totul se preface în GEST ICONIC şi se Asumă de Însăşi
GEST-Chipul de Filiaţie.
Persoana devenită Gest este PERSOANA Mistică ICONICĂ.
Şi, mai mult, prin PERSOANA-Gest, toate structurile
mental-corporale devin şi ele „Gesturi mistice”.
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Niciodată nu se opreşte LITURGHIA IUBIRII,
De aceea este INIMA NEMURIRII,
De aceea este INIMĂ în „bătaie neîncetată”,
LITURGHIA IUBIRII ce nu se opreşte niciodată!
Iisuse, bate IUBIREA Ta în Inima mea
Şi nu poate Inima în loc vreodată să stea.
Bucură-te, Isihie,
Taină de necontenită LITURGHIE,
Bucură-te, Isihie,
Ce în POTIRUL Inimii te faci
DUMNEZEIASCĂ EUHARISTIE!
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IUBIREA Lui DUMNEZEU este să Coboare mereu în Lume, şi Iubirea Lumii este să
PRIMEASCĂ mereu ÎNTRUPAREA DIVINULUI în sine, şi aceasta este VEŞNICA NAŞTERE
din NOU, este Rugăciunea-LITURGHIA.
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Practică Gestul ÎNCHINĂRII neîncetate.
Pleacă Capul, Mintea şi orice simţire în Gestul
ÎNCHINĂăRII. Orice formă şi orice chip fă-le să se
ÎNCHINE şi aşa totul se face „ICOANĂ-CHIPUL” unde
se ÎNTÂLNEŞTE DUMNEZEU cu Lumea şi Lumea cu
DUMNEZEU şi se face „ACELAŞI TRUP-ICOANĂ”.
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