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PREFAŢĂ 
 
 
Într-o lume în care „păcatul ne-a destructurat până la 

maximum de profan” a rămas „nostalgia Sacrului”, observă 

părintele Ghelasie Gheorghe, care actualizează rechemarea  
la „Frumosul Divin” printr-o „Filocalie modernă” ce 

rezugrăvește „Icoanele vii” ale Memoriilor Originii din ființa 
noastră.  

Demersul părintelui Ghelasie are o fundamentală 

substanță hristologică, chipul însuși al creației originând în 
Chipul Fiului lui Dumnezeu întrupat. Și dacă, așa cum poetic 

surprinde părintele isihast, „inima e scena lumii”, asimilarea 
mistică a Revelației divine echivalează cu vederea Cuvântului 
ce se face „trup” de împărtășire: „Când inima ta se face 

Cartea pe care se scrie Cuvântul Divin, inima ta va vedea pe 
Fiul Divin în Lumină”.  

Printr-o lărgire teologică în spiritul unei mystagogii 
iconice, taina creației este înscrisă în taina Întrupării Fiului lui 
Dumnezeu, „care este la Început ca Întrupare în Chipul 

Creației, apoi Întrupează Loghii Creatori în Făpturile Create, 
ca să culmineze cu Întruparea Deplină Directă și Personală 

Hristică”. 
Creând chipul de Logos creat sau chipul de Fiu al Omului 

și unindu-se cu acesta, Logosul Divin face din Arhechipul de 

Întrupare „tocmai posibilitatea unei ființialități reale de 
creație”. În acest sens, creația nu reprezintă „transpunerea 

Divinului direct în creație”, ci „transpunerea Chipului 
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Întrupării Divinului în chipul creat”. Dacă nu se înțelege  
acest lucru, avertizează părintele Ghelasie, apare riscul căderii 

în „panteism sau în izolaționismul total dintre Creat și 
Increat”. 

Dilema „golului metafizic” dintre Divin și creație este 
depășită prin acest recurs iconic la originile creației, ce 

înfățișează taina enipostazierii chipului de creație în Ipostasul 

Logosului divin, act dumnezeiesc ce face posibilă 

comunicarea dintre Divin și creație și conferă înrudirea lor de 
taină. 

Cu alte cuvinte, părintele Ghelasie insistă pe o 

„hristologie chiar de la actul creației”, astfel încât „creația 

este pe fondul hristic, este prin activul direct hristic, este prin 

Chipul Hristic de la care apoi se va trece la Chipul 
Eshatologic din Veșnicie, al Chipului Sfântului Duh, ca 

Înălțare la Tatăl”. 

Dacă „știința întrevede o lume a informațiilor, unde 

memoriile tuturor formelor se înregistrează și devin sursă de 
reproducere”, legile fizice și chimice având la bază 

„informații ce nu se mai pot nega”, oprirea la „spiritualul de 

creație” fără a mai vedea dincolo de el Supraspiritualul divin 

și Planul de întretăiere/întâlnire a lui Dumnezeu cu creația 

înseamnă o neglijare a fondului nostru spiritual, a „dorului 
Originii” din Psihismul nostru.  

În această viziune de sorginte iconică accesibilitatea 

Divinului prin coborârea Sa în creație nu presupune o 

absorbire panteistă a creației în Ființa divină, nici o 

desființare a apofatismului Ființei divine, ce rămâne de 
neatins, ci o Unire între Ființa lui Dumnezeu și ființa creată în 

spațiul iconic hristic, de „unire a firilor fără amestecarea 

ființelor, fiecare rămânând ființă neamestecată”. 
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Dacă viața în sine a Dumnezeirii rămâne apofatică , 

creația este teo-centrică, altarul ei fiind „Chipul Dumnezeirii 
coborât în creație”. Numitorul comun al creației și „altarul” 

deschiderii ei spre Transcendent este așadar Arhechipul 

Întrupării hristice, ce „se Descoperă doar după Întruparea 

Logosului Divin în Chipul Făpturii Umane”, pe baza lui 

având loc „Desfășurarea Lumii”. După ieromonahul de la 
Frăsinei, „înrudirea posibilă dintre Increat și creat este Chipul 

de Întrupare”, specificul viziunii creștine reliefând faptul că 

Logosul Divin mai întâi se Întrupează El în Chip de Creație și 

Chipul Întrupat apoi Îl face Arhetip de Creație”.  

Raportul iconic între Dumnezeu și creație descoperă 
sacralitatea făpturii, în care, coborând, „Divinul nu se pierde, 

nu se umbrește (cum zic anticii), ci se Arată și într-un Chip 

Creat”, pentru ca lumea însăși să se poată transfigura în 

lumina divină. Potrivit ontologiei iconice zugrăvite de 
părintele Ghelasie, „altarul de creație” are o dublă orientare, 

de coborâre a Divinului în creație și de urcare a creației în 

Divin. Arătarea paradoxală a Divinului printr-un chip de 

creație îndumnezeit este „o Viziune extraordinară a Lumii, ce 

împacă toate contrariile”.  
Pe de altă parte, „originea păcatului este auto-divinizarea 

de creație”, ce schimbă Sacrul Întrupării Dumnezeiești „cu o 

altă întrupare, de pământesc fără Divin”, caracterizată de 

fragmentarea și negativizarea gândirii, și totodată pătrunsă de 
fiorul golului existențial al despărțirii de Dumnezeu. Însă, 

întrucât Dumnezeu este Iubire, recâștigarea vederii Lui 

constituie „posibilitatea de Renaștere”.  

În mistica isihastă dezvoltată în cadrul tradiției carpatine, 

icoana este privită ca o „prefigurare de chip euharistic” și 
deopotrivă „rod al împărtășirii”, „deplinătatea acestei 



8 

împărtășiri fiind Euharistia Liturgică”. Condiția de 

„Întrupare-Arătare a Chipului” conferă icoanei caracterul de 
„viu iconic”, prin participarea la sfințenia chipului 

bucurându-se de o „corporalitate eshatologică, cum se zice 

teologic, adică asemănătoare Celei Înviate în Hristos, de 

Trup Duhovnicesc, de condiție a Noului Rai”.  

În isihasmul carpatin, „icoana este puntea rugăciunii”, 
„chip de Biserică, unde se întâlnește creația cu Dumnezeu”, 

iconicul fiind, mai mult decât o simplă reprezentare, 

„Capacitatea de Relație”, „Chipul în comunicare”, „sfințenia 

Chipului lui Dumnezeu întrupată și într-o Sfințenie de 

Creație”. În icoană, pământescul „este transfigurat de Divin și 
Divinul este, paradoxal, Luminat de pământesc, fără să se 

piardă, evidențiindu-se parcă și mai mult”.  

Părintele Ghelasie atrage atenția asupra riscului de 

alunecare în panteism prin confuzia născută de echivalarea 
cosmogoniei cu o devenire a Divinului, ceea ce duce la o 

perspectivă dualist-antagonistă vizavi de ontologia raportului 

dintre Dumnezeu și creație. În realitate, potrivit revelației 

creștine, Sfânta Treime nu are nevoie de o raportare contrară 

pentru a ieși din Sine, întrucât „Tatăl Naște pe Fiul ca 
Afirmație și Purcede pe Sfântul Duh tot ca Afirmație”. (...) 

Iar, în ce privește cosmogonia, „Fiul lui Dumnezeu cu Sfântul 

Duh pot Crea, de asemenea, fără rău-contrar”, astfel încât, 

„în sens Creștin Divinul nu se pierde în creație, ci ridică și 
Creația la Divin, ca Întâlnire Față către Față, ce înseamnă 

Dialog de Întreguri, nu absorbirea lor”.  

Importante sunt, sub aspectul antropologiei iconice, ș i 

discernerile între chipul de bărbat (Chip al lui Dumnezeu 

înaintea Chipului de Creație) și cel de femeie (Chipul de 
Creație în evidență, față de Cel al lui Dumnezeu), ambele 
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fiind privite ca icoane ale tainei Întrupării dumnezeiești, ca 

împletiri de chipuri în orientări specifice, cu deschidere spre 
actualizarea liturgică în unire cu Dumnezeu.  

Păcatul aduce cu sine sfărâmarea icoanei din adâncul 

ființei proprii, încât chipul lui Dumnezeu nu mai este oglindit 
în conștiință decât ca prin niște cioburi ce încă „mai reflectă 
ceva luminos, dar insuficient și adesea deformat”. Remediul 

practicii isihaste este „refacerea Icoanei din tine și din 
ceilalți”, nevoința de a vedea în tine și în alții Icoana întreagă 

și indestructibilă a dragostei lui Dumnezeu, a cărei expresie 
plenară este iubirea de vrăjmași.  

Mistica iconică prezentată de părintele Ghelasie răspunde 

necesității unei „deschideri a teologiei deopotrivă spre oameni 
și spre cosmos” (părintele Dumitru Stăniloae), venind în întâm-

pinarea aspirațiilor celor mai recente ale gândirii creștine spre 
o nouă sinteză patristică, potrivit cărora fiecare activitate se 
cere asimilată în „liturghia cosmică a creativității unane” 

(Alexei Nesteruk), într-un gest de întoarcere iubitoare a darului 
lui Dumnezeu.  

Ea vede trupul și sufletul omului integrate într-o mișcare 
duhovnicească ce actualizează potențele de chip ale creației, 
menirea ei de întâlnire „față către față” și unire cu Dumnezeu. 

Fără acest gest iconic de raportare la taina dumnezeiască a 
creației se riscă o vedere asupra lumii marcată fie de scindări 

dualist-antagoniste, fie de melanjuri monist-panteiste, având 
ca urmare o deturnare a experienței creștine din traiectul ei 
orientat spre transfigurare în lumina dumnezeiască, 

îndumnezeire sau, cum plastic se exprimă părintele Ghelasie, 
iconizare.  

 
Florin Caragiu 
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I. 

Din Memoriile Originilor 
 
 
 
 
  



12 

 
  



13 

 

INTRODUCERE 
 

 
Căutarea ORIGINILOR! VIAȚA este Permanenta 

REMEMORARE a ORIGINILOR. VIAȚA este 
REPRODUCERE din MEMORIILE ORIGINILOR. Când 
MEMORIILE ORIGINILOR se slăbesc sau se uită, VIAȚA 

își pierde propriul „suport”.  
Adunăm în această sumară Relatare câteva „frânturi” de 

MEMORII ce ne sunt însuși „fondul” Ființialității noastre. 
Fiecare suntem aceste MEMORII în Veșnică REAMINTIRE 
și neîncetată REACTUALIZARE de proprie Individualitate.  

Noi nu mai știm ce este INIMA care „Bate”... Ce Bate?  
În Adâncul Ființei noastre sunt tocmai MEMORIILE 

ORIGINILOR care fără oprire se RENASC pe Sine. INIMA 
Fiecăruia este Propria REMEMORARE a ORIGINILOR. 
Păcatul atacă tocmai aici, fărâmițând, negativizând 

MEMORIILE VIEȚII. Scena Vieții noastre este Propria 
INIMĂ. 

CONȘTIINȚA noastră este „FAȚA” MEMORIILOR 
INIMII. Atâta CONȘTIINȚĂ avem câtă MEMORIE de 
INIMĂ posedăm. Redăm în cele ce urmează câteva „Schițe” 

de MEMORII ale ORIGINILOR. Este o încercare de 
„FILOCALIE Modernă”1. 

FILOCALIA este singura „CARTE SACRĂ” ce ne mai 
rămâne, după Biblie. Păcatul ne-a destructurat până la 

                                                 
1
 Filocalie, Iubire de Frumusețe DIVINĂ.  
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„maximum de profan”, dar a mai rămas „NOSTALGIA 

SACRULUI”. FILOCALIA este acest SACRU al 
MEMORIILOR ce încă nu s-au șters definitiv.  

Noi îi zicem „FILOCALIE Modernă”, ca o 
„RECHEMARE” la FRUMOSUL DIVIN ce încă mai persistă  
în MEMORIILE noastre Ființiale. Noi, cei „Moderni”, de-
sacralizăm totul și nimic nu mai este „SACRU” pentru noi. 
Un „SACRU Modern” Este „Salvarea” Spiritualității lumii.  

MEMORIILE ORIGINILOR din Adâncul nostru mai sunt 
„Singurul SACRU” căruia ne „ÎNCHINĂM” cu Adevărat. Noi 
încercăm o REMEMORARE a „SACRULUI ORIGINILOR”. 
MEMORIILE ORIGINILOR sunt ICOANELE încă VII în 
Ființa noastră. Aceste „ICOANE VII” încercăm noi să le 
„Rezugrăvim”, ca „FILOCALIE Modernă”. 

A face din MEMORIILE ORIGINILOR SACRE 
ICOANE de Închinare este „FRUMOSUL DIVIN” pe care-L 
Recunoaștem și noi, cei de astăzi.  

 

Mult râvnita, ne-ncetata RUGĂCIUNE 
Este NAȘTEREA de TAINĂ 

Din ORIGINE și NUME, 
CHIPUL Veșnic de ICOANĂ. 

 
A REMEMORA mereu OBÂRȘIA 

Cu-al Său CHIP și NUME 
Este SACRUL Cel din Sine, 
Ne-ncetata RUGĂCIUNE. 

 
Și ORIGINEA de TAINĂ 

Are un ANUME CHIP, 

FIUL Cel DUMNEZEIESC în Lume, 
Zugrăvit cu TRUP, 
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PRUNC în Brațe de Creație,  
O ICOANĂ-nfricoșată, 

MAICA DOMNULUI ca MAMĂ, 

Vrednică de-NCHINĂCIUNE 

Și în Cer și pe Pământ.  
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ÎNCEPUT 

 

 „La Început era CUVÂNTUL 
 Și DUMNEZEU era CUVÂNTUL, 

 Care a făcut Cerul și Pământul.” 
   (Ioan 1, 1-3; Fac. 1, 1) 
 

 „Și CUVÂNTUL Trup S-a făcut  
 Și așa Lumea s-a Născut”. 

   (Ioan 1, 14) 
 
 „Și a ZIS să fie Lumină”, 

 Chipul de Taină 

 Ce va Naște CUVÂNTUL 

 Cu Trupul. 

   (Fac. 1, 3)   
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ORIGINI 

 
 Pelerin, care mereu umbli, 
 Ce cauți?... 

 
 „Caut ODIHNA, 
 Care înseamnă găsirea Originilor”...  

* 

 Primul Glas în DUMNEZEU 
 Este Glasul FIULUI: 
 
 „O, PĂRINTE, FIINȚA-n Sine, 
 CHIPUL Meu este în Tine, 
  
 Tu ești primul Meu CUVÂNT, 
 Cu-al Tău NUME-ncepe TOTUL, 
 Pe acesta Eu Îl cânt, 
 PRIMUL NUME-n absolut”. 

* 

 Primul glas în lume 
 Este al Copilului: 
 „MAMĂ, eu mă nasc din tine,  
 Tu ești primul meu Cuvânt,  
 Cu acesta-ncepe viața”. 

* 

 CELE DOUĂ NUME sunt 

 DUMNEZEU și Lumea. 
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Creația din nimic 

 
Nimicul... Golul... 

Ca viziune Creștină, DUMNEZEU este FIINȚA-TOTUL 

absolut, ca Originea în Sine. Nimicul nu există și nici nu este 

noțiunea despre așa ceva. „La început a fost TOTUL – 

DUMNEZEU” (față de anticii care spun că „la început a fost 

nimicul”). 
DUMNEZEU-FIINȚA-TOTUL Creează apoi și o Lume 

de Creație. O Creează din „nimic”. Nimicul nu „există” și 

astfel Creația este ceva care n-a existat și de aceea se zice că 

este Creată din nimic. Nimicul Biblic înseamnă „inexistență 

absolută”. „Nimicul” metafizic antic este totuși o „existență în 

sine”, de gol în sine. Nimicul Facerii Lumii este „ne-

metafizic”, legat doar de creație. DUMNEZEUL Revelației 

Creștine este așa de DEPLIN, încât nu mai poate fi și 

„altceva” dincolo de EL.  

Dar a „Crea” înseamnă „ceva” care este „total altceva ș i 

de o altă natură”. Anticii sunt „panteiști”, considerând că și 

Lumea creată este o „emanație- ieșire” de alt mod din Ființa 

Creatoare, care se „face ea însăși” creație. Creștinismul nu 

admite așa ceva. Creația trebuie să fie total de „altă natură, 

de alt spațiu, de altă mișcare” și, mai mult, „de altă Ființă”. 

Aici este marea surpriză, „de altă Ființă”. DUMNEZEUL 
Revelației Creștine este FIINȚA UNICĂ absolută, care poate 

Crea și o „Ființă Creată”, care n-a putut exista înainte și care 

astfel este Creată din „inexistență”.  
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ACTUL Creației produce „nimicul”. Ca să Creeze, 

FIINȚA DUMNEZEIASCĂ trebuie să „facă un loc” în 

DEPLINUL Său, că „alt spațiu” nu există. Așa, FIINȚA lui 

DUMNEZEU Se „retrage” pe Sine ca să rămână „nimicul-

golul” pentru Ființa-Existența Creată. FIINȚA lui 

DUMNEZEU „peste fire” se „retrage” și „face loc” și unei 

„alte” Ființe, de Creație. Iată cele două elemente ale 

Creației: spațiul-nimicul de creație și Ființa-natura de 

creație. „La început a creat DUMNEZEU Cerul și Pământul”, 

adică „spațiul de creație” (Cerul) și Ființa-natura creată 

(Pământul) (Facere 1, 1-2). 

Cerul este ASEMĂNAREA CHIPULUI lui DUMNEZEU 

și Pământul este Asemănarea Chipului de Creație. Tot ce 

este Creat este „Chip de Pământ”, adică Spirit în Corp. Să se 

deosebească „Ființa Pământească” de „materia” pământească. 

Pământul nu este niciodată doar „materie”, ci este Spirit 

încorporat în materie. 

* 

Big-bangul (explozia) Creației...  

„La început a fost CUVÂNTUL... prin care toate s-au 

făcut“ (Ioan 1, 1-3). Creația este Big-bangul CUVÂNTULUI 

CREATOR. CUVÂNTUL face în Sine „un spațiu” și pentru 

Creație. CUVÂNTUL explodează într-o Lume de Creație. Nu 

CUVÂNTUL se fărâmițează în Creații, ci CUVÂNTUL 

Creează real și concret din „nimicul făcut special ca spațiu 

de Creație”, Creează Lumea. 

Creația este „nimicul spațial în care DUMNEZEU se 

retrage pe Sine și pe care îl umple cu o altă natură de creație”.  
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CHIPUL lui DUMNEZEU   
transpus și într-un Chip de Creație 

„PĂRINTE, IUBIREA Ta M-a NĂSCUT și IUBIREA 
față de Tine este VIAȚA Mea de FIU. Ca Răspuns al Meu 
propriu, iată, PĂRINTE, Ți-aduc ca PRINOS și un Chip de 
Iubire de Creație. Tu ești TOTUL absolut pe care Mi L-ai 
dăruit Mie. Acest TOT Îl Înveșmântez și într-un Chip de 
Creație. Eu, FIUL Tău, sunt MĂSURA Ta. Iată și o Creație pe 
MĂSURA Mea. Eu sunt TOTUL Tău absolut și nu mai este 
nevoie de nimic. Dar din BUCURIA IUBIRII Mele de FIU Eu 
Creez și un Chip de Iubire de Creație. Eu Însumi Mă fac și un 
Chip de Creație și iată-Mă, PĂRINTE, de „două ori” FIU.  
Doar EU, FIUL Tău, sunt CUPRINDEREA Ta și Eu, FIUL, o 
fac și o „Cuprindere de Creație”. Primește, PĂRINTE, ca 
PRINOS de IUBIRE și acest Chip de Iubire de Creație.  

EU sunt, astfel, Cel de DOUĂ ORI FIU al Tău, Ce l 
NĂSCUT direct din Tine și Cel făcut și Chip de Creație, 
DOUĂ CHIPURI într-un UNIC IPOSTAS de FIU al Tău.  

ODIHNA Ta este în IUBIREA Mea de FIU. 
Iată și un Chip de Odihnă de Creație, care este CHIPUL 

Meu propriu”. 

* 

„Iată, PĂRINTE, și un Chip de Iubire de Creație.  
 

PĂRINTE, Tu ești TATĂL 
Cu FIUL Tău în Brațe,  
Eu, FIUL Tău, 
Am în MÂINI o Creație, 
Iar SFÂNTUL DUH 
Le ÎMBRĂȚIȘEAZĂ pe toate. 
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Creația este ÎNCHINĂCIUNEA Mea de FIU,  
IUBIRE din IUBIREA Mea, 

Care este pe MĂSURA Ta”.  

* 

Astfel, Chipul creației este ca Origine în CHIPUL 

FIULUI Lui DUMNEZEU. 
LOGOSUL FIINȚIAL CREATOR se face totodată Fiu de 

Creație, ca o Împletire de DOUĂ CHIPURI deodată, fără 

amestecare. 
CHIPUL lui DUMNEZEU din Creație este CHIPUL 

LOGOSULUI CREATOR, preînchipuirea CHIPULUI 
HRISTIC care apoi va face și ASEMĂNAREA cu CHIPUL. 

Creația este după „CHIPUL și ASEMĂNAREA lui 

DUMNEZEU” (Facere 1, 26). LOGOSUL CREATOR 
Revarsă CHIPUL TREIMII DUMNEZEIEȘTI, mai întâi prin 

ARHECHIPUL Său de LOGOS, care apoi se face 
„posibilitatea” de ASEMĂNARE-Îndumnezeire. 
 

Un ANUME CUVÂNT al Tău 
A Creat fiecare Făptură 

Și CUVÂNTUL-CHIPUL Lui DUMNEZEU 
S-a pecetluit. 
Peste această PECETE de CHIP  

Va trebui BOTEZUL Lui HRISTOS, 
Fără de care CHIPUL va rămâne „îngropat”,  

Lipsit de ASEMĂNAREA ce Crește 
Chipul Creat. 

 

Anticii Vechiului Testament știu doar de Hexameronul 
Facerii Lumii, al „coborârii” CHIPULUI Lui DUMNEZEU în 
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Creație. Trebuie trecut la HEXAMERONUL EUHARISTIC 
HRISTIC al Noului Testament. 

Astfel să se distingă: 

– LOGOSUL în Sine, FIUL FIINȚIAL DUMNEZEIESC; 
– LOGOSUL FIINȚIAL ce-și Creează Sieși și un Chip de 

Logos de Creație, ca LOGOS Pre-hristic, LOGOSUL 

CREATOR al Lumii, PREOȚIA și BISERICA 

SUPRACOSMICĂ; 
– LOGOSUL Făptuitor, LOGOSUL Cosmic și Demiurg a l 

Lumii. 

Până aici este Hexameronul Facerii Lumii, al Vechiului 

Testament, Pre-Hristic, DESCHIDEREA CĂRȚII Cosmice. 

Urmează Hexameronul EUHARISTIC al Noului 
Testament, HRISTIC, al EVANGHELIEI Cosmice: 

– LOGOSUL ICONIC, Cel ÎNTRUPAT HRISTIC, Cel de 

a OPTA ZI, MESIA Cosmic; 

– LOGOSUL JERTFEI-CRUCII și ÎNVIERII; 
– LOGOSUL LITURGHISITOR, al ÎMPĂRTĂȘIRII 

EUHARISTICE, Îndumnezeitor. 

Căderea îngerilor 

„Și a Zis FIUL CREATOR: Să fie LUMINĂ și s-a făcut 

LUMINĂ” (Facere 1, 3).  
Și această LUMINĂ este sub FORMA UNUI „CHIVOT 

ca o CARTE”, ce ca o ICOANĂ are pe ea CRUCEA-

SEMNUL CUVÂNTULUI DIVIN CREATOR. 

Este ALTARUL Numit Cer. 

Și Creează totodată TEMPLUL ALTARULUI Ceresc, ca 
Lumea Îngerilor. 
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Și Primul dintre Îngeri este Ales să RIDICE cu Mâinile 

CHIVOTUL CĂRȚII, ca toți Îngerii să se ÎNCHINE și să 
Cânte: „SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT, DOMNUL Cel ce Se 

ARATĂ Lumii”. Și Îngerul acesta, când lua în Mâinile sale 

CHIVOTUL CĂRȚII DIVINE, deodată se UMPLEA de o 

LUMINĂ așa de Mare, de toți Îngerii cădeau în Genunchi. De 

aceea acest Înger se Numea Luceafăr, cel ce „Poartă” 
LUMINA DIVINĂ și ANUNȚĂ VENIREA SOARELUI-

CHIPUL FIULUI DIVIN CREATOR. 

Numărul Îngerilor este enorm. Ei sunt Primele Făptur i 

Create, „Făpturile PRIMEI ZILE, ale LUMINII”, de unde 

Numele de Înger-Lumină. Și Primul Înger Luceafăr era mare 
Râvnitor în „Slujba sa” de Arhiereu Îngeresc al ALTARULUI 

LUMINII CUVÂNTULUI CREATOR. Din inițiativa sa 

Orânduiește pe Îngeri în Nouă Cete, fiecare cu o Anume 

Slujire, în vederea MARII TAINE a ARĂTĂRII SOARELUI-
FIULUI Lui DUMNEZEU. 

Era PRIMA ZI de Creație, PRIMA Zi Cosmică.  

O Lume Nouă se Născuse, în Paralel cu DUMNEZEIREA.  

Explozia LUMINII se reflecta în Corul Îngerilor care pe 

Nouă Voci Cântau până la „marginile lumii”.  
Era DIMINEAȚA PRIMEI Zile de Creație. SOARELE 

este CHIPUL FIULUI DUMNEZEIESC Cel ce nu se poate 

Vedea; de aceea întâi își TRIMITE RAZELE Sale, ca 

LUMINĂ. Prin LUMINĂ doar se poate Vedea SOARELE. O, 
TAINĂ a LUMINII! Îngerii sunt tocmai Ființele Create ale 

Chipului LUMINII! Îngerii sunt PURTĂTORII LUMINII 

SOARELUI care Se Pregătea să se ARATE. 

LUMINA mai are o TAINĂ încă neștiută. Îngerii știu că 

„CHIPUL LUMINII” va trebui să NASCĂ-ÎNTRUPEZE 
tocmai pe SOARELE-FIUL DIVIN. LUMINA are un CHIP 



25 

în Sine, al UNEI FĂPTURI Create care de asemenea va 

trebui să se Nască.  
Îngerii sunt Slujitorii și Înainte-Mergătorii acestor TAINE 

DUMNEZEIEȘTI.  
De aceea Îngerii stau permanent în Jurul ALTARULUI-

CARTEA LUMINII SOARELUI DIVIN. Este PECETLUITĂ 
și nimeni nu știe ce este SCRIS în ea. Se așteaptă cu 
înfrigurare momentul când va fi DESCHISĂ. Îngerul 
Luceafăr este PRIMUL ce stă împreună cu o Gardă de încă 
opt Îngeri, ca Reprezentanți ai fiecărei Cete, din cele Nouă. 
Cel mai Dârz pare Îngerul Mihail și cel mai Blând, Îngerul 
Gavriil. Ei stau de-a dreapta și de-a stânga Îngerului Luceafăr 
și Sprijinesc CHIVOTUL CĂRȚII DIVINE. Toate Cetele 
Cântă MAREA TAINĂ care se Pregătește să se 
DEZVĂLUIE. LUMINA ce Iese din CARTEA- ALTAR este 
așa de Orbitoare, de nimeni nu o poate Privi direct. Și 
CARTEA este așa de „GREA”, încât de-abia o pot ține în 
Mâini. Îngerul Mihail se opintește cel ma i tare, iar Gavriil 
Cântă parcă cel mai duios.  

Se așteaptă „DESCHIDEREA CĂRȚII”. Va fi „ZIUA a 
DOUA” a Creației. ZIUA ÎNTÂI se apropia de SEARĂ. 
LUMINA se micșora, dar o ALTĂ LUMINĂ se 
ÎNTREVEDEA. 

Trebuia ca ÎNSUȘI FIUL DUMNEZEIESC să VINĂ să 
rupă PECEȚILE și să DESCHIDĂ CARTEA. Îngerii erau 
într-o maximă atenție. Nu-L Văzuseră pe FIUL 
DUMNEZEIESC, decât ca LUMINA Sa de ALTAR. Acum Îl 
puteau VEDEA la FAȚĂ.  

O, ce TAINĂ! Vom VEDEA pe DUMNEZEU! 
Îngerii Cântau cu putere: „SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT, 

DOMNUL Cel ce VINE să Se ARATE”. Deodată un „zgomot 
țipător” sfâșie Liniștea Cosmică. Îngerul Luceafăr, cu o furie 
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nebună, se repede la CARTEA SFÂNTĂ și- i rupe 
PECEȚILE... Toți Îngerii, uimiți, au un moment de 
încremenire... PECEȚILE erau bine prinse și nu putea să le 
desfacă și Îngerul Luceafăr începu să le sfărâme cu pumnul, 
de se auzea de fiecare dată un tunet cutremurător... Îngerul 
Mihail, care sta de-a dreapta, se repede la el: 

– Ce faci, pentru DUMNEZEU? 
Dar Luceafărul își continuă ruperea PECEȚILOR. Cu 

greu reușește să le sfărâme, dar nu poate „Desface” CARTEA 
DIVINĂ, de parcă era lipită. Dezamăgit, se întoarce către 
ceilalți Îngeri: 

– Fraților, veniți cu toții să „Deschidem” CARTEA 
Creației. Eu, Îngerul Luceafăr, sunt „Primul Făcut” și mie mi 
se cuvine „Începutul Creației”. Noi, Îngerii, suntem „Creația 
Totală” și noi la rândul nostru trebuie să „creem” Lumea. EL-
CREATORUL ne-a dat „CARTEA LUI”, prin care noi putem 
Crea Lumea. Prin aceasta vom dovedi că suntem „vrednici”, 
Frații FIULUI DIVIN CREATOR. 

Îngerii stau încă încremeniți. Un alt Înger din cei Nouă, 
Rafail, spuse: 

– Să AȘTEPTĂM VENIREA DOMNULUI. Sub Îndru-
marea LUI să facem ce ne este DĂRUIT. Nu vă grăbiți, ca să 
nu greșiți. 

Gavriil, parcă trezit din Cântarea lui permanentă, la fe l 
zise: 

– Ce-ai făcut nu este bine. Să Înghenunchem cu toții, ca 
VENIREA DOMNULUI să ne fie IERTĂTOARE. Am greșit 
din „nerăbdare”... În genunchi, Fraților, cu Frunțile jos, ca 
LUMINA DOMNULUI să nu ne pedepsească...  

– Înțelegeți, strigă Luceafărul, că tocmai PREGĂTIREA 
noastră pentru VENIREA DOMNULUI nostru FRATE 
DIVIN este aceasta, să-L PRIMIM cu CHIVOTUL CĂRȚII 
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Lui Deschise... El ne-a dat CARTEA Lui ca să o CITIM 
înainte de ARĂTAREA Sa. Aceasta este dovada că suntem 
„frații” Lui, că „știm și noi să citim” CARTEA 
DUMNEZEIEASCĂ. Trebuie s-o desfacem repede, cât mai 
este timp, ca să știm cu ce CUVINTE să-L ÎNTÂMPINĂM. 
Altfel noi nu vom ști cum să VORBIM cu EL. Aici în această 
CARTE este „LIMBAJUL de TAINĂ”, prin care și noi vom 
putea Vorbi cu DUMNEZEU CREATORUL nostru. Eu, fiind 
Slujitorul direct al CĂRȚII, am „auzit glasul tainic” că 
trebuie „desfăcută înainte” de VENIREA Lui, altfel nu vom fi 
PĂRTAȘI și noi la Crearea Lumii, care este în curs... El, 
FIUL DIVIN, ne-a creat întâi pe noi, „Frații Săi, Îngerii”, ca 
„împreună” să Creem Lumea. El ne va da fiecăruia „Cinstea” 
de a fi „Domnii” unei Anume Lumi Create. Pentru aceasta 
suntem noi Creați Îngeri, să fim „Domnitori” ai Lumii Create. 
CARTEA LUI are atâtea FILE câți Îngeri suntem și câte Lumi 
trebuie să fie Create. Repede, Fraților, să „deschidem” 
CARTEA și fiecare să luăm „Fila noastră”, ca FIUL DIVIN, 
Fratele nostru, să ne găsească „vrednici” de El...  

Îngerii au un moment de ezitare. Câțiva încep să se 

apropie de CARTEA DIVINĂ, încercând să o „desfacă”, dar 
nu reușesc, rupănd însă „bucăți” mai mici sau mai mari... 
Îngerul Mihail deodată sare cu furie: 

– OPRIȚI-VĂ! Să Stăm cu Frică ÎNAINTEA 
DOMNULUI! Cum îndrăzniți să vă atingeți de „CUVÂNTUL 

DOMNULUI”, care este „FOC MISTUITOR”? Și cu o putere 
nemaipomenită ia o bucată de PECETE de pe jos, care spre 
uimirea tuturor se face o „SABIE de FOC”.  

– Cine mai îndrăznește să se „atingă” de CARTEA 
DOMNULUI îl tai cu SABIA de FOC. Și de probă îl pocnește 

pe unul peste umăr și îi cade mâna cu totul... Va fi „Îngerul 
ciung”, ultimul care s-a mai atins de CARTEA DIVINĂ. 
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Dar Îngerul Luceafăr insistă.  
– Fraților, grăbiți-vă ca să dovediți tocmai „credincioșia 

voastră”... Și el însuși mai încearcă să rupă din CARTE o 
bucată... 

Deodată Îngerul Gavriil strigă plângând: 
– Oprește-te... Priviți, Fraților... priviți... CARTEA este 

„O MAMĂ cu Însuși FIUL Lui DUMNEZEU în PÂNTECE”.  
O, ce MINUNE... EL, FIUL DIVIN, se face FĂPTURĂ Creată, 
că altfel noi, Creația, nu-L putem VEDEA și nici PRIMI... 
Înțelege-i TAINA CĂRȚII Lui, ca ALTARUL NAȘTERII Sale 
în Creație.  

Și cu toții VĂD CARTEA SFÂNTĂ ca pe o FĂPTURĂ 

Necunoscută care POARTĂ în Pântecele sale pe Însuși FIUL 
DIVIN. 

– Iată, Fraților, TAINA CĂRȚII DIVINE. Este tocmai 
AȘTEPTAREA NAȘTERII FIULUI DUMNEZEIESC din 
FĂPTURA Cea ALEASĂ, care va fi OMUL. EL va mai Crea 
și o Făptură de OM. 

La aceasta Îngerul Luceafăr răcnește cu tărie.  
– Din noi, Îngerii, se cuvine să se NASCĂ FIUL DIVIN, 

că noi suntem Primele Făpturi... Nu se admite... Omul, treaba 
lui, să fie la urmă... Fiul DIVIN trebuie să-și schimbe 
„planul”. Eu nu admit ca OMUL să fie mai „ceva” decît noi, 
Îngerii... 

– Dacă EL, DOMNUL, VREA așa, cine să-i stea împotrivă? 
– Nu!... Nu!... Nu!... Nu se poate, începu să strige Îngerul 

Luceafăr cu și mai multă furie, rupând din CARTEA 
SFÂNTĂ bucăți tot mai multe...  

– Dar CARTEA SFÂNTĂ este MAMA Ce-L va NAȘTE 
și ca Înger și ca Om și ca toată Făptura Creată, fără deosebire. 
CHIPUL acesta de MAMĂ este „dincolo” și de noi și de Om 
și de toată Făptura, continuă Îngerul Gavriil. CHIPUL acesta 
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de MAMĂ va fi UNIREA Întregii Creații, va fi 
ÎMPĂRĂTEASA MAMĂ a DOMNULUI nostru CREATOR. 
Noi, Îngerii, suntem tocmai „Garda de Onoare” a MAMEI 
DOMNULUI ce Se ÎNTRUPEAZĂ în Lume. 

– Nu, nu, nu! răspunde Luceafăr, noi, Îngerii, suntem ce i 

„prin care” să se Creeze Lumea. DUMNEZEU ne Creează pe 

noi ca pe niște Dumnezei Creați și EL rămâne „dincolo” de 
toate și noi îi „facem lumea”... El ne-a „Gândit” pe noi și noi 

vom „gândi” lumea... DUMNEZEU nu se poate „coborî” în 

lume, de aceea ne-a Creat pe noi, Unicele Spirite Asemenea 

Lui. Nu mai pot fi și „alte” Spirite. Pe Om îl vom crea noi, 
Îngerii, și din „spiritul nostru” îi vom da „spirit”...  

Ai înnebunit, Luceafăr, spuse Îngerul Gudiil, de vorbeșt i 

cu atâta îndrăzneală? Ce înseamnă această „mândrie”?... 

FIUL Lui DUMNEZEU „POATE ORICE”. Dacă EL VREA 

să Se COBOARE și EL Însuși să se FACĂ și Făptură Creată, 
este VOIA LUI... EL VREA să fie „printre noi”, nu „ascuns și 

nevăzut”... 

– Eu, urmă Luceafăr, nu pot accepta decât un 

DUMNEZEU dincolo de toate... Nu mă voi Închina niciodată 

unui „DUMNEZEU Făptură”. Eu „sunt Dumnezeu făptură”...  
Eu sunt „alesul dumnezeirii de creație”... Mie mi s-a dat 

„stăpânirea lumii”... EL este DUMNEZEU SUS și eu „sunt 

Dumnezeu jos”... Voi, Îngerii, sunteți „slujitorii dumnezeirii 

mele”...Veți vedea ce „domn” vă voi fi.  
Un murmur cutremură tot Cosmosul... O parte din Înger i 

năvălesc înainte în jurul lui Luceafăr, aclamându-l și 

închinându-i-se. Mihail strâmtorat se zbătea furios...  

Opriți-vă! Glasul său ca de tunet liniști puțin tulburarea.  

Îngerul Luceafăr se „așezase” pe SCAUNUL ÎNALT pe 
care se afla CARTEA DIVINĂ, care acum, ruptă și sfărâmată, 
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căzuse pe jos și nimeni nu o mai băga în seamă. Doar Gavriil 

își reveni și o luă plângând în hohote...  
Deodată se „întunecă” totul și un vuiet înfricoșător se 

stârni, de căzu Luceafărul de pe SCAUN, făcându-se un „gol” 
în care se prăvăliră toți Îngerii ce i se închinară. Și întunericul 

era așa de tare, de se „înnegriră” toți cei căzuți...  
Și încet, încet, reapăru LUMINA și liniștea reveni...  
ALTARUL era sfărâmat, CARTEA DIVINĂ era ruptă... 

Îngerul Gavriil încă mai stătea încremenit... Mihail îl trezi... 
Amândoi îndreptară SCAUNUL Cel ÎNALT, reașezară 

CARTEA DIVINĂ pe El... 
O LUMINĂ ORBITOARE deodată se coborâ peste 

CARTE... Îngerii îngenuncheară și începură iarăși să Cânte 

DOMNULUI. 
„IUBI-TE-VOI, DOAMNE, VIRTUTEA mea! 

DOMNUL este ÎNTĂRIREA mea și Izbăvitorul meu”.  
De undeva... se auzea un zgomot înfricoșător și undeva 

departe o negură deasă stătea „despărțită”.  

Se despărțise „LUMINA de întuneric” (Facere 1, 4).  
Deodată ALTARUL se învălui de o PERDEA Roșie și un 

GLAS se auzi: „De acum ALTARUL va fi ÎNCHIS... Căderea 
Îngerilor l-a Închis. Se va REDESCHIDE însă. Așteptați 
aceasta. Se va ÎMPLINI”.  

CINA cea de TAINĂ 

La început a făcut DUMNEZEU (CUVÂNTUL) Cerul ș i 
Pământul (Facerea 1, 1); A SCRIS CARTEA de Creație în care 
sunt toate cu de-amănuntul, începutul și sfârșitul, CARTEA 

VIEȚII de Creație. Aici sunt Numite toate pentru Veșnicie.  
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Și din CARTEA VIEȚII Curge APA în care este netocmit  
Pământul (Fac. 1, 2). 

Și a Zis să fie LUMINĂ (Fac. 1, 3).  
CARTEA VIEȚII este ALTARUL CHIPULUI 

CUVÂNTULUI DUMNEZEIESC, iar LUMINA Creată este 
Altarul CĂRȚII VIEȚII. 

LUMINA Creată este Chivotul în care este pusă 

CARTEA CUVÂNTULUI DIVIN. 
 

CUVÂNTUL este ALTARUL CHIPULUI DUMNEZEIESC, 
LUMINA este Altarul CUVÂNTULUI. 
 

CUVÂNTUL este ARĂTAREA DIVINULUI Nevăzut,  
LUMINA Creată este Arătarea CUVÂNTULUI. 

 
Dacă nu s-ar fi Creat LUMINA, 
CUVÂNTUL DIVIN ar fi rămas închis în Sine.  

CUVÂNTUL DUMNEZEIESC CREATOR 
Își Creează un Chip 

Ce să-L Nască în Lume, 
Și acesta este LUMINA. 
LUMINA, Arhechipul MAMEI de Creație 

Care va Naște CUVÂNTUL în Lume. 
Nu este un alt Chip care poate 
CUVÂNTUL DIVIN să ÎL POARTE, 

Nu este alt Chip de Creație 
CUVÂNTUL să-L ȚINĂ în Brațe, 

Decât Chipul LUMINII, 
PREACURATA FECIOARĂ MAMĂ. 

 

* 
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CARTEA CUVÂNTULUI VIEȚII, APA care Curge din 
ea și LUMINA sunt Arhechipurile Lumii Create.  

Și începe PRIMA Zi de Creație cu Făpturile Îngerești.  
FIUL-CUVÂTUL DUMNEZEIESC își așază CARTEA 

Sa de Creație în Primul Locaș de Creație, Locașul Îngerilor.  
 

  Cu Chipul LUMINII Create 
  Lumea se Naște 
 
  Și Primul Chip al Lumii 

  Sunt Îngerii LUMINII. 
 
  Îngerii, Făpturi de Lumină,  
  Îngerii, Spiritele LUMINII Create, 

  Îngerii care pentru Prima Dată  
  AUD CUVÂNTUL DIVIN 
  Și se fac Primii Cuvântători 
  Și deodată Cântători 

  Ai CUVÂNTULUI și ai LUMINII, 
  Arhechipurile Originii.  
 

Mai Întâi sunt Creați Îngerii, Spiritele LUMINII Create, 
ca Chip al Cerului, care încă nu este Creat din APA 
Primordială. Întâi se Creează un Cer Spiritual și apoi un Cer 
Spațial. Originea Spațiului Creat este CARTEA 
CUVÂNTULUI CREATOR din care Curge APA Primordială, 
Spațiul de Creație. Totodată este Creată LUMINA, ca Timp 
de Creație. Spațiul Purcede-Iese din CUVÂNTUL CREATOR 
și LUMINA se Naște din CUVÂNTUL CREATOR. Spațiul este 

dimensiunea Creată directă a CUVÂNTULUI CREATOR, iar 
TIMPUL este dimensiunea directă a LUMINII Create. Spațiul 
este Origine de CUVÂNT, iar Timpul este Origine de 



33 

LUMINĂ. Îngerii sunt Spiritele dimensiunii directe a 
Timpului de Creație.  

Cu Îngerii începe Prima Zi a LUMINII Create și Îngerii 
sunt Chipul Timpului. LUMINA este Originea Timpului. 

CUVÂNTUL, Originea Spațiului. Îngerii sunt Primii Creați ai 
Timpului. Timpul este cel care Deschide Spațiul și Spațiul 

este cel care face Loc Timpului. Îngerii sunt astfel Chipul 
Locașului de Creație. Îngerii sunt Locaș al Chipului LUMINII 
Create, de aceea ei sunt Spiritele LUMINII. LUMINA este 

Locașul CUVÂNTULUI. CUVÂNTUL este PREOȚIE și 
LUMINA este Biserică. Îngerii sunt Chip de Biserică 

Spirituală, în care este ALTARUL PREOȚIEI CUVÂNTULUI 
DIVIN. Preoția-CUVÂNTUL este A-cosmică, iar LUMINA-
Biserica este Cosmică. Cu LUMINA începe Chipul Cosmic. Și 

Îngerii sunt Primele Făpturi ale Cosmosului.  
FIUL DIVIN CREATOR Își Creează pe MAMA Sa, 

LUMINA. Intrarea DIVINULUI în Creație se face prin 
LUMINĂ-Timp. DIVINUL Se ÎNSCRIE în CUVÂNTUL 
Creat ca Spațiu și intră în Creație prin LUMINĂ-Timp.  

* 

CARTEA Creației este Originea Spațiului și Timpului. 
Spațiul și Timpul se Înrudesc prin Originea Comună a 

CUVÂNTULUI. Spațiul este CUVÂNTUL și Timpul este 
Întruparea CUVÂNTULUI. Așa, Arhechipul Spațiului este 
CUVÂNTUL și Arhechipul Timpului este LUMINA care 

Întrupează Spațiul CUVÂNTULUI. De aceea Timpul Naște 
„Multiplicări” de Spațiu. Fără Timp, Spațiul este „static” și 

prin Timp se Naște în multe „Forme” de Spațiu. LUMINA 
astfel este Arhechipul Nașterii, al MAMEI. CUVÂNTUL în 
Spațiu Naște LUMINA, care Îl Multiplică în Forme Spațiale. 
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Așa, CUVÂNTUL CREATOR este CHIPUL FIULUI care își 
Naște Propria MAMĂ-LUMINA, prin care să se Nască în 

Spațiu.   
În Creație FIUL este Originea MAMEI. În 

DUMNEZEIRE TATĂL este Originea FIULUI și FIUL care 
„iese” în Creație își Naște și o Origine de Creație, ca MAMĂ. 
FIUL este „COASTA-INIMA” TATĂLUI. Mistic, COASTA 
este Chipul INIMII-Centrului FIINȚEI. FIUL este Nașterea 
Propriei INIMI a TATĂLUI. Și în Creație, MAMA este 
Nașterea Propriei Inimi a FIULUI CREATOR. INIMA este 
ARHECHIPUL în Sine al FIULUI. TATĂL are INIMĂ de 
Nașterea FIULUI. FIUL în Sine are INIMA TATĂLUI. În 
FIUL Bate INIMA TATĂLUI și astfel FIUL este 
ASEMENEA cu TATĂL. TATĂL de aceea este TATĂL că are 
INIMĂ pe FIUL. FIUL de aceea este FIU, că are INIMA 
COMUNĂ cu a TATĂLUI. 

În Creație, FIUL CREATOR își face INIMA Sa 
CUVÂNT de Creație. Și LIMBAJUL CUVÂNTULUI Său 
este CARTEA de Creație. CUVÂNTUL este Bătaia INIMII, 
de unde Mistica INIMII prin Identificarea în CUVÂNTUL 
DIVIN. Când Inima ta se face CARTEA pe care se SCRIE 
CUVÂNTUL DIVIN, atunci Inima ta va VEDEA pe FIUL 
DIVIN în LUMINĂ. Mistica LUMINII este legată direct de 
CUVÂNTUL care Naște în Inima proprie LUMINA în care 
Se ARATĂ Însăși PERSOANA CUVÂNTULUI. 
CUVÂNTUL, LUMINA și PERSOANA trebuie să fie 
deodată, altfel lipsa unuia înseamnă și lipsa celorlalte.  

În ACTUL CREATOR, CUVÂNTUL DIVIN își Creează 

prima dată și o INIMĂ de Creație, care este LUMINA-
MAMA de Creație. Fără o INIMĂ de Creație, CUVÂNTUL 
FIINȚIAL DIVIN nu ar avea în ce să BATĂ și ca o „Lume de 
Creație”. „Și CUVÂNTUL S-a făcut Trup” (Ioan 1, 14),  
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a Născut LUMINA. FIUL a Născut pe MAMA Sa, LUMINA 
Creată. De acum CUVÂNTUL CREATOR Se poate Întrupa 
în Multitudine de Forme Create. Arhechipul LUMINII Create 
este TAINA CUVÂNTULUI CREATOR al Lumii. De aici 
Mistica Arhechipului de MAMĂ-LUMINA Creată. 
 

LUMINA FECIOARA PREACURATĂ 

Care să fie MAMA CUVÂNTULUI DIVIN 
În care Însuși EL Se Întrupează  
Ca să Creeze Lumea toată. 

  

De aici Hexameronul Facerii Lumii, ca Hexameronul 
Nașterii CUVÂNTULUI CREATOR în Multitudine de 
Creații, prin Întruparea din Arhechipul MAMEI-LUMINII 
Create. 

 
CHIPUL MAMEI CUVÂNTULUI CREATOR 
Are mai întâi CHIPUL LUMINII Create, 
Care apoi va avea  

Chipuri de Mamă de Făpturi 
Și PESTE toate 
Va avea UN CHIP DIVIN 
Care va ÎNTRUPA și PERSOANA CUVÂNTULUI 

Ca CHIPUL DEPLIN. 

* 

Și Îngerul căzut din LUMINĂ, Luceafărul, primul Înger, 

se plânge. 
– Eu, Luceafărul, sunt primul Născut din LUMINA Creată,  

de ce mi-ai luat „Chipul” LUMINII, ca să mă fac „chipul 
întunericului”?... Înger înseamnă Chipul Luminii și demon, 

chipul întunericului. 
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– EU, Zice DOMNUL, nu sunt simplul Arhitect al Lumii, 
ci și Născătorul ei.  Eu CONCEP și Nasc totodată Creația. Și 
aceasta nu este „total” în „afara” Mea, că EU Însumi Mă 

RENASC în Făpturile Create. Mai întâi prin Mime Însumi fac 
VIE CONCEPEREA Mea, care Se face totodată Fiecare 
Făptură Creată. Așa, Fiecare Creație este o MEMORIE mai 
întâi a Mea, în care Mă IDENTIFIC. EU Însumi Mă fac în 

Mine Fiecare Făptură și după aceea o Creez în „afară”. Iată 
TAINA Mea de Creație. Fiecare CONCEPERE a Mea de 
Creație se face și o MEMORIE a INIMII Mele FIINȚIALE.  

În Fiecare MEMORIE a Mea de Creație EU Însumi Mă 

fac și aceasta, ca VIU de Creație, și MEMORIA VIE o fac 
apoi Creație Individuală în afara Mea. MEMORIILE 
FIINȚIALE sunt Bătăile INIMII FIINȚIALE. TAINA INIMII 
este TAINA MEMORIEI de Sine. Dacă n-ai avea INIMĂ nu 

ai avea MEMORIE de Sine. CONCEPEREA Mea de Creație 
o fac mai Întâi MEMORIE a Mea, ce înseamnă  
REMEMORAREA Mea și în MEMORIILE de Creație. Iată 
LEGĂTURA Mea cu Lumea Creată. Mai Întâi Eu Însumi 

TRĂIESC CONCEPERILE Mele de Creație, și VIUL din 
Mine dă Viață Făpturilor Individuale de afară. Creația este 
astfel în „DUBLĂ” Memorie, în Mine CREATORUL și 
Născătorul ei și totodată în Făptura Individuală pe care o 

Creez prin MEMORIA CONCEPERII Mele. În Mine Însumi 
EU Sunt totodată Fiecare Făptură și în afară este Făptura în 
Proprie Ființialitate, fiecare în Natura sa, fără amestecare.  

Așa, Creația TRĂIEȘTE pe DOUĂ Planuri. Mai Întâi o 
TRĂIESC EU, în MEMORIILE Mele CREATOARE și apoi 
o Trăiește Individual Fiecare Făptură Creată. Iată TAINA 
Creației Mele. Ce TRĂIESC EU în Mine are TAINA să Se 
COMUNICE în Inima Făpturii Create respective. Și ce 
Trăiește Fiecare Făptură în proprie Individualitate are Taina 
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să se Comunice în INIMA Mea de CREATOR. Iată Înrudirea 
și LEGĂTURA dintre Mine și Creație. MEMORIILE de 
Creație din CONCEPEREA Mea se Înrudesc și se LEAGĂ de 
Memoriile Propriei Făpturi Create. INIMA Mea AUDE 
Bătăile Inimii din Fiecare Creație și BĂTĂILE INIMII Mele 
DIVINE sunt AUZITE de Inimile Făpturilor Create. Iată 
TAINA CUVÂNTULUI Meu CREATOR. Fiecare 
CONCEPERE a Mea de Creație Se face un CUVÂNT-
MEMORIE în INIMA Mea.  

Prin ICOANA-FORMA acestui CUVÂNT EU Creez ș i 
pe Făptura Individuală de afară, dar într-o Natură Ființială de 
Creație, ce se va face o Memorie-Cuvânt de Ființă Creată. 
Iată cum VORBIREA din Mine se face și o Vorbire Proprie de 
Creație și iată Limbajul dintre CREATOR și Creație. CHIPUL 
CUVÂNTULUI este TAINA Limbajului-Comunicării. 
 

EU, DUMNEZEU CUVÂNTUL 
Creez Cerul și Pământul.  
 
Mai Întâi CONCEP Creația în INIMA Mea  
Ce se face CUVÂNT CREATOR, 
Și CHIPUL CUVINTELOR CREATOARE 
Se face Chipul Creațiilor.  
 
Fiecare CUVÂNT este și o BĂTAIE a INIMII 
Care izvorăște VIAȚA, 
Sângele mistic al CUVÂNTULUI.  
 
Și așa Creația se Înrudește 
Prin SÂNGELE CUVÂNTULUI, 
CHIP al Lui DUMNEZEU 
Ce Lumii se DĂRUIEȘTE.  
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Și CUVÂNTUL Naște LUMINA, 
Sângele de Creație, 

LUMINA-Inima Creată, 
Făptura cu DIVINUL în Brațe. 

 
Iată TAINA Mea de Creație. INIMA Mea de CREATOR o 

fac și o Inimă de Creație. Și SÂNGELE COMUN al Celor 
Două INIMI este CUVÂNTUL-MEMORIA INIMII. Și 

LIMBAJUL CHIPULUI CUVÂNTULUI este Chipul 
LUMINII. 
 

Când în Inima Creată 

Vine CUVÂNTUL DIVIN, 
Se face LUMINĂ DIVINĂ 
Și totodată  
Lumină Creată. 

 
Tu, Îngerule căzut, ai pierdut LUMINA, că ai refuzat  

INTRAREA CUVÂNTULUI Meu DIVIN în Inima ta de Înger. 
Eu am Strâns toate CUVINTELE Mele CREATOARE în 
CARTEA de Creație, pe care v-am dat-o mai întâi vouă, 
Îngerilor. Voi, Îngerii, sunteți Primele Făpturi ale ICOANEI 
Luminii Create. Înger înseamnă astfel Făptură cu Inimă 
Spirituală de Lumină. CARTEA Mea de Creație Naște 
LUMINA de Creație. Îngerul este Spiritul LUMINII Create. 
Dar LUMINA Creată este doar în măsura în care este în ea 
CUVÂNTUL Meu DIVIN.  

Tu, Îngerul Luceafăr, ai fost Creat special ca PRIMITORUL 
CUVÂNTULUI DIVIN-LUMINA CREATOARE. Tu erai Ales 
să iei în mâini CARTEA Mea din care izvora LUMINA 
DIVINĂ. CARTEA CUVÂNTULUI Meu CREATOR tu 
trebuia s-o PRIMEȘTI în Inima ta.  
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TAINA CUVÂNTULUI Meu DIVIN este ca El mai întâ i 
să-ți VORBEASCĂ și apoi tu să- i Răspunzi. Tu nu poți 
„Deschide” CUVÂNTUL DIVIN până nu Se Deschide pe 
Sine ca tu să-I Răspunzi Deschiderii Sale. Tu ai vrut cu orice 
chip să „Deschizi” CUVÂNTUL DIVIN și LUMINA 
DIVINĂ ți-a „ars” Lumina Creată de Înger.  

TAINA LUMINII DIVINE este ca ea să INTRE în tine 
mai întâi și apoi tu să Intri în ea, altfel te „arde”. LUMINA 
DIVINĂ doar dacă te CHEAMĂ ea să Intri, altfel te arde. 
LUMINA DIVINĂ se UNEȘTE cu Lumina Creată doar prin 
Mine, Cel care Mă UNESC EU Însumi, mai Întâi, cu Lumina 
Creată.  

Eu v-am dat CARTEA Mea de Creație vouă, Îngerilor, 
care sunțeți Făpturile Luminii Create, ca să fiți PURTĂTORII 

LUMINII DIVINE, nu ca să fiți „LOCAȘUL” LUMINII 
DIVINE. Inima Spirituală de Înger este „Exterioară”, nu 
Interioară. Spirit înseamnă Ființă Exterioară.  

Eu voi Crea și niște Ființe „Interioare” ca Ființe cu Trup, 

ca Lumea Pământului. Cerul este Lumea Ființelor Exterioare, 
cu Spirit ca Trup. Voi Crea și Lumea Pământului ca Lumea 
Trupurilor. Eu Creez Ființa de Creație în cele două 
„Deschideri”, ca Ființe Spirituale și ca Ființe Trupești, care au 

Ființialitatea Nemuritoare tocmai în Specificul lor, de Spirit 
sau Trup. Voi, Îngerii, aveți Chipul Vieții în Spirit, iar Lumea 
Trupurilor va avea Chipul Vieții în Trupul lor.   

Pământul trebuie să fie o Ființialitate cu TRUP VEȘNIC 

și Cerul trebuie să fie o Ființialitate cu SPIRIT VEȘNIC. 
Spiritul Ceresc are Inima de Spirit Exterior și Trupul 
Pământesc va avea Inima de Trup în Interior. În Inima de 
Spirit Ceresc CUVÂNTUL DIVIN va fi CÂNTĂTOR, nu 

CUVÂNTĂTOR. Inima de Spirit Ceresc ASCULTĂ 
CUVÂNTUL care VORBEȘTE. Inima de Trup Pământesc va 
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fi cea CUVÂNTĂTOARE, care VORBEȘTE LIMBAJUL 
CUVÂNTULUI DIVIN. Spiritul Îngeresc nu Vorbește 
CUVÂNTUL DIVIN, ci POARTĂ VORBIREA pe care o 

VORBEȘTE însuși CUVÂNTUL DIVIN.  
Voi, Îngerii, aveți Proprie Vorbire de Spirite Îngerești,  

deosebită de VORBIREA CUVÂNTULUI DIVIN. Și în 
Graiul Îngeresc voi PURTAȚI apoi VORBIREA DIVINĂ, 

Cea dincolo de Graiul Îngeresc. Graiul Îngeresc nu „traduce” 

GRAIUL DIVIN, ci Îl TRANSMITE ca Însuși GRAI DIVIN. 

Îngerul Vorbește direct prin LIMBA DIVINĂ. Este și Limba 

proprie de Înger, dar aceasta poate Vorbi peste Fire LIMBA 
DIVINĂ. De aceea Graiul Îngeresc este PURTĂTOR de 

GRAI DIVIN. Graiul Pământesc va fi în celălalt mod, ca 

GRAI DIVIN VORBIT prin Grai Trupesc. Graiul Îngeresc 

este Graiul de Creație ce Vorbește GRAIUL DIVIN. Graiul 

Pământesc va fi GRAIUL DIVIN ce VORBEȘTE Graiul de 
Creație. Graiul Îngeresc este în LUMINA DIVINĂ și Graiul 

Pământesc va fi în Lumina Creată.  

Aici este TAINA Mea de Creație.  

Eu SCRIU CARTEA de Creație în care sunt deodată ș i 
fără amestecare GRAIUL DIVIN și Graiul Creat. Voi, Îngerii 

Cerului, trebuie să CITIȚI CARTEA DIVINĂ direct prin 

GRAIUL DIVIN. Făpturile Pământului vor trebui să 

CITEASCĂ prin Graiul de Creație.  

De aceea în Chipul Pământesc va trebui ca EU Însumi să 
Mă ÎNTRUPEZ, să VORBESC EU Însumi Graiul Trupesc, ca 

să se poată DESCHIDE în totalitate CARTEA Mea de Creație.  

Tu ai vrut, Îngere Luceafăr, ca EU să Mă opresc doar la 

Chipul de Îngeri, să Dăruiesc Lumii Create doar CUVÂNTUL 
DIVIN, pe care voi apoi să-L Traduceți și în Graiul de 

Creație. 
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Dar cum credeți voi că puteți așa ceva?... CUVÂNTUL 
DIVIN Creează Graiul de Creație al Îngerilor, dar Graiul 
Creat niciodată nu poate să „transforme” GRAIUL DIVIN și 

într-un Grai de Creație. Ci tot EU, GRAIUL DIVIN, pot  
să-Mi „transform” GRAIUL DIVIN și într-un Grai de Creație, 
dar cu o condiție, ca Eu Însumi să Mă ÎNTRUPEZ în Graiul 
de Creație. 

Iată de ce TAINA Creației Mele este tocmai TAINA 
ÎNTRUPĂRII DIVINE în Trupul de Creație. Eu dacă nu Mă 
ÎNTRUPEZ în Chipul de Trup Pământesc,  CUVÂNTUL Meu 
DIVIN niciodată nu poate VORBI cu Graiul Creat și Lumea 

Mea Creată niciodată nu se va UNI cu DIVINUL. Eu nu 
Creez o Lume care să stea în „afara” Mea, în care Eu doar să 
GRĂIESC, fără ca Lumea Creată să poată Vorbi cu Mine. 
Așa, EU Însumi trebuie să VORBESC mai Întâi Graiul de 

Creație și prin ACEST GRAI de ÎNTRUPARE în Creație să 
fie posibilă COMUNICAREA dintre DIVIN și Creație. Tu, 
Îngere Luceafăr, vrei ca „tu să fii” COMUNICAREA, ce este 
o „iluzie”. 

Tu te-ai făcut „ucigașul” DIVINULUI ÎNTRUPAT și așa 
ai pierdut și LUMINA DIVINĂ și Lumina de Creație, 
devenind „întuneric total”.  

Sfatul Îngerilor 

După căderea Îngerilor, și cei rămași și cei prefăcuți în 
demoni se adună în Mare Sfat.  

* 

Lucifer, întâiul Înger căzut, îi adună pe toți demonii săi ș i 
le spune: 
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– Noi, Îngerii căzuți, suntem izgoniți din LUMINĂ din 

pricina Omului. FIUL DUMNEZEIESC CREATOR ne-a 
refuzat pe noi, Îngerii,  să fim Lucrătorii TAINEI Sale de 

Creație. El l-a Ales pe Om. Ni s-a părut o desconsiderare. El, 

CREATORUL, a CONCEPUT Creația Sa, pe care a 

ÎNSCRIS-O în CARTEA VIEȚII de Creație, pe care a pus-o 

în ALTARUL de SUS al Locașului Îngeresc. Noi am crezut că 
ni s-a Dăruit nouă s-o Punem în Lucrare. Dar EL, 

CREATORUL, avea alt PLAN. Avea de Gând să mai Creeze 

și o Lume de Făpturi și pe Om. Și CARTEA SA de Creație, de 

asemenea, s-o Pună pe ALTARUL lor. EL Voia să-și Pună 

CARTEA Sa de Creație pe TREI ALTARE deodată. Și mai 
mult, să UNEASCĂ apoi în ALTARUL OMULUI toate 

ALTARELE.  

Nouă ni s-a părut o desconsiderare a Chipului nostru 

Îngeresc, de PRIMII Creați. Noi am crezut că ni s-a Dăruit 
„doar nouă” CARTEA Sa de Creație și apoi noi să o 

PURTĂM și într-o Lume de Jos a Pământului. EL cu orice 

chip VREA ca să fie TREI ALTARE deodată, și al Omului să 

fie UNIREA lor. De ce ALTARUL Omului să fie SCAUNUL 

DIVIN, n-am înțeles. De ce a desconsiderat ALTARUL 
Îngerilor?... EL VREA ca Îngerii să fie EGALII celorlalte 

Făpturi... Fie și asta, dar de ce UNIREA să fie Omul și nu 

Chipul Îngeresc? Pe ALTARUL nostru Îngeresc CARTEA de 

Creație a pus-o PECETLUITĂ, urmând ca pe ALTARUL 
Omului să fie DESCHISĂ și CITITĂ. De ce a Ales GRAIUL 

Omenesc pentru CITIREA CUVÂNTULUI CREATOR? Nu 

se cădea să fie în GRAIUL Îngeresc? EL justifică aceasta, 

spunând că Însuși EL Se va ÎNTRUPA în Chip de OM și în 

GRAIUL de Om va fi LIMBAJUL Întregii Creații... El Însuși, 
CREATORUL, va VORBI Limba Omenească...  
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Vasăzică noi, Îngerii cei de SUS, să coborâm la Limba 

Pământească? Nu se cădea ca Limba Spirituală de Înger să 
aibă întâietatea? De ce a „împărțit” Creația în TREI?... De ce 

nu ne-a „lăsat” pe noi, Îngerii, UNICA Lui Creație și apoi noi 

să „multiplicăm” Lumea? De ce mai era nevoie de Făpturile 

Naturii și de Om? Pe acestea „trebuia să le creem noi”, 

Îngerii, și așa era o Creație UNITARĂ... EL trebuia să STEA 
în SUPRADEMNITATEA SA DIVINĂ, să ne dea nouă, 

Îngerilor, CARTEA CONCEPERII Sale de Creație și noi, 

Îngerii, să „fim LUCRĂTORII” celor SCRISE în CARTEA 

SA. De ce „COBOARĂ” EL Însuși până „jos la Pământ”? 

Pământul trebuie să aibă „doar coborârea” CUVÂNTULUI 
DIVIN, și aceasta prin noi, Îngerii. De ce să COBOARE chiar 

EL ÎNSUȘI în CHIP Pământesc? Nu este o „înjosire” a 

Chipului Spiritual?  

EL Zice că Însăși DUMNEZEIREA este TREIME și 
Creația este după CHIPUL TREIMII.  Dar de ce să fie Omul 

Chipul de UNIRE și nu Chipul Îngeresc? De ce IUBEȘTE pe 

Om mai mult decât pe Îngeri? El Zice că Omul, fiind 

UNIREA Chipului de Cer cu cel Pământesc, doar acest Chip 

poate fi UNIREA tuturor Chipurilor, chiar UNIREA cu 
CHIPUL DUMNEZEIESC. Nouă ni se pare o „părtinire”. 

Chipul Îngeresc este mai apt de UNIRE. UNIREA nu trebuie 

să fie în Chipul Pământesc, ci în cel Spiritual, mai apropiat de 

DIVIN...  
El invocă tocmai această „SUPRAFIRE”, ca DIVINUL 

să se ODIHNEASCĂ în Chipul cel mai „depărtat” de EL. 

UNIREA cu „îndepărtatul” trebuia s-o facem noi, Îngerii. De 

ce atâta „IEȘIRE” din DIVIN pentru „un Chip ne-divin”? 

Dacă ne Dădea nouă, Îngerilor, CARTEA Creației, ca apoi noi 
s-o „DESCHIDEM” în Lumea de Jos, „altfel” ar fi Lumea...  
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Iată de ce noi, demonii, avem în primul rând „idealul 
distrugerii Chipului de Om”. Dacă se distruge Chipul de Om, 
se „revine” la „purul spiritual al nostru”... Însuși EL, 

CREATORUL, se va „convinge” că Omul „nu poate” 
ÎNTRUPA CHIPUL DIVIN, ci doar Chipul de Înger este 
ÎNTRUPAREA DIVINULUI. Îngerii Mihail și Gavril se 
laudă că vor fi Oameni Sfinți care „vor ÎNTRUPA cu adevărat 

DIVINUL”... Noi, demonii, trebuie să demonstrăm că „nu 
este posibil” ca Omul să fie Sfânt. Doar Chipul Îngeresc poate 
fi Chip Sfânt... 

Iată „lucrarea” noastră, a demonilor: să facem tot 

posibilul să „distrugem orice Sfințenie de Om”, ca să ne 
„recâștigăm întâietatea de Îngeri”. Fiecare demon să fie cel 
puțin „distrugătorul unui Om”... Cine nu va face acest lucru, 
va fi pedepsit fără milă.  

Distrugerea Lumii Omenești este „lucrarea noastră 
demonică”. Îl vom „convinge” pe Însuși DUMNEZEU să se 
„întoarcă” la Iubirea Îngerilor mai mult decât față de Om. 
Omul este „distrugerea noastră, a demonilor”. Îngerul Mihail 

se laudă că Omul va fi „judecata demonilor”... Trebuie să 
demonstrăm că nu este așa... 

Fiecare demon trebuie să ia „în primire” imediat pe un 
Om ce se Naște, să- l urmărească zi și noapte, să- l convingă 
prin toate metodele că este „întruparea unui Înger”, că Chipul 
Omenesc trebuie distrus, ca să revină la Chipul de Înger. Să i 
se întărâte toate „patimile corpului”, care să distrugă firea 
pământească a Omului. Corpul Omului este „arena de bătaie”. 
Aici, în „materia Corpului”, noi vom făuri mașinile războiului 
nostru împotriva Omului. Distrugând Corpul Omului, îl vom 
„spiritualiza”, dar va fi un „spiritual distrugător de Omenesc”. 
Să concepem „plăceri de distrugerea materiei corpului 
Omenesc”... Să-l momim pe Om în „misterul Corpului”...  
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DUMNEZEU VREA ca TRUPUL Omenesc să fie 
ÎNTRUPARE de DIVIN... Noi demonii trebuie să facem 

„întrupare de demonism”, ca să oprim „iluzia” ÎNTRUPĂRII 
DIVINE... Să- l aruncăm pe Om în „panica lipsei de materia 

corpului”, ca să devină „robul materiei”, să se „închine 
materiei”, care va deveni apoi „bomba” de distrugere a 
Corpului Omenesc. 

La treabă băieți, să ne îndeplinim „misiunea sacră de 
demoni”, care- l va convinge pe DUMNEZEU că nu trebuia să 

„COBOARE” EL ÎNSUȘI în Chipul Omului, ci să ne lase pe 
noi să facem aceasta... Îi vom demonstra „lăudărosului” Înger 
Mihail că nu vor fi Oameni Îndumnezeiți, ci doar „oameni 

demonizați” ... 

* 

Și Îngerii ce nu au căzut din Chipul LUMINII, de 
asemenea, au făcut Sfat. Îngerul Mihail a luat primul 

Cuvântul. 
– O, tristă petrecere a căderii Îngerilor... Am dori să fie un 

„vis urât” care s-a spulberat, dar nenorocirea este că „faptul” 

este săvârșit... 
O, voi, Îngerilor pierduți din LUMINĂ!...  

A apărut un „contrar” anormal, pe care va trebui să- l 
parăm, altfel ne vom face părtași acestuia... Noi, Îngerii, 
suntem Chipul Creat al LUMINII CUVÂNTULUI DIVIN; 

suntem Împletire de SUPRALUMINĂ DIVINĂ cu Lumina 
Creată. 

Mare atenție la Chipul nostru de Înger.  
Îngerii căzuți au distrus tocmai Chipul de Înger. Noi, 

Îngerii, suntem PRIMITORII SUPRALUMINII DIVINE, 

care Vine de dincolo de Creație. Lucifer a vrut să oprească 
TAINA Coborârii DIVINULUI și în Chipul Pământului. Tot 



46 

complexul „păcatului demonic” constă în „iluzia negativă” de 
a „transforma” DIVINUL în „proprie Gândire”. În Gândirea 

noastră de Înger, SUPRAGÂNDIREA CUVÂNTULUI 
DIVIN trebuie să fie PRIMITĂ direct și total. Gândirea 

noastră nu mai trebuie să facă „operații” proprii, ci doar s-o 
PRIMEASCĂ și să o Reproducă. Lucifer a încercat o 
„prefacere” în propria Gândire. Mare eroare. Gândirea noastră 

de Înger este Liberă și deschisă doar PRIMIRII și REPRO-
DUCERII SUPRAGÂNDIRII CUVÂNTULUI DIVIN. 

Lucifer a încercat o „prefacere” a DIVINULUI în „operațiile” 
de Gândire proprie de Înger.  

Trebuie înțeles că SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ nu poate 
niciodată să fie prefăcută de Gândirea de Creație prin 
propriile operații. SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ nu se  
„preface”, ci se „Asociază și se Comunică” prin 
CONVORBIRE neamestecată. 

Gândirea noastră proprie de Înger nu este „instrumentul” 
SUPRAGÂNDIRII DIVINE, ci „Oglindirea” fidelă a ei. 
Frumusețea Gândirii noastre de Înger este tocmai în 
PRIMIREA și REPRODUCEREA fără nici o „transformare” 
a SUPRAGÂNDIRII DIVINE. 

Gândirea noastră de Înger nu este „fragmentară”, ci prin 
ÎNTREGURI. Noi nu operăm cu „Principii Spirituale”, ci cu 
ÎNTREGURI Spirituale. Rațiunile noastre nu sunt „idei 

abstracte”, ci Realități Integrale. Noi nu ne „închipuim” 
Realitatea, ci o „VEDEM, o PRIMIM și o REPRODUCEM”. 
Doar după ce avem acestea și propria noastră Gândire 
Răspunde ca o Judecată. Noi nu „presupunem” mai întâi o 
Realitate, ci pornim chiar cu Realitatea Însăși. Noi Gândim de 
la început prin „CONCLUZII și SINTEZE” și niciodată prin 
„rațiunile” acestora. Noi, Îngerii, PRIMIM direct SUPRA-
GÂNDIREA DIVINĂ fără să o mai „prefacem” prin propria 
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Gândire, ca pe o CONCLUZIE pe care Gândirea de Înger o 
RECUNOAȘTE și ca proprie Rațiune. Asta nu înseamnă că 
suntem ca niște „roboți” ce reproducem informația și atât. 
Gândirea noastră proprie de Înger este Liberă și Deschisă și 
tocmai prin Deschiderea proprie REPRODUCEM DIVINUL 
fără nici o „prefacere”. 

Gândirea noastră de Înger este înzestrată cu niște 
Capacități Suprafirești, tocmai ca REPRODUCEREA Exactă 
a DIVINULUI. Și Capacitatea noastră constă în Deschiderea 
proprie de a „ÎNCĂPEA” SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ, care 
„COPLEȘEȘTE” Gândirea proprie și o face să ASCULTE și 
să i Se ÎNCHINE, să o RECUNOASCĂ Liber și cu Voință 
proprie. Gândirea de Creație în ÎNTÂLNIRE cu DIVINUL 
RECUNOAȘTE ARHECHIPUL propriei Gândiri Create și 
așa, peste fire, propria Gândire la rândul ei se „Oglindește” în 
SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ. Rațiunea Gândirii noastre de  
Înger, „față în față” cu SUPRARAȚIUNEA DIVINĂ, se 
Recunoaște pe sine, ca ÎNRUDIRE cu DIVINUL și așa nu 
mai este nevoie de o „prefacere”. Rațiunile fragmentare caută 
tocmai „ÎNRUDIREA” ce dă Judecata-Acceptarea. Gândirea 
noastră de Înger Vede de la început „ÎNRUDIREA” și astfel 
are de la început Judecata-Acceptarea. 

Mare atenție! 
Gândirea noastră proprie de Înger nu se „Identifică” în 

SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ, ceea ce ar însemna o 
„absorbire” în DIVIN, ci se ASOCIAZĂ Liberă și Deschisă. 
Astfel, frumusețea Gândirii noatre proprii de Înger este 
tocmai CAPACITATEA de a se ASOCIA cu SUPRA-
GÂNDIREA DIVINĂ pe care să o „CUPRINDĂ” printr-o 
LĂRGIRE tot mai mare a propriei Gândiri.   

În locul „prefacerii” în Rațiuni fragmentare este 

LĂRGIREA în PRIMIREA tot mai mare a 
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SUPRAGÂNDIRII DIVINE. Lucifer aici se încurcă. El 
oprește „LĂRGIREA” propriei Gândiri ca ASOCIERE 

directă cu DIVINUL și încearcă o „prefacere” prin propriile 
„închipuiri”, ca „rațiuni fragmentare”. Așa, Gândirea sa nu 

mai PRIMEȘTE ÎNTREG DIVINUL, ci mai întâi îl 
transformă în „proprii rațiuni”, îl „ucide ca să-L reconstituie” 
după propria lui Gândire. Așa, în Gândirea lui a apărut o 

„gândire străină”, de „raportare contrară”.  
În Gândirea noastră de Înger, DIVINUL trebuie să 

VORBEASCĂ și propria Gândire să ASCULTE. Îngerul este 
Tăcere în Interior și Glăsuire neîncetată în Exterior. Această 
Tăcere și ASCULTARE de ÎNCHINARE și Cântare este 
Natura de Înger. 

O, voi, Îngeri ai LUMINII! 
Voi GUSTAȚI din Plin BUNĂTATEA DIVINULUI 

PRIMIT. În acesta constă BUCURIA Vieții noastre de Îngeri. 
Lucifer și-a „ucis” Tăcerea de Interior și astfel și-a 

denaturat și GLĂSUIREA de Exterior. Ieșind din Tăcerea de 
ASCULTARE și ÎNCHINARE din Interior, și-a declanșat o 
„auto-magie” de Gândire proprie, prefăcând DIVINUL într-
un auto-fantastic distructiv. O, amară cădere!  

SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ este în SUPRALUMINA 
DUMNEZEIASCĂ. 

Gândirea de Creație este în Lumina de Creație.  
Îngerii căzuți au pierdut Chipul ambelor LUMINI și s-au 

făcut „întunericul cel din afară”.  
Iată grija noastră de acum. Să nu ne amăgim cu „magia” 

autogândirii. Să Gândim Îngerește, adică în PRIMIREA cu 
ASCULTARE și ÎNCHINARE față de DIVIN, ca Interior și 
în Cântare și VESTIRE în Exterior.  

Gândirea de Înger nu are nevoie să Gândească pe 

DUMNMEZEU, că Îl are în DARUL direct al 
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SUPRALUMINII CUVÂNTULUI CREATOR. Lucifer a 
încercat să fie el „instrumentul” direct al SUPRAGÂNDIRII 

DIVINE, ca DIVINUL Însuși să Gândească prin Gândirea de 
Înger. Propria Gândire de Înger trebuie să Gândească prin 

SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ. Așa este normal.  
GÂNDIREA DIVINĂ nu poate fi „operată” de Gândirea 

Creată, dar Gândirea Creată poate fi „operată” de 
SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ. ACTUL DIVIN nu poate fi 

făcut de Actul Creației, ci Creația poate face Act propriu doar 

prin SUPRAACTUL DIVIN. Lucifer a încercat un „abuz” de 

a forța ACTUL DIVIN să nu se mai facă direct prin 

DIVINUL Însuși, ci prin Actul de Creație.  
Trebuie înțeles că Actul de Creație este ca ASCULTARE 

și ÎNDEPLINIRE a SUPRAACTULUI DIVIN ce este 

dincolo și înaintea Actului de Creație. DIVINUL poate 

LUCRA prin El Însuși, nu este tributar Actului de Creație.  

Atenție, doar SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ poate face  
ACTUL Creației. Noi Îngerii, nu suntem „co-creatori” cu 

DIVINUL, ci Oglindirea nealterată a ABSOLUTULUI ACT 

DIVIN. Aici s-a iluzionat Lucifer, crezând că poate fi și el 

„co-creator” cu DIVINUL. Răspunsul nostru propriu față de 
ACTUL TOTAL DIVIN este tocmai RECUNOAȘTEREA 

INTEGRALĂ a Celui DIVIN. Și această RECUNOAȘTERE 

se face în Deschiderea noastră Liberă, care este astfel 

„Propriul Act”. Actul nostru este doar ca RĂSPUNS și 

RECUNOAȘTERE față de SUPRAACTUL DIVIN. 
Specificul nostru de Creație este tocmai în Specificul de 

RĂSPUNS și RECUNOAȘTERE, ce constituie „complexul” 

Gândirii proprii de Creație.  

Logica noastră de Îngeri este doar în „Afirmațiile” Celor 
deja Existente. Noi Vedem, Recunoaștem și Afirmăm. Iată 
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Logica Gândirii de Înger. Lucifer a redus Logica la o 
„dualitate contrară”. S-a despărțit de Vederea DIVINULUI, a 

încercat o „recunoaștere prin propriile operații de Gândire”, 
ca să facă o „afirmație prefăcută” prin sine însuși. Această 

„raportare” în „lipsa” AFIRMAȚIEI ABSOLUTE PRIMARE 
este „logica păcatului”. Dacă se pornește de la AFIRMAȚIA 
ABSOLUTĂ PRIMARĂ nu mai este nevoie de o 

„presupunere a ei prin proprii raționamente”, ci se 
RECUNOAȘTE direct și se REAFIRMĂ tot direct. Lucifer se 

complică într-o „magie de proprii raționamente”, până la 
intrarea într-o „lume abstractă de auto- închipuire”. 

Noi, Îngerii, nu suntem „imobili”, ci suntem 
„Mobilitatea” SUPRAMOBILITĂȚII DIVINE. ACTUL 
DIVIN „FACE TOTUL” în Creație, noi trebuind să 
RĂSPUNDEM prin proprie Natură Creată, față de 
SUPRAACTUL DIVIN. Deci Mobilitatea noastră este ca 
RĂSPUNS Specific, față de SUPRAACTUL DIVIN. Lucifer 
vrea să se „identifice” cu ACTUL DIVIN, pe care apoi îl 
„preface prin propriile acte” și așa „denaturează” și pe Cel 
DIVIN și pe cel propriu. Mare eroare. Propriile Acte de 
Creație sunt doar ca RĂSPUNS Propriu față de 
SUPRAACTUL DIVIN și niciodată în „lipsa” Celui DIVIN. 
Dacă lipsește DIVINUL, Actul Creației și- l „închipuie” ca o 
compensare și așa se face „actul unei iluzii de act”. Și în 

această „magie de auto- iluzie” au căzut Lucifer și îngerii săi.  
Iată Taina noastră, a Îngerilor LUMINII.  
Să fim Proprie Personalitate și Gândire, Liberă și în 

Deschidere Veșnică față de CURGEREA DIVINULUI în 
Creație. Propriul nostru RĂSPUNS față de CURGEREA 
DIVINĂ este Personalitatea noastră. Lucifer a căzut în 
„magia auto-plăcerii de sine”, despărțindu-se de 
SUPRAPLĂCEREA DIVINULUI. 
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Iată „originea păcatului”, în „auto-plăcerea naturii proprii 
de creație”. 

Noi, Creația, avem Natura să GUSTĂM prin Propria 

Natură SUPRAPLĂCEREA DIVINĂ. O „plăcere în lipsa” 
DIVINULUI nu există. Magia auto-plăcerii apare doar prin 

„despărțirea” de DIVIN.  

DUMNEZEU Crează o Lume fără păcat. Păcatul nu 

există unde este CHIPUL Lui DUMNEZEU. Creația este 
UNIRE de CHIP DIVIN cu Natură de Chip Creat. Doar o 

Creație în UNIRE cu CHIPUL DIVIN este ADEVĂRATA 

Creație a Lui DUMNEZEU. 

Lucifer, ca să poată cădea în păcat, a trebuit mai întâi să 

se „despartă, să ucidă” CHIPUL DIVIN din sine, și așa, în 
lipsa DIVINULUI să „inventeze” o „anti- lume” desacralizată, 

fără DIVIN. Păcatul este „anti-creația”. DUMNEZEU nu este 

„supărat” că este „refuzat”, ci îl supără „uciderea Creației 

Sale”. Păcatul nu-L atinge pe DUMNEZEU, ci „distruge 
Creația”, care nu poate exista în lipsa DIVINULUI. Când în 

Lucifer s-a „stins” ultima Rază de LUMINĂ DIVINĂ, Natura 

Creată de Înger a „explodat”, și Natura de Înger intră în 

„mormântul anti- lumii întunericului”.  

Lucifer a „inventat” o „lume fără divin”, lumea „auto-
plăcerii și durerii”, a „întunericului morții”. Moartea 

înseamnă „întuneric”.  

Iată, Îngeri ai LUMINII, cum Lucifer a „deschis” o 

„prăpastie a morții”, care este „auto-plăcerea naturii proprii 
de Creație”. A avea „plăcere” în lipsa DIVINULUI este 

„păcatul”. Natura Creată nu poate avea ADEVĂRATA 

PLĂCERE decât ca RĂSPUNS la GUSTAREA din DIVIN. A 

„te gusta pe tine însuți” este o „auto-devorare”, o „nebunie de 

auto-distrugere”. Lucifer a „inventat masturbația spirituală”, 
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originea păcatului demonic. Desfrâul auto-plăcerii spirituale 

este „magia păcatului demonic”.  
De aceea, acum când suntem confruntați cu „magia 

demonică”, să ne „mărim” CREDINCIOȘIA față de DIVIN, 
fără de care putem și noi aluneca în „hăul demonic”.  

Fiecare Ceată de Îngeri să fie cu VEGHERE Proprie.  
Demonii vor încerca să se „bage” peste tot, ca niște 

„vrăjmași”. Să le descoperim orice mișcare, ca să nu 
„otrăvească” Lumea cu „magia lor”.  

Este RĂSPUNSUL nostru Liber, față de IUBIREA de 
DUMNEZEU și de Creație. 

* 

De asemenea Îngerul Gavriil își aduce completările sale.  
– O, Îngerilor ai LUMINII! 
Lucifer cu demonii lui au devenit „dușmanii” de moarte, 

în primul rând ai „Chipului Omului”.  
Îngerul Mihail v-a atenționat asupra „magiei păcatului”. 

Eu vă atenționez asupra TAINEI Omului, față de care avem și 
noi, Îngerii, o Misiune proprie.  

TAINA CUVÂNTULUI CREATOR DIVIN este TAINA 
Creației Omului! 

Lucifer, când a auzit de Om, și-a dat pe față „păcatul său 
ascuns”. El vroia să-l „creeze pe Om” ca „instrument al 
magiei sale demonice”.  

CUVÂNTUL DIVIN VREA să Se DESCOPERE 
PERSONAL în Chipul Omului. Nimeni nu-L poate trage la 
socoteală, de ce VREA așa. DUMNEZEU nu- l IUBEȘTE mai 
mult pe Om, cum Îl învinuiește Lucifer, ci are TAINA Sa, 
Chipul Omului fiind și ÎMPLINIREA Chipului de Creație.  

Noi, Îngerii LUMINII CUVÂNTULUI DIVIN, trebuie să 
fim deci în „aceeași” ORIENTARE. Așa, Chipul Omului este 
și Împlinirea Chipului nostru de Îngeri.  
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Să Conștientizați clar aceasta. Lucifer aici își frânge 
gâtul. Lucifer nu a vrut ca DOMNUL să „meargă” pe Pământ, 
unde să-l Creeze pe Om. Lucifer a „cerut” DOMNULUI să- i 

dea lui „creația” Omului. Ce „pretenție îndrăzneață”... După 
cădere „a jurat” că Omul va fi tot al lui, nu al Lui 
DUMNEZEU. 

Deci „dușmănia” față de Om este direct declarată. Și noi, 

Îngerii, nu putem fi indiferenți la așa ceva. Omul va fi un 
Frate al nostru de Creație, și noi, Îngerii, ca Frați mai mari cu 
Vărsta, va trebui să-l Ocrotim și să- l avertizăm asupra 
„vrăjmășiei” demonice.  

CUVÂNTUL DIVIN este „dincolo” de orice confruntare 
cu demonismul și VOIA DIVINĂ se va FACE neîmpiedicată.  

Noi, Îngerii, în schimb, ca RĂSPUNS Propriu de Înger i 
ai LUMINII CUVÂNTULUI DIVIN, vom fi în „Lucrare” 

directă, tocmai pentru „Înlesnirea” ÎMPLINIRII VOII 
DIVINE de ÎNTRUPARE. 

Dacă EL, DOMNUL, COBOARĂ din DUMNEZEIRE 
pe Pământ, cum noi, Îngerii, să nu coborâm din Cer de 

asemenea pe Pământ? 
Demonii se vor „lovi” mai întâi de noi, Îngerii LUMINII. 

La orice mișcare vor da nas în nas cu noi.  
Dacă nu ar fi fost căderea în păcat, Cerul și Pământul nu 

ar fi fost în „război”. De acum, demonii vor încerca să 
distrugă cele Pământești, tocmai ca să împiedice ACTUL 
ÎNTRUPĂRII DIVINE. Noi, Îngerii LUMINII, trebuie să 
oprim orice distructivitate pe Pământ.  

Prin căderea Îngerilor, Cerul și-a pierdut „Demnitatea” ș i 
așa Pământul va trebui să se facă „un alt” Cer, prin care și 
noi, Îngerii, ne vom Recâștiga Demnitatea Dintâi.  

Îngeri ai LUMINII, să Ducem CARTEA DIVINĂ pe 
Pământ, ca pe CHIVOTUL TAINEI ÎNTRUPĂRII DIVINE! 
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CARTEA DIVINĂ are în ea tocmai TAINA ÎNTRUPĂRII 
CUVÂNTULUI DIVIN. 

Noi, Îngerii, VEDEM pe DOMNUL prin LUMINA 
DIVINĂ a CUVĂNTULUI Său. El VREA ca prin 
ÎNTRUPAREA în Chipul Omului să Se ARATE și într-un 
CHIP PERSONAL. O, ce ICOANĂ va fi ACEST CHIP! 

De aceea noi să Iubim Chipul de Om, că el este ALES să 
fie tocmai CHIPUL de ARĂTARE DEPLINĂ a DIVINULUI.  

Noi, Îngerii, să fim Prietenii cei mai apropiați ai Omului. 
În fiecare Chip de Om să vedem TAINA ÎNTRUPĂRII 

DIVINE. Așa ne vom învrednici să ne facem Părtași la 
ACTUL ÎNTRUPĂRII DIVINE. 

DUMNEZEU a ÎNTRUPAT CHIPUL CUVÂNTULUI în 
noi, Îngerii. În Chipul Omului Se va ÎNTRUPA chiar EL 

PERSONAL.  
O, ce ICOANĂ va fi DUMNEZEU ÎNTRUPAT în Chip 

de Făptură! Noi, Creațiile, suntem „URMA CHIPULUI 
DIVIN” ce Creează Chipul de Creație. EL, Cel ÎNTRUPAT, 
va fi Însuși EL PERSONAL, DUMNEZEU și Făptură 
deodată și fără amestecare.  

De aceea VEDEREA DEPLINĂ a Lui DUMNEZEU nu 
este în Cer, ci pe Pământ.  

Îngerii căzuți vor rămâne doar cu „Vederea URMEI 
CHIPULUI DIVIN”, ochii lor fiind orbiți pentru TAINA 
ÎNTRUPĂRII PERSONALE. O, Îngerilor ai LUMINII! Să 
fim VESTITORII TAINEI ÎNTRUPĂRII DIVINE. Căderea 
Îngerilor o va „întârzia”, dar va fi cu Adevărat. Va fi 
ALEASĂ o Fiică a Omului, care-L va NAȘTE pe OMUL-
DUMNEZEU. 

O, ce TAINĂ negrăită! O, ce ICOANĂ va fi Chipul 
Acelei MAME, care-L va NAȘTE pe DUMNEZEU-OMUL și 

tototată Omul-DUMNEZEU! Până nu se va NAȘTE 
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DIVINUL ÎNTRUPAT, Viața Cerului și a Pământului este fără 
CREȘTERE în DIVINITATE. 

Cerul și Pământul stau în MAREA AȘTEPTARE.  

Așteptăm cu nerăbdare, mai întâi Nașterea FECIOAREI care 
să-L poată NAȘTE pe CUVÂNTUL DIVIN. Balaurul 

demonic veghează cu sălbăticie tocmai să nu se Nască această 
FECIOARĂ. Noi, Îngerii LUMINII, să veghem și noi ca 
balaurul demonic să nu-și poată îndeplini răutatea.  

Ființa Lumii 

A vorbi despre DUMNEZEU și despre Creație înseamnă 
a vorbi despre FIUL FIINȚIAL DUMNEZEIESC, 
LOGOSUL-CUVÂNTUL „prin care toate s-au făcut”.2 Sfinții 
Părinți Creștini au insistat mult pe CHIPUL PERSOANEI 

FIULUI lui DUMNEZEU. Toată Teologia Creștină este 
HRISTOLOGIE. Și pentru noi HRISTICUL este Esența, baza 
și Fondul, atât teoretic cât și practic. Chiar mai mult, 
considerăm că Taina HRISTICULUI este „un Absolut” al 

DIVINULUI care Se coboară în Creație și al Creației care se 
Urcă în DIVINITATE. Teologic, Creația este Opera Egală a 
SFINTEI TREIMI DIVINE, și toate relatările sunt în acest 
Sens, până la un CHIP al unui DIVIN în Sine, în care 

„Subzistă” TREIMEA. Aici este evidența noastră, ca 
HRISTIC în care „Subzistă” DIVINUL TREIMIC. DIVINUL 
pentru noi, Creația, este un „Veșnic Absolut HRISTIC”. Dacă 
DUMNEZEIREA în Sine este Dincolo de categoriile noatre 

de Creație, DUMNEZEIREA pentru noi, Creația, este doar 
prin „Absolutul CHIP HRISTIC”.  

                                                 
2 

 Ioan 1, 3. 
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FIUL lui DUMNEZEU ASUMĂ în PERSOANA Sa 
UNICĂ și Absolută și Chipul de Creație și Se „Face și Chipul 

în Sine al Creației”. Creatorul filosofilor antici este doar 
Inteligibilul Divin, pe când în Creștinism LOGOSUL DIVIN 

Se „Face EL mai Întâi și CHIP de Creație”, prin care apoi 
Creează Lumea. Așa, Creația se „Identifică” în Originea 
LOGOSULUI, nu ca simplu Inteligibil, ci ca „însăși 

Ființialitate”.  
Dacă anticii văd Sacralitatea în Inteligibilul Divin, 

Creștinismul vede SACRALITATEA mai mult decât aceasta, 
o vede în „Însăși FIINȚIALITATEA” PERSOANEI DIVINE 
a FIULUI care Se „Face totodată și Chip de Fiu de Creație”. 

În Sens Creștin, Creația este „posibilă” doar în „ASUMAREA 
CHIPULUI CREAT în FIINȚIALITATEA FIULUI DIVIN 

CREATOR”. Creația este „în afara” FIINȚEI DIVINULUI, 
dar este „Conlocuitoare” în FIINȚIALITATEA DIVINULUI 
FIU DUMNEZEIESC, ce ASUMĂ în FIINȚIALITATEA Sa 

și o „Ființialitate de Creație”.3 
Prin aceasta Creștinismul este „inconfundabil” și un „pas 

în plus” față de antici, ca „Regăsirea” Originii Creației în 
„Însăși FIINȚIALITATEA DIVINĂ”, nu doar în „reflectarea 
de Inteligibil Divin”. Creația nu este SACRĂ doar prin 

„Adâncul din Sine de Inteligibil Divin”, ci prin faptul că Se 
„Face Părtașă” chiar la FIINȚIALITATEA PERSOANEI 
FIINȚIALE a LOGOSULUI CREATOR. Taina Creației este 

a „unui Ființial de Creație Părtaș la FIINȚIALITATEA 
DIVINĂ HRISTICĂ”.  

Taina ÎNTRUPĂRII HRISTICE nu este doar o „încarnare 
în materie”, ci ÎNTRUPAREA într-o „Ființialitate de 

                                                 
3 

 Teologic, este Enipostazierea FIULUI DUMNEZEIESC ce Asumă în 

ACEEAȘI PERSOANĂ FIINȚIA LĂ și Chipul Ființei Create.  
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Creație”, ca Spirit și materie de Creație. Pentru antici Spiritul 

este „doar Divin”, și doar materia-corporalitatea este creatul. 
Creștin, Creatul este și „Spirit și Trup de Creație”, ce nu se 

confundă cu „SPIRITUL DIVIN”, Cel Dincolo de „Spiritul 

Creat”. Creația, în Sens Creștin, este „Ființialitate” de 

Creație, nu simplă „ființare de principii” Spirituale Divine. 

„Ființialitatea” este o „Integralitate de Realitate”, ce are în 
sine „Categorii” de Ființă ca Spirit și de materie ca Trup, ca 

„Natură Creată în Deplinătate”. Creația nu este o simplă 

„reflectare de Divin”, ci o „Ființialitate de Creație” după 

CHIPUL și ASEMĂNAREA FIINȚEI DIVINE, prin care și 

Creația are Categorie de Ființă, că altfel nu ar fi „Asemănare 
de CHIP”, adică de FIINȚĂ. Doar „Chip de Inteligibil” Divin 

este „insuficient”, după Creștinism. Și Taina Ființialității de 

Creație este în Taina Enipostazierii LOGOSULUI DIVIN, 

care ASUMĂ în FIINȚIALITATEA Sa PERSONALĂ și 
„Firea de Creație”, adică Ființialitatea Creată. Și aceasta o 

face de la „Început”, ca ARHECHIP, prin care apoi Creează 

Chipul „Ființialității de Creație”. De aceea noi vorbim de un 

ARHECHIP PREHRISTIC al Creației care se Îndeplinește 

total în ARHECHIPUL HRISTIC propriu-zis, ca 
ÎNTRUPAREA HRISTICĂ. 

* 

Pentru antici cea mai grea problemă a metafizicii este 

cum Increatul Divin „poate” să „intre” în „creat” fără să „iasă 
din sine, fără să se transforme pe sine” și totodată să se 

„încorporeze” într-o „realitate ne-divină”. Pentru antici 

Spiritul (Divinul) și materia (creatul) sunt două „contrarii 

inconciliabile”, ce se „acceptă forțat”, care se „resping” ca 

„esență” și se „absorb” reciproc. Filosofic, între Divin și 
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Creație este un „gol metafizic”, care este umplut de 

„Intelectul Uman”, ce face „legătura-puntea” dintre acestea.  
De aici un fel de „divinizare a Omului Conlucrător” a l 

„Eliberării” Spiritului Divin de „iluzia lumii”. Anticii au mai 
conceput un fel de „emanație energetică”, ce este „între” 
Increat și creat, ca zisa „energie Divină Arhetipală”, în care 
sunt Principiile impersonale Divine, care apoi prin 
încorporare în materie să dea diversitatea lumii, ca 
manifestare din „afara” Divinului (panteismul antic). Dar 
această manifestare este „iluzivă, relativă”, în care Divinul 
face o „auto-conștientizare” de Sine. Ca Revelație Creștină, în 
primul rând FIINȚA este TREIME de PERSOANE 
FIINȚIALE, ce și mai mult au o Strălucire Energetică 
HARICĂ tot Necreată. Și Creația nu este „însăși” Energia 
Divinului, ci Creația faptică a unui ACT PERSONAL 
FIINȚIAL, tradus totodată ca Lucrare HARICĂ. HARUL 
Energetic nu este niciodată „despărțit” de PERSOANA 
FIINȚIALĂ, din VIUL căreia Iese.  

Se pune și aici însă, aceeași problemă, cum CONȘTIINȚA 
Absolută DIVINĂ „trece” la o Conștiință de Chip Creat? 
Dacă într-adevăr Creează și o Conștiință de Chip Creat, în 
„afară”, Creația este doar o „proiecție”, nu a unui ACT de 
FIINȚĂ, ci tot de energie, ce nu mai are nici o legătură cu 
FIINȚA.  

Cum să „introduci” Chipul Creat în CONȘTIINȚA Direct 
FIINȚIALĂ? Aici au dreptate anticii, că Chipul Creat din 

„afara” FIINȚEI este „iluziv și ne-ființial”. Revelația Creștină 
susține că Chipul Creat este „Ființial de Creație”, ceea ce 
denotă că „rădăcinile” Creației sunt în CONȘTIINȚA 

FIINȚIALĂ a lui DUMNEZEU. Aici vom face o „Lărgire 
Teologică”, care să rezolve tocmai dilema „Ființialității 

Creației”. Taina este ÎNTRUPAREA FIULUI lui DUMNEZEU, 
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care este la Început ca ÎNTRUPARE în Chipul Creației, apoi 
care Întrupează LOGHII CREATORI în Făpturile Create, ca 

să culmineze cu ÎNTRUPAREA DEPLINĂ Directă și 
PERSONALĂ HRISTICĂ. Fără această TRIPLĂ ÎNTRUPARE 

nu se poate înțelege cât de cât ACTUL FIINȚIAL PERSONAL 
DIVIN, nici Ființialitatea de Creație. LOGOSUL-FIUL 
PERSONAL FIINȚIAL DIVIN face un ACT „Excepțional”, 

tocmai de ASUMARE în FIINȚIALITATEA Sa4 și a Unei 
Ființialități Create și așa este posibilă și o Reală Creație. 

LOGOSUL DIVIN FIINȚIAL Creează și un Chip de Logos 
Creat, UNINDU-Se cu acesta, făcându-se LOGOSUL 
Prehristic, ca ARHECHIP de ÎNTRUPARE, ce devine tocmai 

Posibilitatea unei Ființialități Reale de Creație. ACTUL de 
Creație este mai Întâi la Nivel de FIINȚĂ, ca apoi să treacă în 

„afară”, ca Înfăptuirea propriu-zisă. Și doar datorită acestui 
ACT „Excepțional”, Creația primește și ea „Chip după 
CHIPUL și ASEMĂNAREA lui DUMNEZEU”.5 

CHIPUL de CONȘTIINȚĂ al lui DUMNEZEU este 
Dincolo de tot ce poate fi Conștiință de Creație. Și cum atunci 

„se traduce” și într-o „Concepere de Creație”? Trebuie astfel 
ca „Cineva” să aibă „Ambele Conștiințe” și totodată să poată 
să le „traducă” dintr-o parte în alta, fără să le „absoarbă” una 

în alta. Și acesta este LOGOSUL Prehristic, Cel care Creează 
și ASUMĂ și un Chip-Logos de Creație. Iconografic este 
prefigurat în „Steaua lui David” de pe Templul din Ierusalim. 

Cele Două Triunghiuri Îngemănate și în Sensuri diferite sunt  
Prehristicul ce avea să se ÎNTRUPEZE ca MESIA. Aceasta 

rezolvă „dilema” anticilor filosofi, tocmai „Puntea” dintre 
Increat și creat. La antici, Increatul Ființial Divin este 

                                                 
4 

Adică Enipostazierea.  
5 

 Facere 1, 26. 
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„complet izolat și apofatic”, față de creat, de unde „lipsa” de 
„Ființialitate” a creației, considerându-se că este doar o 

„ființare iluzorie”.  
Anticii au și ei Memoria unui Demiurg Divin, ce 

Modelează și Orânduiește lumea. Filosofic, se consideră că 
„principiile-Ideile în Sine Divine” modelează și se 
Încorporează în diversitatea lumii. Noi mergem la un 

MODEL ARHECHIPAL în Sine de Creație, care apoi este 
Transpus Creativ în diversitatea lumii. Și acesta este 

ARHECHIPUL Prehristic, LOGOSUL FIINȚIAL DIVIN 
Preîntrupat într-un Chip de Logos Creat și mai mult, într-un 
CHIP de UNIRE, CHIP DIVIN cu Chip Creat Deodată și în 

Transfigurare Reciprocă. Și din acest ARHECHIP Prehristic  
apoi, ca ACT tot PERSONAL, se „Seamănă” CUVINTELE, 

LOGHII CREATORI, care prin Energiile HARICE se fac 
LUCRĂTORI de Facerea Lumii. ACTUL CREATOR DIVIN 
trebuie să fie „Ante-Cosmic” (înaintea facerii Cosmosului), 

ca ARHECHIP de Creație, ca apoi prin acesta să se 
Modeleze de fapt „Modelele Create”.  

Dacă nu ar fi acest ARHECHIP „Între” Increatul DIVIN 
și Creat, ar fi un „gol metafizic” între DIVIN și Creație, așa 
cum spun filosofii antici. Prin LOGOSUL ARHECHIPAL 

CREATOR, ca Prehristicul de ÎNTRUPARE, acest „gol” 
dispare și Comunicarea dintre DIVIN și Creație este posibilă, 
având „ÎNRUDIREA” prin acesta.  DUMNEZEU nu Creează 

mai întâi o „materie primordială”, ci „Face mai întâi Cerul și 
Pământul”6, tocmai CHIPUL ARHECHIPULUI Prehristic, 

din care apoi se fac „materia și diversitatea lumii”. Noi 
insistăm pe o HRISTOLOGIE chiar de la ACTUL Creației. 
Creația este pe „fondul” HRISTIC, este prin ACTIVUL direct 

                                                 
6
  Facere 1, 1. 
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HRISTIC, este prin CHIPUL HRISTIC, de la care apoi se va 
trece la CHIPUL Eshatologic din Veșnicie, al CHIPULUI 

SFÂNTULUI DUH, ca ÎNĂLȚARE la TATĂL.  
Taina Creației este în ASUMAREA de către FIUL 

DUMNEZEIESC și a Unui Chip de Creație, care în UNIRE 

este CHIPUL Prehristic, ce mistic este o Preînchipuire deja a 
Chipului de Om, care apoi este făcut și ca Făptură. Creația 
fără acest ARHECHIP Precosmic nu este înțeleasă. Aici este 
ORIGINEA, aici este MODELUL și aici este „Fondul” 

oricărei Diversificări și oricărui Specific. Toată Creația are în 
Sine ARHECHIPUL Prehristic, ca un COMUN de 
Ființialitate de Creație, și pe baza și Substanțialitatea 
acestuia se face Desfășurarea Lumii. Și acest ARHECHIP 

Prehristic și Precosmic se Descoperă doar după ÎNTRUPAREA 
LOGOSULUI DIVIN în Chipul „Făpturii de Om”.  

De aceea pentru noi, Creștinii, nu Chipul Făpturii de Om 
este Sacru, și nici Numele de Om, ci NUMELE de OM-

HRISTIC, ce UNIT este NUMELE de IISUS. Anticii fac un 
„cult” Simbolului de Om, tocmai în această Memorie 
Primordială, care datorită păcatului căderii, s-a șters și și-a 
pierdut adevăratul fond în sine.  

  
Lucifer, Îngerul căzut din Lumină, reproșează FIULUI lui 

DUMNEZEU:  
– De ce CHIPUL Tău de CREATOR să aibă Chipul de 

OM, care va fi și Chipul unei Făpturi?... De ce nu păstrezi 
CHIPUL Pur de DIVIN CREATOR?... Iar dacă așa VREI Tu, 
Chipul de Înger se Cuvine să fie Chipul de Creație în care Tu 
să Te ARĂȚI Lumii. Îngerul este Cer, de ce „alegi” tocmai 

Chipul de Pământ, pe care-l va avea Făptura de Om? De ce 
îl „Iubești” mai mult pe Om decât pe Înger? De aceea te 
„urăsc de moarte”. Asupra ta nu pot face nimic, fiind 
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DUMNEZEU, dar am să „urăsc” pe Făptura Om și am să-l 
fac „potrivnicul” Tău și așa am să mă răzbun pe Tine... Dacă 
„INIMA” ta este Chipul de Om, am să-ți „rănesc” astfel 

Inima ...  
  
Și îi Răspunde DOMNUL:  
– CHIPUL Meu de CREATOR este Totodată DIVIN și de 

Creație, și în ACEST CHIP UNIT Eu Creez Lumea. Și Acest 
CHIP UNIT este CHIPUL de OM, pe care Îl voi Dărui 

„Făpturii” ce UNEȘTE toată Creația în Sine, și totodată 
Creația cu DIVINUL. Vouă, Îngerilor, v-am dat Chipul cel 
mai de Sus, Chip de Lumină-Cer, Chip de Spirite. Și dacă EU, 
care sunt DUMNEZEU, Mă „Cobor” în Chipul de Creație, și 

pe voi, Îngerii, vă „Aleg” să fiți cei care îmi Mărturisiți 
„Coborârea Mea pe Pământ”. Chipul de Înger este Chipul 
Vestitor al ÎNTRUPĂRII Mele pe Pământ. EU Îl Cobor pe 
DUMNEZEU pe Pământ, voi, Îngerii, coborâți Cerul pe 

Pământ și Făptura Om va Ridica Pâmântul în Sus la Cer, iar 
Natura Făpturilor Create va Participa cu Trupul ei la 
ACEASTĂ OPERĂ a Mea, de Creație. Și toată Creația va fi 
„PURTĂTOARE” de CHIP al MEU-al OMULUI ÎNTRUPAT. 

EU sunt OMUL, CHIPUL FIINȚIAL UNIC al Creației și 
toată Creația este în „Deo-Creațio-ființa” CHIPULUI Meu 
de OM, DUMNEZEU Coborât în Creație și Creație Urcată în 
DUMNEZEU. Îngerii au în Sine Natura Ființială a Mea de 

OM; Natura are Natura Mea Ființială de Om și Omul la fel, 
și așa toată Creația este într-o Ființialitate UNICĂ, „care 
este mai întâi” în CHIPUL Meu de OM-DUMNEZEU 
CREATOR, ce apoi se transpune în specificuri Individuale în 

toate Făpturile Lumii Create.  
Deci, tu, Lucifer, nu confunda CHIPUL Meu Însuși de OM, 

ca „DUMNEZEU făcut și Creație”, cu Chipul de Om-Făptură. 
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Și Îngerii și Natura și Omul, ca Făpturi, aveți ACELAȘI 
CHIP FIINȚIAL al MEU de OM-FIU, de DUMNEZEU și Fiu 
de Creație în UNIRE. ÎNRUDIREA dintre DUMNEZEU și 
Creație este CHIPUL Meu de OM și tot acesta este Înrudirea 
pe care o are Creația în sine, ca totalitate de Făpturi”.  

 
– Eu ți-am cerut, zice Lucifer, să-mi dai mie, ca Înger, 

Pământul, pe care eu să-l „modelez” după Chipul Îngeresc, 
ca o „Laudă” a CHIPULUI TĂU Pur DUMNEZEIESC. De 

ce să te „cobori” din CHIPUL Tău PUR? Eu nu am să mă 
Închin niciodată unui DUMNEZEU cu Chip de Făptură, ci 
unui DUMNEZEU PUR. Dă-ne nouă, Îngerilor, Misiunea să 

„coborâm” CHIPUL Tău DIVIN și în Făpturile Pământului...  
 

Răspunde DOMNUL:  
– Trebuie să înțelegi că Chipul Pământului este Însăși 

Destinația Creației Mele și tocmai Coborârea Mea în Chipul 

Pământului este „Chipul în Sine de Creație”. De aceea Eu 
sunt CREATORUL DUMNEZEU-OM ca apoi să fie și Creația 

Om-Dumnezeu. Tu, ca Înger în CHIPUL Meu de 
DUMNEZEU OM, ești Înger, OM-Spirit. Natura este OM-
Viață și Omul Făptură este OM-Om. Spirit, Viață și Om sunt 

Chipurile Specifice și Distincte Create ale CHIPULUI Meu 
de OM în Sine. 

  
Zeii și Zeițele anticilor sunt tocmai transpunerea acestui 

fapt, al Îngerilor căzuți care ar fi vrut să fie „creatorii celor 

pământești”. 

* 

S-a văzut că Ființa noastră Creată, fiind după CHIPUL lui 
DUMNEZEU, are un „Fond de Creație” prin TEO-FORMĂ, 
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din care nu poate „ieși”, că ar însemna „anihilarea” a însăși 
Ființei Create. Păcatul face „gol” de TEO-FORMĂ, dar nu o 

„distrugere” (nefiind posibilă). Păcatul „întunecă” CHIPUL 
DIVIN din noi, dar acesta Rămâne neatins. Trebuie  

concretizată tocmai această SUPRAFORMĂ DIVINĂ în care 
Ființa Creată este. Aici este Esența Creștină. Ce este 
DIVINUL din Creație și cum este?  

De aici Trei probleme:  
– cum este DIVINUL față de noi;  

– cum este DUMNEZEU în noi și noi în DUMNEZEU;  
– cum se face Comunicarea reciprocă.  
Aici se încurcă mulți. S-a văzut din cele relatate, că 

DIVINUL este SUPRAFORMA care ne Creează și pe noi, ca 
Formă Ființială Creată. Deci, Practic, CHIPUL este, în mare, 

însăși FORMA FIINȚIALĂ. Forma Ființială Creată și Cea 

DIVINĂ sunt ca Două Paralele Existențiale . Și 
„ÎNRUDIREA” lor este Taina FIULUI-LOGOSULUI 

FIINȚIAL DIVIN HRISTIC. Deci, noi, Creația, suntem 
Chip-Formă Ființială Creată după CHIPUL-SUPRAFORMA 

DIVINĂ, cu ÎNRUDIREA DIVINO-Creație pe care o face 
FIUL-LOGOSUL DIVIN. „Sfatul” DIVIN Biblic: „să facem 
Om după CHIPUL și ASEMĂNAREA Noastră”7, este tocmai 

ARHECHIPUL de ÎNRUDIRE DIVINO-Creație, fără de 
care Creația nu poate fi. Anticii nu știu de acest 
„INTERMEDIAR” DIVINO-Creație și de aceea se zbat cu 

disperare între Inteligibilul Divin și sensibilul creat, fără 
„punte de legătură”.  

Noi evidențiem această ÎNRUDIRE, ce este dată de  
ARHECHIPUL PREHRISTIC și HRISTIC. Deci, DIVINUL 
față de Creație este „ÎNRUDIRE HRISTICĂ”, adică CHIP și 

                                                 
7 

 Facere, 1, 26. 
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ASEMĂNARE de TEO-FORMĂ. Conștiința în sine a Ființei 
de Creație este „ÎNRUDIREA cu FIINȚA DIVINĂ”, TEO-
HRISTO-FORMA. Conștiința noastră Ființială este doar în 

Taina HRISTO-CHIPULUI, CHIPUL lui DUMNEZEU 
Biblic prin care am fost Creați. DIVINUL față de Creație și 

Creația față de DIVIN sunt în această ÎNRUDIRE 

HRISTO-CHIP. Tocmai această „Substanțializare” trebuie 

făcută cu toată insistența, ca recâștigarea Conștiinței 

Ființiale de Creație . În ce constă? În FIINȚIALITATEA 
LOGOSULUI HRISTIC. Creația nefiind „Natură prin sine 
însăși”, înseamnă că de fapt nu are „Ființă de Creație”, ci este 

„ființarea” FIINȚEI CREATOARE.  
Revelația Creștină vine cu Taina LOGOSULUI DIVIN, 

care „Se face El Însuși și Ființă de Creație”. Această 
ASUMARE a Unei Ființe Create de către FIINȚA DIVINĂ 

este cea mai teribilă metafizică. LOGOSUL DIVIN, ca FIU 
FIINȚIAL, Se face și o „Ființă-Fiu de Creație”. Iată cum 
CHIPUL HRISTIC Se face și „Ființă de Creație”. ACEEAȘI 
PERSOANĂ FIINȚIALĂ DIVINĂ ASUMĂ în Sine și Firea 

unei Naturi de Creație și Se face „Dublă Ființialitate”, ce 
înseamnă tocmai CHIPUL HRISTIC. 

Ca să Reprezinți ICOANA HRISTICĂ, trebuie să 
pornești de la Chipul de Creație și de asemenea, Chipul de 

Creație nu poate fi Reprezentat decât prin CHIPUL ICONIC 
HRISTIC. CHIPUL HRISTIC și Chipul de Creație sunt Unul 
prin Altul, fără amestecare. FIUL DUMNEZEIESC Creează 
prin Sine și Chipul de Creație și- l face o „Îngemănare 

Creată”. Creația este Transpunerea CHIPULUI lui 
DUMNEZEU și într-un Chip Creat, dar nu ca simplă 
„imitație” sau ca simplă traducere a „Inteligibilului” DIVIN 
în „forme de creație”. FIUL FIINȚIAL DIVIN TRĂIEȘTE 

în Sine CHIPURILE de Creație și „ACESTE TRĂIRI 



66 

INTRAFIINȚIALE” față de Creație se fac „LOGHII-

Arhetipurile” de Creație . LOGHII IUBITORI DIVINI 

sunt Originea Creației.  

Creația este deja de la Origine „Raport” al DIVINULUI 
față de Creație și acest Raport se Transpune în Creație , 

având Complexul Deplin al COMUNICĂRII reciproce. FIUL 

lui DUMNEZEU, după ce TRĂIEȘTE PERSONAL 

RAPORTUL Său față de Creație, apoi Creează Lumea. Și 

urmează apoi Trăirea Raportului pe care îl face Creația 

față de DIVINITATEA care a „TRĂIT înainte” în Sine 

IUBIREA Sa față de Creație.  

 

 O, FIUL lui DUMNEZEU, 
 Tu mă îngemănezi în Tine 

 Ca Fiu de Creație 

 Și din acest Chip apoi 

 Creezi Ființa mea, 

 Care astfel se-NRUDEȘTE 
 Cu Însăși FIINȚA Ta. 

 

 O, ce Chip am eu în Tine, 

 Ce IUBIRE DIVINĂ este Revărsată în mine? 

 
 Născut-Creat în „afară” 

 Trebuie și Eu, cu o Iubire a mea, 

 Să Răspund „Asemenea”, 

 Să Întrupez Chipul meu din Tine 
 În Chipul meu de Asemănare,  

 În UNIREA de Taină, 

 CHIP de ICOANĂ. 
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 În Ființa mea Creată  

 Ești Tu, DOAMNE IISUSE,  
 Precum și în FIINȚA Ta 

 Sunt Eu, cel Adevărat,  

 În care Tu, DUMNEZEU, Te-ai Întrupat. 

 

 Și în Tine, HRISTOASE, 
 Care ești DUMNEZEU și Creație,  

 Eu mă recunosc. 

 

 Fără de Tine 

 Nu mai am în Cine să mă Văd 
 Și pe mine însumi mă pierd.  

 

 Nu în mine este ÎNTÂLNIREA cu ICOANA Ta, 

 Ci în Chipul meu din Tine 

 În care trebuie eu să INTRU 

 Să Te Regăsesc 

 Și în care eu însumi mă Întâlnesc. 

 

 Fără Tine, Eu niciodată  
 N-am să mă pot recunoaște 

 Și doar prin CHIPUL Tău 

 Eu pot să Privesc.  

 
Aici este marea Taină a Misticii Teologice Creștine. Noi, 

Făpturile Create, în „afară” avem o Ființialitate Proprie, de 

„Libertate-Deschidere” Individuală față de DIVINUL 

CREATOR. Dar Ființa noastră este în FIUL lui DUMNEZEU, 

în „Acel Chip al meu Asumat de El înaintea Creației mele”, 
care este „Originea mea DIVINĂ și nepieritoare”. Lumea 
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Creată „este mai întâi în LOGOSUL CREATOR, deja cu CHIP 

și ASEMĂNARE”, și prin aceasta în „afară” Fiecare „va fi un 
Răspuns Propriu” față de Chipul său din LOGOSUL DIVIN. 

Noi nu ne putem „raporta” direct la DIVINUL în Sine, Cel 

Dincolo de condiția de Creație, ci la DIVINUL HRISTIC Cel 

„făcut și un Chip al meu de Creație”.  

Eu nu-L „găsesc” pe DUMNEZEU în Făptura mea de 
„afară”, ci în „Făptura mea din LOGOSUL HRISTIC 

CREATOR”. De aici „Căutarea” DIVINULUI în zisul „Adânc 

al Inimii”. Inima mea de Viață Creată „Bate înainte în 

LOGOSUL HRISTIC” și în măsura în care și Inima mea de 

Făptură de afară „va bate asemenea” mi se Deschide 
„Vederea DIVINĂ”. LOGOSUL CREATOR HRISTIC este 

mistic Reprezentat ca „Cel cu toate Inimile Lumii”, care sunt 

„Chipurile Ființiale” ale Lumii și prin „legătura” cu acestea 

fiecare are Viață. Lumea „nu poate pieri”, că este „nemuritoare 
în Inimile” LOGOSULUI DIVIN. Păcatul aduce o „distrugere” 

a Lumii „de afară”, dar nu poate distruge „Lumea din Lăuntrul 

LOGOSULUI”. Memoria anticilor de „absorbire” a lumii în 

DIVIN este această amintire a „Reîntoarcerii și Regăsirii în 

LOGOSUL HRISTIC”. 
 

  DOAMNE IISUSE, în mine Aud 

  Cum Bate Inima mea din Tine, 

  În care Însuși „SÂNGELE de DIVIN” 
  CURGE fără oprire. 

   

  Și Inima mea de Făptură  

  Bate prin această Inimă,  

  Cu „sânge de Creatură”.  
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  Și UNIREA SÂNGELUI de DIVIN 
  Cu Sângele de Creație 

  Va UNI Cele Două Inimi 
  În Însăși INIMA Ta, 

  În care este toată TAINA.8 

Creația Omului 

Adam și Eva aveau Chip de OM-NUMELE de Creație a l 
Însuși FIULUI DIVIN, ce S-a făcut totodată și un Chip de Fiu 
de Creație. OM-CARTEA VIEȚII. OM-CHIPUL lui 
DUMNEZEU transpus și într-un Chip de Creație în totodată 

ASUMARE DIVINO-Creație. Îngerii și toate Făpturile  
ARĂTAU Coborârea DIVINULUI în „Fețe de Creație”.  

Toate sunt PURTĂTOARE de FRUMUSEȚI DIVINE 
care se fac MODELE și pentru niște Frumuseți de Creație. În 

toate acestea, DIVINUL se VEDE în Măreția Sa, chiar dacă 
Se Descoperă printr-o Natură Creată. Dar OMUL Adam și 
Eva aveau o Înfățișare de „altă” Orientare. Toate Făpturile 
sunt DIVIN care Se „UITĂ” în Jos, DIVIN care se 

„Îmbracă” și în Haină de Creație. O, ce Podoabă este această 
Haină de Creație! OMUL Adam și Eva, deși au de asemenea 
Corp de Natură, au PRIVIREA Orientată în SUS.  

Îngerii și Făpturile Naturii, sunt DIVIN care „Se face și 

Creație”, dar OMUL este „Creație care se face DIVIN”. În 
Îngeri și Natură se VEDE MÂNA DIVINULUI cea Măiastră 

și Minunată. Dar în OM nu se mai VEDE doar DIVINUL, ci 
se Vede DIVINUL cu Firea Creată Împreună și deodată. Și 
Firea Creată a OMULUI are o „PRIVIRE Dincolo de sine”, 

                                                 
8
  Vezi „LOGOSUL HRISTIC”.  
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care-i dă o „ÎMBRĂCARE a Creatului în CHIP DIVIN”. 
Dacă în Îngeri și Natură DIVINUL Se Îmbracă în Chip de 

Creație, în OM Chipul Creat se ÎMBRACĂ în CHIPUL 
DIVIN. În Natură trebuie să Vezi DIVINUL sub „ascunzișul” 

Chipului Creat, iar la Omul Adam și Eva trebuie să Vezi 
CHIPUL lui DUMNEZEU „în Afară”. 

O, ce CHIP înfricoșător are OMUL! Este direct  

ARĂTAREA CHIPULUI DIVIN, în FAȚA căruia trebuie să 

te ÎNCHINI. În OM DUMNEZEU nu mai este „ascuns” de 

Firea Creată, ci este în „Afară peste Firea Creată”. Îngerii și 
Făpturile Naturii sunt „PURTĂTORI în Sine ai DIVINULUI, 

pe când OMUL este PURTĂTOR în „Afară” al DIVINULUI. 

Și OMUL Adam și Eva aveau astfel o ÎNFĂȚIȘARE 

aparte, în care CHIPUL lui DUMNEZEU trebuia să se 

ARATE la FAȚĂ.  
În Rai totul era așa de plăcut și tihnit, dar se AȘTEPTA cu 

nerăbdare „ARĂTAREA FEȚEI lui DUMNEZEU”. Și 

ARĂTAREA avea să fie în CHIPUL de OM. Adam și Eva 

erau cei care PREGĂTEAU prin Chipul de Făptură de OM să 
VINĂ Însuși DUMNEZEU FIUL și să Se ARATE.  

O, TAINĂ minunată și înfricoșătoare!  

Adam și Eva erau astfel cei mai „Iubiți” în Rai și toate li 

se plecau. Adesea Însuși DOMNUL VORBEA cu ei, Învăluit 

într-un „Nor Luminos”. După fiecare ARĂTARE de acest fel, 
Adam căpăta o „Strălucire” deosebită și mai ales Eva parcă 

„POARTĂ tot Universul în Brațe”. Chipul lui Adam este cu 

Privirea în „Afară”, spre NECUPRINSUL Lumii. Chipul Evei 

este cu Privirea în Lăuntru, care paradoxal, „Cuprinde 

NECUPRINSUL”. La Adam este o Deschidere a Propriei 
limite spre „Nelimitatul DIVIN”. La Eva este o Tainică 

„Încorporare” a „NESFÂRȘITULUI DIVIN”. La Adam 
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„Forma Creată” tinde să se Îmbrace în SUPRAFORMA 

DIVINĂ. La Eva, Cea DIVINĂ Se Îmbracă în Forma Creată.  

* 

În Rai totul era de o Frumusețe nespusă. În mijloc se 
ÎNĂLȚA parcă până la Cer POMUL VIEȚII. Aici Adam și 

Eva stăteau cel mai mult. Aici Se ARĂTA adesea DOMNUL 
și VORBEA cu ei. POMUL VIEȚII se deosebea total de ceilalți.  
Avea o „Culoare mai VIE” și cu FLORI ce nu semănau cu 
cele Pământene. Era o TAINĂ încă „neștiută”, ce RODURI 

va face acest POM al VIEȚII? Din toți Pomii au mâncat câte 
un Rod, dar din POMUL VIEȚII încă nu. Și era ceva minunat 
când Eva stătea adesea în Genunchi sub EL și o FLOARE îi 
cădea pe Piept în mod special, care apoi dispărea undeva în 

ea. Și de fiecare dată se repeta acest fapt, de parcă toate 
FLORILE POMULUI VIEȚII tindeau să- i cadă pe Piept. 

Nu departe mai era încă un  „pom urât și gol”, pe care 
„chipul unui șarpe” se profila fantomatic. Interesant că 

acesta, deși nu avea frunze și flori, avea în schimb un  „fruct 
lucios și de un negru obsedant”. Toate Vietățile ocoleau acest 
loc dintr-o repulsie inexplicabilă. Ochii „șarpelui fantomatic” 
îi atrăgeau uneori pe Adam și Eva, care apoi fugeau pur și 
simplu cuprinși de frică. DUMNEZEU îi avertizase ca nu 

cumva să „mănânce” din acest pom „că vor muri”.  
 
Odată „șarpele” s-a repezit la Eva să- i smulgă FLOAREA 

POMULUI VIEȚII din Piept.  

– Nu te speria, i-a zis el, aș vrea să văd și eu cum este 
această FLOARE. Mai mult, m-aș bucura dacă ați gusta și 
voi din „fructul pomului meu”, ca să cunoașteți „ce nu este” 
în tot Raiul. Vedeți, sunt „Trei Lumi” în Rai, Făpturile 
Create, POMUL VIEȚII DIVINE și „pomul meu, al unei lumi 
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dincolo și de DIVIN și de Creație” (o taină pe care 
DUMNEZEU v-a interzis-o, ca să nu cunoașteți Binele și 
răul, ca EL). 

* 

Se știe că DUMNEZEU a Creat Lumea sub formă de Trei 
Chipuri, ca Îngeri, ca Făpturile Naturii și ca Om . Îngerii au 
fost Creați ca Primele Făpturi, care să fie Creațiile Cerului. 
Chipul lor este direct Spiritual. Nu se știe însă de ce o parte 
din Îngeri, în frunte cu unul dintre ei, pe nume Luceafăr-
Strălucitorul, au căzut din Cer și s-au făcut demoni 
întunecați. DUMNEZEU, după ce a făcut Pământul cu Raiul, 
le-a dat și lor un „loc-pomul căderii, cel fără verdeață și gol”, 
în care să stea „ascunși”. DUMNEZEU care ce a Creat nu 
poate distruge, pe acești Îngeri răi nu i-a omorât, ci i-a 
„închis în pomul cel gol și uscat”. Se zice că în acest „pom 
este o fantomatică lume”, cu alte înfățișări ce nu seamănă cu 
cele Create de DIVIN. Și căpetenia acestora, Lucifer, se zice 
că a făcut un sfat cu toți demonii.  

– Trebuie să ieșim din această îmchisoare cu orice preț.  
Am găsit posibilitatea. Eva-Omul va fi eliberarea noastră. Să 
facem totul ca să o momim să mănânce din „rodul pomului 
nostru”. Așa vom putea intra în Om și prin el, în Natura toată. 
Să ne grăbim, până nu se va face „coborârea” FIULUI DIVIN 
în Chip de Om, că atunci nu mai este nici o șansă. Ați văzut 
„Semnul VENIRII LUI”, prin „FLOAREA din POMUL 
VIEȚII”, care pică pe Pieptul Evei. Să facem ceva prin care 
să împiedicăm TAINA NAȘTERII FIULUI DIVIN în Chipul 
de Om. Eva trebuie câștigată de partea noastră. Prin Eva vom 
„naște lumea noastră demonică”, oprind „Nașterea Lumii 
DIVINE” pe Pământ. Trebuie să câștigăm Pământul, ca 
„împărăția noastră”... Și le-a plăcut la toți demonii planul lui 
Lucifer. 
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* 

Minunat era Chipul Evei pe Zi ce trecea. Se Învăluia tot 
mai mult de o TAINĂ DIVINĂ. FLORILE din POMUL 

VIEȚII începeau să dea în Pârgă... „RODUL POMULUI 
VIEȚII” era AȘTEPTAT de tot Raiul, ca „DESCOPERIREA 

TAINEI Lumii”. Și aceasta era legată de TAINA Evei. Nu știa 
nimeni însă cum anume este.  

Lucifer privise cu atenție „Facerea Omului”. Văzuse cum 

DUMNEZEU l-a creat mai întâi pe Adam, în care a 
„SUFLAT” acel „Suflet Creat de Om-Asemănarea CHIPULUI 

lui DUMNEZEU”. A văzut cum a „luat Coasta-Chipul 
Adamic” și din aceasta a Creat-o apoi pe Eva. Aici i s-a părut 
ceva mai deosebit. „Coasta-Chipul Adamic” a folosit-o 

DUMNEZEU ca „Suport” direct și totodată ca o „Întrupare” a 
Chipului Adamic. Dacă pe Adam l-a făcut pe „Suportul-

Coasta Pământului”, pe Eva a Creat-o la fel, dar pe „Suportul 
Adamic”. Mai mult, dacă în Adam a SUFLAT CHIPUL 
DIVIN, în Eva sunt „Două SUFLĂRI”, și „Suflarea Adamică 

și SUFLAREA DIVINĂ”. Vasăzică, Adam are în el doar o 
Suflare, pe când Eva are „Două Suflări”... Aceasta l-a surprins 

pe Lucifer, TAINA „Celor Două Suflări” ale Evei. Asta 
înseamnă că DUMNEZEU are un „Gând special” cu Eva. 
Sufletul Evei este la fel cu al lui Adam, Creat de SUFLAREA 

direct DIVINĂ. Dar Sufletul Creat al Evei „Întrupează” 
direct „Chipul Sufletului Adamic”, ce este ca o „Sămânță”. 

Vasăzică, Sufletul Evei are „Două Destinații”, odată să 
„Întrupeze un Anume CHIP de LOGOS DIVIN” (ca și 
Sufletul Adamic), dar mai face „în plus” și o Întrupare a 

„Chipului Sufletului lui Adam”.  
Eva este Creată de DUMNEZEU să Întrupeze „deodată ș i 

DIVINUL și Chipul Creat”, sau mai bine zis, să Întrupeze în 
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„UNIRE Creatul cu DIVINUL”. În Adam nu este UNIREA, 
ci „Distincția-deosebirea” dintre DIVIN și Creație. Adam este 

„PURTĂTOR de DIVIN”, pe când Eva face și UNIREA cu 
DIVINUL. Aceasta înseamnă „Taina Chipului de MAMĂ”. 

MAMA va Naște „Sămânța Creației în UNIRE deodată cu 
DIVINUL”. Și astfel, DIVINUL are „Trecere” liberă în 
Creație și Creația are posibilitatea să se „ÎNRUDEASCĂ” 

direct cu DIVINUL. Lucifer se zburlește răutăcios. Dacă prin 
Chipul Evei-MAMEI DUMNEZEU Coboară în Lume, și el-

diavolul tot prin Eva va trebui să „intre” în Lume. Și în 
primul rând trebuie cu orice chip să „distrugă Sămânța 
Adamică” din Eva, că asupra DIVINULUI nu are nici o 

putere. Și Lucifer își face „planul”...  
– Eva nu trebuie să devină MAMĂ, ci să rămână 

„Femeie” simplă. Femeia nu trebuie să Nască, ci să fie 
„plăcerea lui Adam”. Adam, în Eva nu trebuie să Vadă 
UNIREA sa cu DIVINUL, ci Unirea sa „tot cu lumea creată”. 

Eva, la fel, trebuie să Vadă în Adam Chipul Creat pe care să-l 
„îmbrățișeze”, nu „ÎMBRĂȚIȘAREA cu DIVINUL”. Dacă 

Naște, Eva Vede mai ÎNTÂI DIVINUL și Chipul Creat în 
umbră și Adam la fel, va Vedea în Eva-MAMĂ tot DIVINUL, 
și nu „plăcerea Firii Create”. Omul trebuie să se „auto-guste” 

mai întâi pe sine, ca să „uite” de GUSTUL DIVIN... Și 
Lucifer scoate un chicot de bucurie demonică...  

* 

Toată atenția Raiului era pe Eva. Cu ea trebuia să se 
întâmple „Ceva” prin care să se Descopere TAINA mult 

AȘTEPTATĂ. În Chipul Evei parcă „apăsa” Ceva așa de 
greu, de te strivea... Eva stătea tot mai mult sub POMUL 
VIEȚII. Dar, curios, de la un timp, mai zăbovea și sub 
„pomul șarpelui”... În Eva se produse o „schimbare”, parcă se 



75 

înnegrise la Față și avea o privire fixă... Adam o Însoțea 
permanent, tăcut și preocupat de „ale lui”, de „deosebirea 
lucrurilor Lumii”. Adam avea o predilecție deosebită spre 

„Cunoașterea Creației”. Contempla ore în șir toate cele din jur 
și făcea distincția între CHIPUL lui DUMNEZEU și Chipul 
Creat... Povestea apoi Evei Minunățiile pe care le 
Descoperea. Eva, la rândul ei, făcea niște gesturi care- l 

surprinseră pe Adam. Eva îl strângea mai cu insistență de 
Mână și se lipea des de el... Adam nu știa cum să- i răspundă... 
El Vedea în Eva o Taină încă „necunoscută”. Vedea mai ales 
un „CEVA DIVIN” care „CREȘTEA” în ea. Privirea lui 

Adam „pătrundea” până în adâncurile Evei și Vedea „Coasta-
Chipul său” Întrupat, ca o „Sămânță în Pământ”. Se mira și el, 
cum de Eva are „Chipul Adamic” deja în sine. El Vedea în 
Eva Taina Propriului Chip.  

– Adame, îi zice Eva într-o Zi, mi-a spus „șarpele” că de 
ce tu vezi în Mine „Altceva” decât sunt Eu... Tu trebuie să mă 
Vezi pe Mine, ca pe Mine să mă Iubești... Noi trebuie să fim 
„ceea ce suntem”, nu învăluiți de „altceva” în care să ne 

pierdem pe noi înșine. „Să fim noi înșine”, iată „taina 
noastră”... Adam surprins o avertizează.  

– Ai grijă Eva, să nu cazi în momeala „șarpelui”. Eu 
„Deosebesc” clar CHIPUL DIVIN de Chipul de Creație. Dacă 

desparți Chipul de Creație de Cel DIVIN, se produce o 
„pierdere” a Propriului Chip de Chip. Eu când te Privesc pe 
tine, Văd mai Întâi CHIPUL DIVIN PECETLUIT pe Sufletul 
tău și prin Acesta Identific Chipul propriu-zis al Sufletului. 

– Și eu Văd în tine, Adame, mai Întâi CHIPUL DIVIN ș i 
apoi Sufletul tău Transpus după „Asemănarea DIVINĂ”, dar 
va trebui să Văd și „invers”, mai întâi Chipul Creat „fără” 
DIVIN, ca să pot „gusta” ce este cu adevărat Chipul nostru de 

Creație. 
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Adam se încruntă nedumerit.  
– Eu Văd în tine mai Întâi PECETEA CHIPULUI de FIU 

DIVIN pe Sufletul tău de Eva și apoi „Pecetea Coastei-
Chipului Adamic” din care ai fost Creată. Eu, Adam, am doar 

o singură PECETE, a CHIPULUI DIVIN, pe când tu, Eva, ai 
„DOUĂ PECEȚI-CHIPURI”, ce îți dau un Chip „Special”, 
un „Suprachip”, care este Taina Chipului de MAMĂ. Eu, 

Adam, sunt Om-simplu, pe când tu, Eva, ești „Om-Dublu”. 
Eu, Adam, „nu te conțin pe tine, Eva”, dar îți Dăruiesc 

Pecetea-Coasta-Chipul meu Adamic ce se UNEȘTE cu 
PECETEA CHIPULUI DIVIN și așa, în tine se face Taina 
UNIRII Chipului Creat cu CHIPUL DIVIN.  

Iată Taina „Suprachipului” de MAMĂ, ca cel ce 
„Întrupează” deodată Chipul Creat cu Cel Divin, spre a- l 

naște. Eu, Adam, nu pot „Îmbrăca” DIVINUL cu Chipul meu, 
ci eu mă Îmbrac în CHIPUL DIVIN, pe când tu, Eva, 
ÎMBRACI și CHIPUL DIVIN și de Creație în UNIRE. 

Minunat este Suprachipul tău de MAMĂ! 
Eva îi răspunse:  

– „Șarpele” mi-a spus că adevăratul meu „chip de Eva” 
este „Chipul de Femeie” și nu de MAMĂ, cum susții. „Chipul 
de Femeie” este Taina Lumii, nu Chipul de MAMĂ. Și ca să 

cunosc aceasta trebuie să „mănânc din pomul șarpelui”...  
Adam descumpănit holbă ochii...  
– Mi-a mai destăinuit „șarpele”, că tu, Adame, vei fi acela 

care trebuie să mă „ajuți”... Nu trebuie să „devin MAMĂ”, ci 
să „devin Femeie”. 

Adam deodată se supără...  
– Îți interzic să mai vorbești cu „șarpele viclean”.  
– Sunt liberă, nu sunt sluga ta, răbufni Eva și fugi pentru 

prima dată de Adam. 
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* 

Se știe ce a urmat. Eva a „mâncat din pomul demonic” și 
Adam a urmat-o... Și s-au „văzut dintr-odată goi”... Adam nu 
mai avea „ÎMBRĂCĂMINTEA de DIVIN” și Eva nu mai avea 

Suprachipul de MAMĂ. Adam a rămas simpla Făptură de 
Om-Chip de Creație și Eva a rămas Chipul de simplă Femeie. 
Eva avea „Menirea” să fie Chipul ÎNTRUPĂRII FIULUI 
DIVIN, ca Chipul de Taină al MAICII DOMNULUI.  

Creația, pierzându-și „Destinul SACRU”, intră în „altă” 
Istorie, până se va „Naște Noua Evă” care să NASCĂ pe 
HRISTOS, MÂNTUITORUL Lumii. 

Și a „Spus” DOMNUL că Chipul ICONIC al MAICII 

DOMNULUI Există cu Adevărat, dar păcatul demonic „l-a 
întârziat”. Revelația Creștină îl ÎMPLINEȘTE.  

* 

În sens Creștin, Creația are deja de la „Naștere-Creație” 
toată „Structura Ființială”, nemaifiind nevoie de „evoluție-
devenire de structurare” (cum zic anticii panteiști). 
Cosmogonia antică este un „Divin în manifestare-structurare 
de creație”. Ca Viziune Creștină, Cosmogonia este „Creație 
faptică”, cu „Structurarea deplină” pe care o face 
CREATORUL. Și Ființa Creată apoi face și ea un „Răspuns 
Propriu”, care este Cosmologia-Manifestarea Naturii Create. 
Anticii amestecă Cosmogonia și Cosmologia, pe când în sens 
Creștin sunt separate. 

Cosmogonia Creștină este Însăși Creația LOGOSULUI 
DIVIN, pe baza „LOGHILOR-CUVINTELOR” CREATOARE 
ARHECHIPALE. Zisele „Rațiuni Divine”, în sens Creștin, nu 

sunt simple „Idei Arhetipale” ce fac apoi „structurarea intrării 
în materie”, ci sunt „ARHECHIPURI-STRUCTURI 
Depline”, atât ca Spirit cât și Corporal-material. Anticii spun 
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că întâi au fost Spiritele și apoi acestea se „încorporează” în 
„întunericul materiei”, din care trebuie să „reiasă”. În sens 
Creștin, DUMNEZEU Creează „Ființa creată, Spirit și Corp-

materie” deodată și fără antagonism. ARHECHIPUL 
LOGOSIC DIVIN este „deodată” Spirit și Corp, încât 
„Structurarea Corpului” este deja odată cu Spiritul de Creație. 
Fără aceste distincții nete, Creștinismul este eronat înțeles. 

Iată, astfel, Cele Două ICOANE-ARHEMODELE, 
ICOANA Cosmogoniei și ICOANA Cosmologiei, CHIPUL 

HRISTIC-DIVINUL ce Se Coboară în Creație și Chipul 

MAICII DOMNULUI-Creația ce se URCĂ în DIVIN. 

Fiecare suntem Individualități Proprii cu PECETEA-

MEMORIA Cosmogonică HRISTICĂ, în Împletire cu 
Pecetea-Memoria Cosmologică de Creație. 

Trebuie făcută disticția clară și netă dintre Suprachipul de 

MAMĂ și Chipul de Femeie-Mamă. Suprachipul de MAMĂ 

în Sine este Chipul de „Divinitate de Creație”, ca 
„Asemănarea CHIPULUI de DUMNEZEU” din Creație. 

Doar un „Divin de Creație” poate Renaște DIVINUL într-un 

Răspuns Propriu (Cosmologic). Arhechipul de MAMĂ are în 

Sine „Structura Memorială” a Naturii-Firii de Creație, ca 

Răspuns Propriu față de ARHESTRUCTURA de FIU-
LOGOS DIVIN CREATOARE. Suprachipul de MAMĂ are 

Memoria Cosmică de Creație.  

Fiecare suntem „Micro-Cosmogonii Hristice” și tototată 

„Micro-Cosmologii” Proprii de Creație.  

Anticii spun că noi suntem „dualitate Bărbat și Femeie”. 
În sens Creștin, nu este aceasta, ci „Dualitatea ARHE-

CHIPULUI de DIVIN și Chipul de Creație”, care apoi în 

Configurație specifică, de ORDINE, dau și Chipurile de 

Bărbat și Femeie. Așa, dacă CHIPUL DIVIN este în Față, este 
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Chip de Bărbat și dacă Chipul de Creație este în Față și cel 

Divin în „umbră”, este Chipul de Femeie.  
Deci nu este o „Natură în Sine” de Bărbat și Femeie, c i 

un MODEL de Configurație. Și aceste MODELE sunt 
„Indestructibile în Sine”, păcatul încercând un „adaos” de 

„inversare”9 patologică. „Natura în Sine de Creație” este 
CHIPUL FIULUI DIVIN și Transpunerea acestui CHIP se 
face Configurație de Creație. 

În Limbajul Creștin, Noțiunea de FECIOARĂ și MAMĂ 
sunt în Corelație directă. FECIOARĂ înseamnă, paradoxal, 

Suprachip de MAMĂ Divină, adică Divinul de Creație ce are 
pe Sine PECETEA DIVINULUI CREATOR, ca o 
„SĂMÂNȚĂ DIVINĂ spre Naștere”. 

FECIOARA-MAMĂ are deja CHIPUL ÎNTRUPĂRII 
FIULUI DIVIN, care urmează să se Înfăptuiască. Este o 

ÎNTRUPARE DIVINĂ directă, fără intermediar. Fiecare 
Femeie are în Sine acest ARHECHIP de FECIOARĂ-MAMĂ 
Divină. Dar UNA SINGURĂ va ÎNFĂPTUI și NAȘTEREA 

DIRECTĂ a FIULUI DIVIN. UNA SINGURĂ va fi 
ICOANA ARHECHIPULUI de FECIOARĂ-MAMĂ în Sine, 

MAICA DOMNULUI HRISTIC. 
ARHECHIPUL de FECIOARĂ-MAMĂ este ARHE-

CHIPUL Cosmologic General. Celelalte Fecioare-Mame vor 

fi Femei-Mame. Femeia-Mamă este ARHECHIPUL de 
FECIOARĂ-MAMĂ, care nu Naște chiar pe FIUL DIVIN 

HRISTIC, ci va Naște un „Fiu de Creație, Asemănare de FIU 
DIVIN”. Și așa, Femeia-Mamă are nevoie de un 
„intermediar” ca Tată de Creație.  

Aceste evidențe le consemnăm noi, ca ICONIC de 
ÎNCHINARE și Cinstire. 
                                                 
9
  Vezi „În Căutarea unei Psihanalize Creștine”.  
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Este un „Ideal Mistic” al Femeii, să Rămână  

ARHECHIP de FECIOARĂ-MAMĂ, să aibă în Sine doar 
CHIPUL NAȘTERII FIULUI DIVIN, ca ICONIC Mistic în 
Sine. Așa, Fiecare Femeie poate fi „o Maica Domnului” în 
PĂSTRAREA NAȘTERII CHIPULUI FIULUI DIVIN, ca 

IUBIRE totală, fără să mai fie „împărțită” și de o „altă 
Iubire”. Este Mistica Teologică a Femeii.10 

DUMNEZEU este FIINȚĂ și Energii HARICE 

Revelația Creștină ne descoperă o DIVINITATE 
FIINȚIALĂ TREIMICĂ. Anticii au doar noțiunea unui Divin 
singular în Sine. 

FIINȚA este absolutul existențial în Sine.  
Noi nu putem defini CHIPUL FIINȚEI DIVINE. Ș i 

anticii vorbesc de apofatismul- inaccesibilitatea Ființei. Se 
consemnează așa zisele calități, atribute, însușiri de „afară” 
ale FIINȚEI. 

„A FI” este însă esența Existenței. Unii vorbesc doar de 
un „principiu” de „a fi”, fără FIINȚIALITATE în Sine. 
Revelația Creștină susține o „FIINȚIALITATE a FIINȚEI”.  

Problema cea mai grea a anticilor este „dualitatea 
contrară” de Spirit și materie. Realitatea este Spirit și materie. 
Care a fost prima și ce raport este între ele?  

INCREATUL și Creatul, FIINȚA și ființările Sale, 
Spiritul și materia...  

Până la urmă gândirea antică admite că Spiritul este 
„coexistent” cu materia, dar materia este un material ce doar 
de Spirit se poate modela și diversifica. Se admit astfel de la 
început „pozitivul și negativul”.  

                                                 
10 

Vezi „ICOANA CHIPULUI MAICII DOMNULUI”.  
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Creștinismul nu pornește de la „dualitatea contrară”, ci de 

la UNITATEA în dublă deschidere, ca „dublă afirmație”. 
EXISTENȚA în Sine este UNA și absolută, dar are totodată o 

Energie HARICĂ ce iradiază din ea, FIINȚA și Energiile 

Sale. FIINȚA este UNICUL ce se deschide ca NATURĂ 

FIINȚIALĂ în SPIRIT și Energii HARICE, care sunt tot de 

NATURĂ DUMNEZEIEASCĂ, Necreate și nedespărțite.  
Anticii erau în dilema de a „plasa” Spiritul într-un 

„mediu” de raportare, pe care îl considerau „spațiul-haosul 

material”. Unii îl plasează doar într-un „spațiu de gol total, ca 

nimicul metafizic”.  

În viziunea Creștină, SPIRITUL este totodată și FIINȚĂ 
și SPAȚIU, adică FIINȚĂ și Energiile sale HARICE. Nu este 

o „împărțire-scindare”, ci o „dublă” EXISTENȚIALITATE de 

Sine. FIINȚA este aici SPAȚIUL propriu-zis, care este în 

dublă deschidere, ca SPIRITUALITATE-FIINȚIALITATE și 
ca Energii HARICE. Ar veni în conceperea noastră ca o 

EXISTENȚĂ FIINȚIALĂ DIVINĂ Înveșmântată în Energii 

HARICE și totodată o Energie HARICĂ DIVINĂ împregnată 

de o FIINȚIALITATE în Sine și absolută, ca o UNICĂ 

EXISTENȚĂ în proprie raportare de Sine. Anticii văd 
„raportarea” doar ca două realități contrare, pe când 

raportarea viziunii Creștine este „doar în afirmații de Sine”.  

Anticii mai fac marea confuzie a Creației cu însuș i 

HARUL. Pentru antici, este Ființa și „ființările” sale-createle. 
Creștin, DUMNEZEIREA este FIINȚĂ și ENERGIILE Sale 

Necreate HARICE, care apoi Crează și o Ființialitate de 

Creație, ce la rândul ei este Ființă Creată cu energiile sale de 

Creație. Tot anticii vorbesc de așa zisele „energii  

i-materiale”, deosebite de energiile materiale, până la eroarea 
de a crede Spiritul o „energie imaterială”. Distincția creștină 
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este clară și netă. SPIRITUL este FIINȚĂ și energiile sunt 

întodeauna în afara FIINȚEI. SPIRITUL este întodeauna 
dincolo de energie, este total „a-energetic” și izvorul 

energiilor. Unde este SPIRIT, este automat și energie, 

SPIRITUL emanând de la Sine și energiile sale. De aceea, 

unde este energie este neapărat și SPIRIT și unde este SPIRIT 

este totodată și energie de SPIRIT.  
DUMNEZEIREA este SPIRITUL SUPREM ce are 

totodată Energiile sale HARICE, neamestecate, nedespărțite.  

* 

Mare atenție la distincția dintre Energiile Necreate 
DIVINE HARICE și energiile create.  

Energiile HARICE DIVINE sunt total dincolo de toate 

energiile de creație. În sensul nostru, energiile create sunt 

„materia propriu zisă”, care se prezintă sub diferite forme, de 

la „materia sub formă direct energetică” până la energia ca 

masă fizică. Se știe că și atomii au o oarecare masă fizică, 

chiar și componentele atomului. Materia brută pe care o 

considerăm noi materie este „energie condensată”, sau cum o 

mai numim noi mistic, este „energie individualizată”.  

Sufletul nostru este Ființa noastră adevărată de creație, ce 

este total „a-energetic”, dar care emană energie de creație. 

Ființa noastră creată este UNA, în dublă deschidere, ca 

Suflet-Chip de Ființă creată și energiile sale. Energiile sunt 

Corpul-veșmântul Sufletului. Astfel Corpul nu este „străin” 

Sufletului, ci este „energia Sufletului”.  

Energiile Necreate HARICE DIVINE sunt total dincolo, 
atât de Sufletul nostru cât și dincolo de energiile noastre de 

creație. 
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Energiile Necreate HARICE sunt dincolo de aspectul 

material pe care- l știm noi. Materia este aspectul propriu al 

energiilor noastre de creație. Materia este traducerea 

Suprachipului de Energie HARICĂ, în Chip de energie 

creată. Astfel Energiile Necreate HARICE sunt Energiile 

PURE DIVINE, care nu se confundă cu „energiile materiale 

de creație”. Și HARUL are o „Substanțialitate”, dar dincolo 
de înfățișarea și aspectul energetic de creație. HARUL în 

raport cu energiile noatre create materiale este zisa 

„energie imaterială”, dar fără să fie SPIRIT, care este 

FIINȚA a-energetică. 

Să se distingă astfel „i-materialitatea” HARULUI față 
de materialitatea energiilor de creație, cât și „A-energia” 

FIINȚEI față de orice fel de energie.  

LUMINA HARICĂ DIVINĂ este i-materială în 

raport cu materia de creație, care totodată este Energie 

față de FIINȚA a-energetică, Cea dincolo și de HAR. 

HARUL DIVIN este pentru noi condiția de creație, 

PUNTEA de Legătură dintre INCREAT și Creat.  

AVVA și UCENICUL 

– Avva, se tot vorbește de o Trăire a DIVINULUI. Se 

observă o adoptare de tot felul de practici mistice de factură 

antică. Este o extindere de neopăgânism?  
– Fiule, să fim după Înțelepciunea Sfinților noștri Părinț i 

Filocalici. Sfântul Vasile cel Mare vorbește de unele valori 

antice, ca „raze” de SFÂNT DUH, dar accentuează pe 

Revelația Creștină, care este POGORÂREA SFÂNTULUI 

DUH Însăși. Anticii sunt sub stigmatul direct al „căderii în 
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păcat”, pe care totodată îl uită. Logica „dualității contrare” a 

Binelui și răului, în Creștinism este depășită prin Logica 
AFIRMAȚIEI Totale, a desfințării răului. „A Iubi pe însuși 

dușmanul tău”, ca semnul Creștinului, este tocmai această 

Logică. De aceea Teologia Creștină este Teologia CRUCII 

HRISTICE și Mistica Raiului. CRUCEA face ieșirea de sub 

dominația păcatului și Raiul este REÎNTOARCEREA la 
Originea Ființialității de Creație, de care ne-am rupt. 

CRUCEA noi o primim „gratuit” de la JERTFA IUBIRII Lui 

HRISTOS. 

Mulți fac confuzii. Anticii consideră realitatea ca „Spiritul 
încătușat în materie”, ca o cădere în „iluzia” lumii. Anticilor 

le cășunează pe materie și o fac responsabilă de toate 
păcatele. Se uită că păcatul este „dincolo” de materie, este 
chiar al Spiritului căzut din Cer. Spiritul nu cade din Cer prin 

„amestecarea” cu materia, ci cade în „golul abstractului” și 
golul acesta apoi cade în „densul” materiei, ca o compensare. 

Materia este „victima” păcatului Spiritului, nu cauza 
păcatului. Păcatul este „distructivul” din materie; păcatul este 
„răul” din materie; păcatul este „moartea” din Viață.  

– Acum înțeleg de ce Creștinismul pornește de la 
„păcat”, nu de la „erosul gândirii”, cum fac anticii. Păcatul 

este „cădere”. Se zice că diavolul visează adesea că este 
Înger. Și dacă ar accepta o Rememorare a Originii de Înger, 
diavolul ar deveni iarăși Înger.  

– Fiule, începutul Trăirii Creștine este astfel GESTUL 
Sacru față de Memoria Originii Chipului de Cer și de Rai.  

Fiule, începe deci cu REMEMORAREA SACRULUI 
ORIGINILOR. 

Rememorarea Originii, ce înseamnă posibilitatea de ieșire 

din păcat. 
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ICOANA-CHIPUL lui DUMNEZEU 

Doar CHIPUL lui DUMNEZEU este ICOANĂ. Și doar ce 

este ASEMĂNARE de ICOANA CHIPULUI lui DUMNEZEU 

este de asemenea ICOANĂ. 
ICOANA este astfel CHIP și ASEMĂNARE de 

DUMNEZEU. ICOANA este CHIP în ARĂTARE, ICOANA 
este CHIPUL de TAINĂ care Se ARATĂ la FAȚĂ. 

În Vechiul Testament nu este ICOANĂ, deoarece nu Se 
ARĂTASE la FAȚĂ FIUL lui DUMNEZEU, nu Se 

ÎNTRUPASE HRISTOS. Anticii nu știu de ICOANĂ, ci doar 
de „idol” și de reprezentări, de „chipurile cioplite și 

înfățișări”. Moise interzice orice „înfățișare și orice chip 
cioplit”, ca să nu se facă din ele ICOANĂ, CHIPUL lui 

DUMNEZEU, fiind încă TAINĂ ce nu se ARĂTASE. Odată cu 

VENIREA Lui HRISTOS, CHIPUL lui DUMNEZEU Se  
ARATĂ, și astfel ICOANA devine posibilă. „Cine M-a văzut 

pe Mine, a văzut pe TATĂL” (Ioan 14, 9). ASEMĂNAREA 
ICOANEI NEVĂZUTE a lui DUMNEZEU este FIUL-

ICOANA coborâtă la ARĂTARE, ICOANA ÎNTRUPATĂ. 
Pe DUMNEZEU nu-L poate vedea „alt ochi”, dar Se 

poate vedea CHIPUL-ICOANA lui DUMNEZEU care Se 
ÎNTRUPEAZĂ. De aceea până la venirea Lui HRISTOS nu 

este posibilă vederea lui DUMNEZEU. Noul Testament, 

astfel, are ICOANA ÎNTRUPATĂ, nu ICOANA în Sine a lui 
DUMNEZEU, care este dincolo de orice vedere. Idolii antici 

și celelalte înfățișări sunt „închipuiri” de DUMNEZEU, nu 
CHIPUL Său. HRISTOS vine cu adevărata ARĂTARE a 

CHIPULUI lui DUMNEZEU, dar „îmbrăcat” în ICOANA-
CHIPUL de ÎNTRUPARE. Aici se încurcă „iconoclaștii” 

extremiști, ce nu admit nici o „Arătare” a CHIPULUI lui 
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DUMNEZEU. ICOANA ÎNTRUPATĂ HRISTICĂ este o 
„REALĂ ARĂTARE” a CHIPULUI lui DUMNEZEU. 

ICOANA Lui HRISTOS Cel totodată CHIP de DUMNEZEU 

și Chip de Creație Om este ICOANA ÎNTRUPATĂ. 
 
ICOANA este EXPRIMAREA CHIPULUI. De aceea 

ICOANA este ARĂTAREA CHIPULUI în EXPRIMARE de 
Sine. Și EXPRIMAREA este LIMBAJUL-CUVÂNTUL. „La 
început a fost CUVÂNTUL... și CUVÂNTUL era 
DUMNEZEU” (Ioan 1, 1). Și CUVÂNTUL este Însuși FIUL 

lui DUMNEZEU. De unde ICOANA este legată în mod 
deosebit de IPOSTASUL direct al FIULUI lui DUMNEZEU. 
De aceea, FIUL-CUVÂNTUL Se ÎNTRUPEAZĂ și EL Se 
face ICOANA de ARĂTARE în Lume.  

ICOANA în Sine este CHIPUL lui DUMNEZEU TATĂL 
Cel dincolo de vedere,  pe care FIUL Său o face ARĂTATĂ, 
fiind ASEMĂNAREA TATĂLUI. 

Astfel, prin FIUL și noi Creația avem acces la ICOANA 

lui DUMNEZEU. 
„Toate prin CUVÂNT s-au făcut” (Ioan 1, 3; Facere 1, 3). 

„Și a ZIS și s-a făcut” (Facere 1, 3-10). 
Mistic Teologic, CHIPUL lui DUMNEZEU din Creație 

este tocmai CUVÂNTUL ARHECHIPAL ce S-a ZIS și S-a 
PECETLUIT, când a fost Creată fiecare Făptură în parte.  

CHIPUL lui DUMNEZEU Cel coborât în Creație este 
CHIPUL FIULUI-LOGOSULUI și CHIPUL FIULUI este 
CHIPUL CUVÂNTULUI, care „Se face Trup”(Ioan 1, 14). 

Trupul Lui HRISTOS este astfel și el ICOANĂ, fiind 
ÎNTRUPAREA ICOANEI DUMNEZEIEȘTI. Acesta este 
temeiul ICOANEI Creștine. Iată  ICOANA ÎNTRUPATĂ ce 
este HRISTOS, CHIP de DUMNEZEU UNIT cu Chip de 
Creație, ca o Împletire fără amestecare.  
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Creștinismul are Dubla TAINĂ a ICOANEI, cea din 

adâncul Ființei noastre (CUVÂNTUL CREATOR) și cea de 
COMUNICARE-ARĂTARE. Iconoclaștii exclud ICOANA de 

COMUNICARE HRISTICĂ, reducând ICOANA la 

CUVÂNTUL Pur CREATOR. Trebuie evidențiat faptul că fără 

EUHARISTIE-ÎMPĂRTĂȘIRE este un HRISTOS abstract și 

gol de Substanțialitate. 
ICOANA ÎNTRUPATĂ a Lui HRISTOS este ICOANĂ cu 

Potență de EUHARISTIE. ICOANA este CALEA spre 

ÎNTRUPAREA EUHARISTICĂ HRISTICĂ. De aceea 

ICOANA este „condiția” posibilității Liturghiei, a Prefacerii 

în EUHARISTIE ÎMPĂRTĂȘIBILĂ a ICOANEI. Închinarea la 
ICOANĂ și tot RITUALUL este Liturghisirea ICOANEI spre 

ÎMPĂRTĂȘIREA ei. 

De aceea Prima ICOANĂ ce se ARATĂ este ICOANA 

MAICII DOMNULUI, ce va NAȘTE ICOANA 
DUMNEZEIEASCĂ ce se ARATĂ Lumii. „A ZIS să fie 

Lumină... prima Zi” (Facere 1, 3). ICOANA-Templu este 

Prima ICOANĂ a SACRULUI DIVIN, care prin NAȘTEREA 

ICOANEI HRISTICE Se face ICOANA Biserică. Templul este 

Preînchipuirea ICOANEI care Premerge ARĂTAREA lui 
DUMNEZEU și la FAȚĂ. În Vechiul Testament era doar 

Templul Sfânt-Fecioara ce nu Născuse încă ICOANA 

HRISTICĂ, fără Arătarea ICOANEI. Noul Testament este 

Biserica-MAICA DOMNULUI care a NĂSCUT ICOANA 
HRISTICĂ. Vechiul Testament este Chipul ICOANEI 

CUVÂNTULUI Pur Neîntrupat. Noul Testament este Chipul 

ICOANEI CUVÂNTULUI ÎNTRUPAT. 

Noi, fiecare, suntem Temple ale ICOANEI CUVÂNTULUI 

CREATOR, care trebuie să ne facem și Biserici ale 
CUVÂNTULUI ÎNTRUPAT HRISTIC. 
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Ierarhiile Îngerești
11

 

Anticii consideră Lumea un „Divin în manifestare de 

Sine”. Și mai mult, concep Divinul ca pe un „Inteligibil-
Spiritual Arhetipal”12 ce se „încorporează” în „formele diverse 

ale lumii”. De aici o „metafizică de devenire”, de „coborâri 
ierarhizate”, în planuri și structuri succesive.  

Creștinismul are altă Viziune, a UNUI DIVIN ce 

CREEAZĂ o Lume de la început Structurată, o Creație Vie. 
Anticii au logica de la „ne-viu la Viu”, de la „esență la 

formă”, de la „simplu la compus”. Creștinismul vine cu o 

Logică a „ÎNTREGURILOR-Supraformelor-Suprastruc-

turilor”, ce nu mai fac „lungul drum al evoluției”, ci pornesc 

direct la „Răspunsul Personal și Individual” față de DIVINUL 
CREATOR. 

Anticii consideră că Însuși „Divinul se manifestă” în 
Creație, pe când în Creștinism DIVINUL are deja în Sine o 
SUPRAMANIFESTARE FIINȚIALĂ, ca TREIMEA 
DUMNEZEIASCĂ și HAR-Energiile DIVINE, Creația fiind o 

„manifestare a SUPRAMANIFESTĂRII DIVINE”, deci o 
„Structurare a SUPRASTRUCTURĂRII DIVINE”. Așa, 
Lumea nu înseamnă „Structurările DIVINE”, ci o Creație 
reală a SUPRASTRUCTURĂRII în Sine DIVINE. LOGHII 

CREATORI, în sensul Creștin, nu sunt „simple principii 
inteligibile”, care se „auto-structurează” în devenirile formelor, 
ci sunt deja „MODELE” ale Formelor de Creație, ca „Chip 

și Asemănare”. Cosmogonia Creștină este în „ÎNTREGURI 

Vii”, nu în „manifestări de formare”. DUMNEZEU „ZICE și 
se Face (lumea)”, nu El Însuși se face creație.  
                                                 
11

 Anticii le numesc Ierarh iile Arhetipale Spirituale.  
12

 Modele primordiale de Existență. 
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Anticii consideră că Divinul „inform” începe să „ia forme 

Inteligibile-Spirituale”, din ce în ce mai „structurate”, până la 
„formele” cele mai complexe, la lumea densă-materială. 

Ca viziune Creștină, DIVINUL este El Însuși o 

SUPRAFORMĂ PERSONALĂ, care Creează după „CHIPUL 

ei și o Formă-Asemănare de Creație”. Creația în „Forme deja 

Structurate” este Cosmogonia Revelației Creștine.  
De aici și zisele „Ierarhii Spirituale”, care la antici sunt 

„lumea Zeilor”, iar Biblic sunt Îngerii. În sens Creștin, 

DUMNEZEU Cel TREIME Creează Lumea tot ca Chip 

Treimic, ca Îngeri, Făpturile Naturii și Omul. Cosmosul-

Universul este această „Totalitate” de Făpturi Create. Creația 
Cosmică are un „Fond Comun Ființial de Creație”, ce este 

„Natura-Firea” de Creație. Și Creația este „Dihotomică”, 

adică în „dublă Evidențiere”, ca Ființialitate-Spiritualitate și 

ca Energii-Corporabilitate. Așa, Spiritual, toate au o „Înrudire 
de Fire Creată” și Corporal, de asemenea, au o „Înrudire”.  

Îngerii sunt Spirite ca aspect, Făpturile Naturii sunt 

Vietăți și Omul este Unirea lor, ca Spirit-Suflet și Viu de 

Natură. Ce trebuie bine menționat este faptul că toată Creația, 

sub cele Trei Aspecte, are „Fondul Comun de Ființă Unică de 
Creație”, ce este la fel în „Dublă configurație”, ca 

Spiritualitate și ca Energii-Corporabilitate. Anticii vorbesc de 

„Principiile Spirituale Arhetipale Cosmice”, ce sunt 

„Comunul-Legile” Universale, ce acționează strict în toată 
existența lumii. Știința vorbește de asemenea de „Legile 

Naturii”. Religios, anticii consideră aceste „Legi-principii” ca 

„Spirite”, care Ierarhic și pe diferite planuri dau apoi „forme 

lucrurilor lumii”. Se vorbește de „Animismul anticilor”, totul 

fiind pe „suportul” acestor „Spirite-Suflete ale lucrurilor”. 
Modernii le numesc „legile naturii”.  
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În sens Creștin, se fac distincții nete între „LOGHII 

DIVINI Creatori” (ca Principii DIVINE de Creație) și 

„Spiritul și Corporalitatea” de Creație, cea după „CHIPUL 

și Asemănarea” DIVINĂ. Așa nu se confundă „MODELELE 

DIVINE CREATOARE” cu „Modelele Create”, ca „Două 

Paralele”. Modelele Create au „Legi Proprii de Creație” ce nu 

se confundă cu SUPRALEGILE DIVINE CREATOARE. 
Pentru antici, Legile din Natura Creată sunt aceleași cu 

LEGILE DIVINE. În viziunea Revelației Creștine, sunt 

deosebite, dar în „Înrudire de CHIP și Asemănare”. 

De aici, în sens Creștin, Ierarhiile Spirituale Îngerești, nu 

mai sunt „Înseși Modelele DIVINE” ale Creației, ci sunt 

Spiritele Cerului și zisele Ierarhii Îngerești sunt în cadrul 

propriului lor plan Îngeresc. Îngerii se deosebesc Individual 

cum se deosebesc toate Creațiile, prin specificul propriu.  

Fiecare Înger are o „Față” Proprie. Se vorbește de „Nouă 

specificuri de Fețe Îngerești” în Triade: 

– Serafimi, Heruvimi, Scaune; 

– Domnii, Stăpâniri, Puteri; 

– Începătorii, Arhangheli, Îngeri.  

Maica Alexandra le numește „CORURI”, adică „Cete de 

Laudă ce se aduce DIVINULUI”.13 

Deci Ierarhiile Îngerești sunt „Corurile Cerești” ce se 
Orânduiesc după o anumită Configurație, care nu- i „desparte 

în nivele mai mari sau mai mici”, ci sunt aranjați după 

„Capacitățile Individuale” în „CORUL-Cântarea Îngerească” 

(după Voci și după modalitatea de răspuns).  

Îngerii sunt „Configurația Cerească a SUPRAMODE-

LELOR CREATOARE DIVINE”. Sunt „RITUALUL 

                                                 
13 

Maica Alexandra, „Sfinții Îngeri”, Ed . Anastasia, 1992. 
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LITURGHIEI Cerești”. În Ritual toți sunt „Egali”, dar 

Fiecare face o Mișcare RITUALICĂ Anume.  

Așa, Ierahiile Îngerești sunt „Ierahii de RITUAL”, nu de 
„nivele și gradații”, ca „mai mici și mai mari”. Sfântul 
Dionisie Areopagitul vorbește de Ierarhiile de RITUAL 
Îngerești, ce ne sunt nouă „Modele” de RITUAL Pământesc.  

Se zice mistic că, după căderea lui Lucifer, Îngerii din 
Proprie Inițiativă fac un „RITUAL Îngeresc”, prin care își 
Mărturisesc „Iubirea față de DUMNEZEU”, ca un 
RĂSPUNS deosebit de cel al „Îngerilor căzuți”. De aceea 
Îngerii sunt „Slujitori Permanenți” ai lui DUMNEZEU, adică 
cei care din Propriu Răspuns „Cer de la DOMNUL” să fie 
„Lucrătorii” VOII Lui. 

Îngerii sunt „PURTĂTORII NUMELUI lui DUMNEZEU”. 
Și, ca Cei ce au VEDEREA Lui, sunt și „Povățuitorii noștri”, 
care ne ajută să ieșim din „orbirea căderii în păcat”.  

Angelologia este o Taină Mistică de puțini evidențiată.  

Lumi Paralele 

Se întreabă dacă „Spațiul” este al Universului Creat, sau 
mai întâi este un „SUPRASPAȚIU” în Sine.  Noi nu putem 
concepe ce este „dincolo” de Spațiul Lumii Create. Zisul 
ABSOLUT este considerat „FIINȚA” în Sine. Ce este această 
FIINȚĂ, de asemenea nu putem defini. Cert este faptul unei 
„POTENȚE de EXISTENȚĂ în Sine”. Religia și Metafizica 
spun că SUPORTUL acesteia este „ACEL SPIRITUAL în 
Sine”. Unii îl numesc un „INFORMAȚIONAL în Sine”   

a-spațial și dincolo de timp. Revelația Creștină vorbește de 
FIINȚA DUMNEZEIASCĂ în Sine, care, și mai mult, este 
TREIMEA de Sine. 
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Revelația Creștină vorbește de SPIRITUALUL ca o 
LUME în Sine, datorită căreia se reflectă și o „Lume 
materială”. 

Anticii consideră „scena lumii” ca manifestarea materiei, 
Creștinismul consideră SPIRITUL ca „Planul” în care se 
manifestă materia-lumea. În sens pur creștin, SPIRITUL este 
„Scena lumii”, nu materia. Mulți aici se încurcă.  

A concepe în Gândire Creștină înseamnă a vedea 
„materia în manifestarea SPIRITULUI”, nu ca la antici, care 
văd SPIRITUL în manifestarea materiei. Este cea mai mare 
originalitate, ce i-a uimit pe antici și totodată i-a contrariat la 

maximum. 
Este o altă concepere a lumii, Taina acestei Intrări în 

Lumea de pe „tărâmul celălalt”. Miturile vorbesc de un astfel 
de „tărâm”, deși cu amestecări ale căderii. Este „lumea 

fantasticului”, pe care toți o purtăm și pe care o dorim. 
Fantasticul este „propriu nouă”. Toți visăm Fantasticul, care 
este cu adevărat. Trebuie să- l descoperi. Cei vechi vorbesc de 
lumea de „basm”, iar cei moderni vorbesc de „lumea 

paralelă” sau zisul „paranormal”. Acestea sunt Realități. Dar 
nenorocirea este faptul că păcatul căderii din Rai a adăugat 
un „fantastic negativ” ce tinde să-l înlocuiască pe cel 
Adevărat. Legendele antice vorbesc mereu de „lupta” dintre  

„Fantasticul Binelui” și „fantasticul răului”.   
CHIPUL lui DUMNEZEU este Cel Bun și chipul 

diavolului este cel rău. Cosmogoniile și Cosmologiile 
miturilor antice au acest „dualism contrar”. Istoricii și 

filosofii greșit interpretează aceasta ca „dualitatea în sine a 
lumii”. În sens pur Creștin, DIVINUL-DIVIN în Sine nu 
poate fi „contrariat de nimic”. „Răul” nu este „contrarul 
direct” al DIVINULUI, ci „contrarul Divinului din Creație”. 

Răul nu poate distruge DIVINUL în Sine, ci doar pe cel din 
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cadrul Creației. „Lupta” dintre DUMNEZEU și diavol nu este 
pe „supremație ontologică”, care să fie FIINȚA în Sine, ci 
este doar pe „tărâmul” Creației. DUMNEZEU vrea RAIUL, 

iar diavolul vrea „anti-raiul”. Aici este o mare subtilitate.  
Zisa bătălie este de fapt pe „două structurări contrare” ale 

Creației. Și înfățișarea acestora ne-o descriu plastic legendele 
și miturile. Zeii sunt Prototipurile Raiului-Cerului și 

„animalele vătămătoare” sunt prototipurile „pământului-
răului”. Omul este între aceste două Chipuri. Vechiul 
Testament Biblic nu „personifică” Chipurile de Rai ca Zei, ci 
le lasă ca „SACRUL de Creație”, iar pe cele pâmântești, de 

asemenea nu le investește cu „demonismul în sine”, ci le vede 
ca pe niște „victime ale maltratării demonice”.  

În sensul Creștin, răul-diavolul la origine a fost Înger, 
deci tot Binele, care apoi printr-o „eroare” se face „răul”. La 

Cele Șase Zile ale Facerii Lumii, „răul” nu participă, ci el 
apare „după” Crearea Lumii, ca „un fantastic ascuns” al 
Lumii. „Ideea” demonică este că DUMNEZEU are un „aspect 
de fantastic ascuns și secret”, din care a Creat de fapt Lumea.  

Dacă se consideră doar DIVINUL și Creatul ca cele două 
Lumi Paralele, atunci într-adevăr sunt ca „dualitate contrară”. 
Dar dacă însuși Creatul are „două lumi paralele” ca proprie 
natură, și dincolo de acestea e SUPRALUMEA DIVINULUI, 

atunci Conceperea Lumii capătă alte dimensiuni și altă 
înfățișare. 

Ființa Creată este după Chipul FIINȚEI lui DUMNEZEU 
(Facere 1, 26), ca FIINȚĂ cu Energiile sale HARICE. De aici 

Sufletul și Corpul, ca Ființa Creată și energiile sale. Mare 
atenție, Sufletul și energiile sale nu sunt „dualitatea contrară”, 
ci „dubla deschidere” a Naturii Ființei. Nu sunt nici două 
„lumi paralele”, ci o Unică Lume în dublă transpunere de 

sine. Anticii aici se încurcă, văzând Spiritul și Corpul ca 
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„două lumi paralele și contrare”, ce se exclud reciproc. Pentru 
Gândirea antică, totul este „raportul” dintre sensibil și 
Inteligibil, dintre materie și Spirit. Spiritul este considerat 

însuși Divinul și materia-corpurile, creația propriu-zisă. În 
sens Creștin, Spiritul și Energiile sale sunt „UNA” ca Natură 
de Sine, deși în dublă înfățișare. HARUL-Energiile DIVINE 
sunt tot NATURĂ DIVINĂ și Necreată, dar ca „Afara” 

FIINȚEI (Sfântul Grigorie Palama).  
Așa și în Creație, Corpul este tot Natură de Ființă Creată, 

dar ca „energii de afară”. Ființa Creată este Natură UNICĂ de 
Creație, ce este în dublă deschidere, ca Suflet și energii Corp.  

Revelația Creștină ridică Trupul la „gradul” de Har, ce 
Descoperă Ființa, nu o distruge ca  la antici. HARUL DIVIN 
este Cel care are în sine „toate” ale FIINȚEI, chiar dacă sunt 
în aspect de Energii de Afară. Și mai mult, HARUL DIVIN 

este tot de NATURĂ DIVINĂ, dar ca Energii de NATURĂ.  
Taina Sufletului Ființial de Creație este „dincolo” de 

Corp, dar Corpul descoperă cele ale Sufletului, ca energii de 
Suflet. Aici se împotmolesc majoritatea. Anticii fac marea 

greșeală considerând că Spiritul de Creație este doar o 
„energie de reflectare Divină”, iar Corpul este simpla materie 
în care Spiritul se întunecă și se pierde. De aici „trihotomia” 
antică, Spirit (nous-minte), suflet-psyche și soma-corp. 

Spiritul este considerat „elementul-scânteia Divină” din noi, 
care prin Sensibilul Vital al Sufletului se coboară în materia 
corpului.  

Acest sistem de configurare a Naturii de Creație are 

greșeala lipsei „categoriei de Ființă Creată”. După antici, 
Creația este o simplă „reflectare energetică” a Divinului 
Creator. Ideile Divine, ca Energii Divine, se coboară în 
lucruri și configurează Sufletul-Sensibilul dintre Ideal și 

material. De aici Psihologia antică, preluată în mare și de 
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Creștinismul primar. Așa, Sufletul nostru în esență este 
„Scânteie-reflectare de Divin”, ce are apoi trei Puteri 
Sufletești, cea Spirituală-Contemplativă de Inteligibil direct, 

cea Rațională de legătură cu lucrurile și cea Sensibilă de 
unire cu materia corporală (Sfântul Maxim Mărturisitorul). 
Mai mult, Sfinții Filocalici vorbesc de părțile Sufletului, ca 
Rațiune, iuțime și concupiscență, ca partea Conștiințională și 

partea irațională.  
Creația, astfel, este o „Ființă Paralelă” cu FIINȚA 

DIVINĂ CREATOARE. Creștinismul prin aceasta depășește 
logica antică a panteismului Creației. Dacă Natura Creată este 

și ea Categorie de Ființă, DIVINUL și Creatul sunt două 
„Lumi Paralele” cu adevărat în „Dialog reciproc”.  

Pentru antici nu este Comunicare cu DIVINUL, ci simple 
„transpuneri de principii-energii” DIVINE, care ies și se 

reîntorc, ca o „automanifestare” doar a DIVINULUI. Ca 
viziune Creștină, după ce DIVINUL a Creat Ființa Creată, 
Natura de Creație are toate manifestările de Creație, care 
astfel nu mai sunt ale FIINȚEI CREATOARE. FIINȚA 

DIVINĂ, în sens Creștin, nu se poate „manifesta în ceva de 
altă natură”, că ar fi o transformare de DIVIN în altceva. 
FIINȚA DIVINĂ Creează în schimb o Ființă Creată cu toate 
capacitățile de „automanifestare de Creație”. Anticii văd 

DIVINUL cum El Însuși intră în „iluzia manifestării” lumii, 
pierzându-se pe Sine. Creștin, DIVINUL nu intră El Însuși în 
manifestarea Lumii, ci Creează o Lume care poate prin Sine 
să se manifeste. DIVINUL CREATOR Transpune în Natura 

Ființială Creată CHIPURILE Sale DIVINE, care nu se 
transformă și nici nu se amestecă în Chipurile Create, ci se 
fac un „paralelism” de Lumi, fiecare cu propriile manifestări, 
dar în ASEMĂNARE COMUNICATIVĂ. Mare atenție la 

acest fapt. ASEMĂNAREA cu DIVINUL nu este „imitare”, 
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ci RĂSPUNS Propriu față de ASEMĂNARE, ce este tocmai 
COMUNICAREA de ASEMĂNARE. 

Prin aceste distincții, Lumea Creată și DIVINUL sunt 

Două Lumi Paralele, ce nu se pot amesteca, dar care pot 
COMUNICA. 

Și aici intervine cea mai mare TAINĂ a Revelație i 
Creștine, SPAȚIUL dintre cele două Paralele, care se face 

LOCUL de ÎNTÂLNIRE și UNIRE. Anticii nu puteau 
concepe o Unire a Paralelelor decât prin absobirea într-o 
Singură Linie, DIVINUL. În sens Creștin, DIVINUL coboară 
din Sine în două moduri, o dată Transpunându-și CHIPURILE 

Sale în mod Creativ (ca Hexameronul Facerii Lumii) și încă o 
dată ca DIALOG-ÎNTÂLNIRE Directă și PERSONALĂ cu 
Răspunsul Personal al Ființei Create (ca Hexameronul 
EUHARISTIC). Anticii nu au Spațiul EUHARISTIC, ce este 

dintre Paralelele DIVIN și Creație. Aici, în acest Spațiu, 
DIVINUL rămâne DIVIN și Creația rămâne Creație, dar într-o 
COMUNICARE-ÎMPĂRTĂȘIRE și Transfigurare reciprocă.  

Teologia Creștină nu este a DIVINULUI în Sine  

Apofatic, ci a DIVINULUI care Se Transpune Creativ și a 
DIVINULUI ce VINE în Spațiul HRISTIC, cel dintre DIVIN 
și Creație. 

Acest Spațiu de Mare TAINĂ este ÎMPĂRĂȚIA 

CERURILOR. Spațiul Creației este Spațiul de Rai Pământesc, 
și dincolo de acesta este Spațiul dintre DIVIN și Rai.  

Nu este o ieșire din Corp și nici o depășire de nive l 
mental, ci intrarea într-o Lume unde DIVINUL și Creația sunt 

deodată și în egalitate. O, cine poate descrie această Lume?... 
Cum este posibil să fie Lumina de Soare și totodată o 
SUPRALUMINĂ de HAR DIVIN, ce parcă se întrec, care 
sunt în PRIMIRE una față de alta? În această Lume, toate 

fenomenele sunt ca un RITUAL SACRU, de a PRIMI pe 
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Celălalt, de a se face VAS de Cuprindere, încât peste fire se 
Cuprind reciproc.  

Lumina Soarelui Cuprinde SUPRALUMINA HARICĂ 

DIVINĂ, umbrindu-se de aceasta și totodată HARUL 

umbrindu-se de Soare, fără să se amestece sau să se distrugă... 

Aici sunt toate, de la iarba cu diversitatea ei, până la făpturile 

cele mai infime, dar toate au în sine un Străveziu de DIVIN și 
totodată o proprie Transparență, care în UNIRE dau o 

Transfigurare ce nu se poate descrie... Pare un SUPRARAI. 

Lumea este Raiul și DIVINUL este dincolo de aceasta și 

UNIREA dintre Raiul de Creație și DIVIN dă acea Lume 
paradoxală a CERULUI, în care Lumea se DEPĂȘEȘTE în 

DIVIN și DIVINUL Se DEPĂȘEȘTE în Creație... Aici 

Chipurile Lumii sunt și DIVINE și de Creație deodată și în 

egalitate, în acel RITUAL de IUBIRE-ÎMPĂRTĂȘIRE. 

Aici este Lumea unde nu se intră decât „descălțat” de 
toate contradicțiile. Este RUGUL Aprins, în care Moise este 

chemat să intre. Aceasta este Lumea pe care o descriu adesea 

Sfinții și care pare un „Fantastic” ce este luat de mulți mai 

mult simbolic decât real. Trebuie menționat că aici este cu 
Adevărat o Lume unde DIVINUL cel dincolo de orice 

înfățișare totuși se Arată și Chipurile Lumii se Păstrează, dar 

în acea Stare de ÎNVIERE, fără stricăciune și negativism. Și 

anticii vorbesc de o „lume a cauzalității”, iar mai nou se tot 

insistă pe ocultismul zisei „lumi astrale”. Chiar și Știința 
întrevede o „lume a informațiilor”, unde Memoriile tuturor 

formelor se înregistrează și devin sursă de reproducere. Toate 

acestea au partea lor de realitate, dar interpetările sunt diverse 

și eronate. 

În sens Creștin, sunt Două PLANURI net distincte: 

Cel DIVIN și cel de Creație. Și între acestea este 
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Miraculosul Plan al ÎNTÂLNIRII DIVINULUI cu Lumea 

Creată. Creația are Lumea ei obișnuită, cu veșmântația 
Corporală-materială, ca Ființă Suflet și Corp-energii. Și 

Știința recunoaște „Spiritualul Legilor din materie”. Legile 

fizice și chimice sunt pe baza unor „informații” ce nu se mai 

pot nega. Nenorocirea este că mulți se opresc la acest 

„spiritual de creație” și nu mai văd că dincolo de acesta este 
SUPRASPIRITUALUL DIVIN. Mai mult, se uită Planul 

unde DIVINUL și Creația se „ÎNTRETAIE” și dau acel 

Tainic Plan DIVINO-Creație. Memoria acestui Plan este 

însăși Supraconștiința Spiritualității noastre.  

Aici este „fondul” nostru Spiritual. Noi avem dublu 
Psihism, unul propriu de „intracreație” și încă unul de 

ÎNTÂLNIRE cu DIVINUL CREATOR, Originea noastră. 

Psihismul nostru are „DORUL Originii”. Acesta este 

Erosul filosofilor antici și HRISTICUL Creștin. Și găsirea 
acestuia este în această „Lume dintre DIVIN și Creație”.  

Păcatul căderii din Rai a mai adăugat încă o „lume a 

morții și a iadului”. Este, cu adevărat, și o „lume paralelă” de 

acest fel. Neputând intra în Lumea CEREASCĂ, intrăm în 

cea „anticerească”. Și aici este „fantasticul unei lumi de 
dincolo”, dar unul negativ, de suferință și destructurare. Dacă 

în Planul CERULUI Memoriile Lumii se Transfigurează în 

DIVIN, aici în „iad”, Memoriile se rup, se torturează și 

Chipurile Lumii se destructurează. Acele chinuri de iad, de 
care se vorbește, nu sunt simbolice, ci reale. Și în „lumea 

morții” este un „sensibil de interior”, care configurează un 

spațiu și o lume negativă „centripetă”. Ocultiștii vorbesc și ei 

de „lumea astrală negativă”.  

Și aceasta este „Lumea Paralelă” dintre DIVIN și Creație, 
unde DIVINUL Coboară și Creația URCĂ, fără amestecare. 
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DIVINUL rămâne DIVINUL de neatins, dar Coborât Se face 
ACCESIBIL. Nu este „absorbirea” panteistică în Însăși 

FIINȚA DIVINĂ, ci UNIREA în LUMEA dintre DIVIN și 
Creație, unde FIINȚA lui DUMNEZEU se Întâlnește cu 

Ființa Creată și se Transfigurează acel ICONIC HRISTIC, 

de UNIREA FIRILOR, fără amestecarea FIINȚELOR, 

fiecare rămânând Ființă neamestecată. Anticii panteiști 

distrug prin mentalizare lumea, ca să o poată absorbi în 
FIINȚA DIVINĂ. Creștinismul, din contră, „PERMA-

NENTIZEAZĂ” Lumea, ca să nu o „absoarbă” în 

FIINȚA DIVINĂ. 
Anticii consideră „interiorul lumii”, reducerea ei la 

„principiile ideale”, pe când Creștinismul descoperă Spațiul 

ICONIZĂRII Lumii, Spațiul HRISTIC, cel dintre DIVIN 

și Creație. Nici Interiorul propriu de Creație nu este 
„mentalizarea”, că înseamnă „autodistrugere”. Aici se încurcă 

Ocultiștii, care din eroare cad în „destructurarea” lumii, în 

idealul eronat al unei „lumi fantomatice pure inteligibile”. 

Acest „inteligibil distructiv de corporalitate” este tocmai 

„inteligibilul luciferic”. Psihismul nostru, după căderea din 
Rai, are acest „inteligibil negativ luciferic”, care aduce 

„moartea”. Mintea-Inteligibilul este „Puntea” dintre Spațiul 

Exteriorului Corporalității și Spațiul Interiorului Corpo-

ralității. Mintea are capacitatea să reflecte în sine, atât lumea 
fizică, precum și lumea Ideală. Mare atenție la distincția 

dintre „Idealul Inteligibil”, ca „Informaticul fizicului”, și 

„Idealul ce Oglindește DIVINUL”. Anticii vorbesc de acel 

„Nous-principiul Divin”, care este capabil de Contemplarea 

Divinului, ce se deosebește de Raționalul mental obișnuit. 
Aici se încurcă mulți, considerând „Nous-ul” tot un Inteligibil 

mental. El este, în sens Creștin, tocmai Inteligibilul Spațiului 
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Interiorului care ÎNCORPOREAZĂ Lumea în DIVIN, fără 

să o distrugă, să o reducă la simplă „informație ideală”.  
Mentalizarea Lumii până la reducerea ei la „idei pure” 

este o lume abstractă și distructivă. Idealul filosofilor antici al 

acestei lumi este în Creștinism Spațiul DIVINO-Creație, cel 

dintre DIVIN și Creație. Ocultiștii moderni aici se încurcă. Ei 

fac abstractizarea lumii și prin mental încearcă o 
„manipulare” a fenomenelor, până la un tehnicism mecanic. 

Trebuie înțeles că Lumea, ca Natură, este și ea o Ființă, cu 

dubla sa deschidere, ca Spirit Creat și energiile sale de 

creație, care nu se pot distruge, ci sunt deodată.  

Se tot vorbește de „planuri” corporale, ca fizic, eteric, 
astral, mental, spiritual, etc. În sens Creștin, nu este decât 

un singur Corp, energetic, al Sufletului Ființial de Creație. 

Corpul este însă un „complex” de fenomene energetice, care 

reflectă „complexul” Sufletului și totodată îl traduce în stări 
Corporale. Sufletul este Viul propriu-zis de Creație, ce are 

în sine toate capacitățile atât în sine, cât și în afara sa. Corpul 

fără „Viul Sufletului” este doar o „masă de elemente fizice 

anorganice”.  

Viul Sufletului nu este „energie”, ci Spirit dincolo de 
energie, care în afara sa produce și energie. Aici se încurcă 

mulți. „Viul” este doar Spiritual și reflectarea sa în „biologic” 

este ca energie. Viul Spiritual este Ființial și Biologicul  este 

Corporal.  
Corpul doar în prezența și legătura cu Sufletul poate fi 

„viu”. Elementele fizico-chimice ale materiei Corpului sunt 

anorganice și, mai mult, se pot distruge până la zisa „energie 

anorganică”, ce este tocmai distructivitatea.  

De aceea, în sens Creștin, nu există „materie liberă”, c i 
doar „materie corporală”. Păcatul aduce ruperea materiei 
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corporale de biologic și de Viul Ființial Sufletesc. Aici este 
complexul nostru energetic corporal, pe care ocultiștii îl fac 
„planuri corporale”. Corpul nostru, după căderea din Starea 
de Rai, este în permanentă „luptă cu distructivitatea pentru 
conservarea” sa. Memoriile Viului de Suflet sunt „rupte” în 
Biologicul Corpului, o parte pentru conservare și o parte ce se 
„agresivizează” până la autodistrugere. Știința numește 
aceasta pozitivul și negativul fizico-chimic. Când „agresivul” 
este mai pregnant, se începe „moartea” Corpului, împărțirea 
în componente disparate și libere. Ocultiștii fac din aceste 
fenomene „planuri corporale”. Astfel, materia liberă fizică o 
fac „plan fizic”; materia biologică o fac „plan eteric”; 
Memoriile Viului de Suflet ce se reflectă în Corp le fac „plan 
astral” și Viul de Suflet îl fac „planul mental-semispiritual” și 
așa, tot mai abstract, până la „planul Divin”. În sens Creștin, 
Ființa Creată este „dihotomie, Suflet Spiritual și Corp” și 
fiecare apoi cu manifestările proprii, în legătură reciprocă. 

Ce trebuie menționat, este faptul că „Puntea” dintre  

Suflet și Corp este Mentalul, care este „energia cea mai 

apropiată” de Suflet și „energia cea mai pură” a Corpului.  
Deci Mentalul nu este însuși Spiritualul, ci Vehicolul 

Spiritualului spre Corp și totodată Vehicolul Corpului 

spre Spiritualul Sufletului. Pe baza Revelației Creștine, și 

Ființa Creată este „Ființă cu energiile sale”, deodată, fără 
împărțire sau amestecare (Sfântul Grigorie Palama). Sufletul 
este Spiritualul direct al Ființei Create și Corpul este energia 

Ființei Create. Sufletul în sine este Chip Treimic, ca 

Asemănare de CHIPUL lui DUMNEZEU și Corpul este 

reflectarea Chipului Treimic al Sufletului.  
Acest „Treimic” al Sufletului reflectat în Corp este 

confundat de antici ca „planuri corporale”, sau ca părți ale 
manifestării Sufletului. Așa, filosofia greacă vorbește de 
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„puterile Sufletului”, ca „Rațiune, Simțire și Voință”, pe care 
ocultiștii le fac „planuri corporale”, Simțirea făcând-o 
„corpul eteric”, Raționalul-„corpul astral” și Volitivul-

corpul Spiritual. 
Ca viziune Creștină, Sufletul este dincolo de aceste 

planuri corporale, este Ființialul direct de Creație după 
CHIPUL lui DUMNEZEU CREATORUL și Corpul este 

energia de Reflectare a Chipului Sufletului. Sufletul are în 

Sine Chip Treimic, ca Eul-Subiectul Ființial, Duhul-

mișcarea intraființială și Spiritul-Limbajul intraființial. Și 

acest Treimic Sufletesc este Viul de Suflet, care apoi se 

reflectă în „trienergismul” corpului, ca „Mental, simțire și 

materie fizică”. În sens Creștin, doar „Mentalul, simțirea și 

fizicul” împreună și deodată sunt Corpul. Corpul este 

„Veșmântul” Sufletului. Ar veni, Mentalul este Veșmântul 

Capului-Eului Sufletului, Simțirea este Veșmântul Pieptului-
Duhului Sufletului și Materia fizică este Veșmântul Organic al 

Limbajului-Spiritului Sufletului.  

De aici și Configurația Corpului, Capul, sediul Minții, 

Pieptul, sediul Inimii și Organele, sediul Funcțiiilor-
Limbajului. 

Aceste Realități sunt „Lumile Paralele” ale noastre.  

Păcatul căderii din Rai mai adaugă o „lume paralelă de 

iad și moarte”. 

Icoana în iad 

Panică în iad. Un Pământean după moarte este adus în 

iad, dar acesta deosebit de alții, poartă o ICOANĂ la Gât, 
care miraculos, nu se poate lua. 
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Portarul iadului încearcă să i-o smulgă, dar nu reușește. 

Este trimis de urgență un demon la scaunul luciferic.  
– A venit unul cu idolul la piept, ce facem?...  

– Ce idol, întunecatule, nu înțeleg?  

– Idolul... idolul... și cu spasme încearcă să pronunțe un 

nume ce parcă îi face rău.  

– Zi odată, că te pedepsesc urât! 
– Unul cu ICOANA la piept... și la pronunțarea aceasta se 

cutremură tot. Ce facem? 

– Smulgeți-o! 

– Nu putem... 

– Să fie adus aici.  
Și, cu o droaie de demoni, Sufletul Pământeanului este 

adus în fața scaunului luciferic. Este un Bărbat trecut de 

cincizeci ani, înalt și volitiv. Are Ochii plânși, o mare părere 

de rău pe față. La Piept poartă o ICOANĂ cu MAICA 
DOMNULUI cu Pruncul HRISTIC în Brațe.  

– De ce porți „idolul” la Piept înrăitule, nu știi că 

Sinoadele voastre v-au interzis? 

– ICOANA nu este idol, ci ÎNTRUPARE de 

DUMNEZEIRE. DUMNEZEU Se ARATĂ Lumii în Chip ce 
se poate Vedea. 

– Vă închinați la lemne și vopsele?  

– Materia Corpului, dacă ÎNFĂȚIȘEAZĂ CHIPUL lui 

DUMNEZEU, aceasta se face „Părtașă la HAR” și Punte 
Văzută  a Celor NEVĂZUTE. În Vechiul Testament se inter-

zicea „Înfățișarea”, pentru că nu Se ÎNTRUPASE HRISTOS 

și nu- i știa nimeni CHIPUL. După ÎNTRUPAREA SA 

CHIPUL Său Văzut poate fi ICOANĂ, fără să fie idol. Așa, 

ICOANA este TRUPUL VĂZUT al CHIPULUI NEVĂZUT. 
Și TRUPUL ce Înfățișează CHIPUL se face Părtaș la CHIP și 
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așa devine VIU ICONIC, adică „VIU prin CHIP”. Idolul este 

„chip confundat cu însăși materia sa”.  
– Ne înveți tu pe noi, mizerabile! Dați- i o sută de lovitur i 

peste gură. Și demonii execută porunca luciferică.  
– Acum dă jos „idolul” de la Piept și te scutim o vreme de 

la toate muncile. 
– Eu, răspunde Sufletul curgându- i sânge din gură, după 

loviturile primite, mereu mă Rugam la ICOANA MAICII 
DOMNULUI, deși adesea cădeam în păcate grele... Odată mi 
s-a Arătat chiar în Realitate, mustrându-mă pentru cele ce fac. 
Atunci am Rugat-o ca și de voi ajunge în iad să nu mă despart 
de ICOANA Sa, ce o port la Gât de Copil. Străbunicul meu, 
Preot, a lăsat din neam în neam această ICOANĂ cu MAICA 
DOMNULUI, ca să o poarte primul Băiat ce se va Naște. Mie 
mi-a revenit acest DAR de Preț, pe care nu l-am meritat... Iată 
că, ajuns în iad pentru păcatele mele, Făgăduința MAICII 
DOMNULUI rămâne. Odată am mers la un Pustnic și i-am 
spus de aceasta, la care mi-a răspuns: 

– Mare DAR ai primit. Vei face și în iad un „colț de Rai”. 
Este Taina păcătoșilor celor ce nu deznădăjduiesc și nu uită 
totuși IUBIREA lui DUMNEZEU. Și eu mă Rog MAICII 
DOMNULUI să am ICOANA Sa la Pieptul meu, chiar dacă 
ajung în iad. 

– Vă arătăm noi ce „Rai” o să faceți în iad... Și poruncește  
să-i pună pe Piept „foc direct din scaunul luciferic”, foc de 
care se ard și demonii... Dar miraculos, „focul de iad” parcă 
se topește de ICOANĂ, la care demonii rămân neputincioși...  

– Puneți atunci negreala cea mai de jos. Și la fel, nu are 
nici un efect, parcă Strălucește și mai tare CHIPUL ICOANEI.  

– Băgați- l la „beci” și vom vedea ce este de făcut. Beciul 
este un fel de închisoare de iad, unde ca într-o carceră te 
chinuiești pemanent.  
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După o vreme este adus iarăși la judecată.  
– Tu singur poți da ICOANA... idolul jos de la Piept... 
– Cum? 
– Batjocorește-o, scuip-o, murdărește-o cu spurcăciunile 

tale... 
– Asta nu o fac. Sunt un păcătos vrednic de iad, dar ma i 

păstrez o frântură de Iubire față de DUMNEZEU. De aceea și 
aici, în iad, mă voi ÎNCHINA și mă voi Ruga.  

– Mizerabile, crezi că aici îți mai faci de cap? Vi s-a urcat 
libertatea... Siliți- l să murdărească „idolul”, cu orice chip! 

Și încep cele mai sofisticate metode de a- l face să batjo-
corească ICOANA. Îl taie în bucăți, îl amestecă într-un ceaun 
cu murdării, îi iau murdăriile și i le aruncă pe ICOANĂ, îi 
scot limba ca să lingă spurcăciunile, îl silesc să- i curgă 
scuipatul pe ICOANĂ, îi dau foc, îl îneacă în funingine, fac 
totul doar, doar, nu se va mai vedea ICOANA... Și nu reușesc. 
De fiecare dată CHIPUL ICOANEI tot mai vizibil se arată. 
Neputincioși, demonii se opresc și se tot sfătuiesc, dar nu mai 
găsesc nicio soluție.  

– Deocamdată, zise Lucifer, îl ținem izolat, să nu fie 
văzut de nimeni, până la urmă îi dăm noi de hac...  

Și astfel este dus undeva retras, unde cu adevărat se 
împlinește ce i-a spus Pustnicul, un „colț de Rai în iad”. 
Nădăjduiește că va veni și un timp când va fi scos din iad, 
tocmai că se poate „Ruga în iad”. În iad se zice că nu te mai 
poți Ruga... El, cu ICOANA la Piept, se poate Ruga. Pe 
Pământ, el Zilnic aprindea Candela la ICOANĂ și, cu toate 
păcatele sale, se Închina și își cerea iertare. Iată că aceste 
Rugăciuni dau Rod acum. ICOANA este „Raiul ce nu se 
poate distruge nici de iad”.  

Cu adevărat CHIPUL Lui HRISTOS este MÂNTUITORUL 
și din iad. 

O, TAINĂ a ICOANEI! 
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Glasul din Absolut 

Mistic se vorbește că în Spațiul Cosmic este un „Sunet” 

care străbate Universul și- l face să fie Viu. 

Și anticii l-au auzit și l-au Numit în diferite feluri.  
Revelația Creștină îl Numește „Glasul din Absolut” a l 

FIULUI-CUVÂNTULUI CREATOR al Lumii. 
TOTUL Absolut este FIINȚA DUMNEZEIASCĂ ș i 

Strălucirea Necreată a Energiilor HARICE.  
Cine poate spune ce este VIUL DUMNEZEIESC în 

Sine?... 
Revelația Creștină ne vorbește de TREIMEA 

IPOSTASURILOR DIVINE, TATĂL, FIUL și SFÂNTUL 
DUH. 

FIUL FIINȚIAL este TAINA TREIMII în Sine și tot EL 

este Taina Creației. De aici „TOTUL în Jurul FIULUI”.  
Noi avem Acces la DUMNEZEIRE prin FIUL. 

„La început a fost CUVÂNTUL, prin care toate s-au 
făcut, și El era Viața Lumii” (Ioan 1, 1-4). 

Anticii vorbesc de un „Sunet Creator al lumii”.  
Revelația Creștină vorbește de „Două GLASURI” 

Primordiale ale Lumii. Este GLASUL din Absolut al 
FIULUI față de TATĂL DUMNEZEU și CUVÂNTUL 

CREATOR.  

Acestea se deosebesc.  
Se zice că „Ziua Cosmică” începe cu GLASUL din 

Absolut al FIULUI care CÂNTĂ TATĂLUI DUMNEZEU. 
Este LAUDA Sa FIINȚIALĂ și totodată RUGĂCIUNEA Sa 

pentru Lumea Creată.  
El, FIUL-LOGOSUL, este și HRISTOSUL Cel 

ÎNTRUPAT în Lume. 
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El, FIUL Cel UNIC și Absolut al TATĂLUI Absolut, 

„Începe” INTRAFIINȚIAL cu LAUDA Sa, „TATĂL 
NOSTRU”. 

Cine poate spune ce este în Sine acest GLAS direct 

DUMNEZEIESC? Noi putem Auzi GLASUL FIULUI 

HRISTIC Cel ÎNTRUPAT, care Transpune această 

CÂNTARE și într-un GLAS de Creație. 
Ziua Cosmică începe cu acest GLAS din Absolut al FIULUI 

FIINȚIAL și tototată al FIULUI HRISTIC ÎNTRUPAT. Este 

CÂNTAREA și RUGĂCIUNEA „TATĂL NOSTRU”. 

O, ce GLAS cutremurător și în același timp de o dulceață 

și măreție de nedescris! 
La acest GLAS în Cosmos „Răsare SOARELE”, ace l 

SOARE de TAINĂ, care nu se vede, care  este o „Totală 

Lumină Cosmică”. 

Tot Cosmosul cade în Ghenunchi și deodată cu FIUL 
CÂNTĂ și se ROAGĂ TATĂLUI DUMNEZEU, CEL care 

este ORIGINEA Absolută în Sine.  

O, ce SUPRANUME de TAINĂ este „TATĂL”! 

Se zice că în acest moment chiar și în iad apare o 

„LUMINĂ” ce apoi se retrage. Demonii cad fără voie pe jos 
în spasme, din care revin. O, ce moment solemn este în tot 

Universul! Este RITUALUL de TAINĂ Cosmic. Este 

momentul când din DUMNEZEIRE Se Aude „GLASUL Cel 

dincolo de toate”. Și Însuși TATĂL DUMNEZEU 
RĂSPUNDE: „BINECUVÂNTAREA MEA peste voi toți”.  

O, ce HAR Se Revarsă acum! Tot Cosmosul parcă 

Renaște și chiar mai mult, CREȘTE.  

Și imediat mai urmează un „GLAS al CUVÂNTULUI 

CREATOR”, prin care toate „s-au făcut”. Este NUMELE 
FIULUI ce Se ÎNTRUPEAZĂ. Până la ÎNTRUPAREA 
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HRISTICĂ, acest NUME nu se știa nici de Îngeri era „închis 

în Chivotul-Altar”, așteptându-se „Deschiderea Lui”. De 
aceea, doar după ÎNTRUPAREA HRISTICĂ acest NUME 

este ACCESIBIL. Mai mult, NUMELE HRISTIC este prin 

GLASUL SFÂNTULUI DUH. 

SUPRANUMELE TATĂLUI DUMNEZEU este NUMIT 
de FIUL și NUMELE FIULUI este NUMIT de SFÂNTUL 

DUH. 
Dacă la NUMIREA TATĂLUI toate cad în Genunchi, la 

NUMIREA FIULUI toate se umplu de un „SUFLU DIVIN” 

dătător de Viață. 
O, ce minunăție! GLASUL TREIMIC al DUMNEZEIRII 

Se aude în tot Universul. 
Și ca Răspuns, mai este și „Glasul Creației”, care este 

Chipul ICOANEI de Creație, Numele Sacrului de Creație, 
Numele „MAICII DOMNULUI”.  

Acest Nume este Numit tot de FIUL HRISTIC, de aceea 
tot Cosmosul îl Cântă deodată cu FIUL Cel DUMNEZEU și 

Creație-Întrupat. 

Așa, Ziua Cosmică începe cu MEMORIILE ORIGINII. 
Pe baza lor, Universul poate să se miște și să trăiască. 

Mărturia Adevăratului Hristos 

Pe Golgota Se Răstignea HRISTOS.  
Trei Lumi Participau la un ACT de Răscruce și fiecare 

aveau propriile dimensiuni. 
În Cer era MARELE ACT Cosmic al FIULUI 

DUMNEZEIESC. Pe Pământ erau ÎNTRUPAREA și 
MÂNTUIREA de blestemul păcatului căderii din Rai.  
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Și în iad era mare fierbere. Lucifer tot se mai îndoia de 

veridicitatea FIULUI DIVIN. Așa trimise o gardă specială 
care să fie de față și să verifice cu de-amănuntul. 

HRISTOS era Răstignit pe o Cruce ce părea de o  

„greutate Cosmică”... În Jurul ei erau ostașii Romani ce-L 

răstigniseră, mai erau câțiva Evrei care încă îl batjocoreau și 

câțiva Ucenici cu niște Femei ce nu se lăsau nicicum 
intimidate de asprimea ostașilor. Garda de demoni trimiși de 

Lucifer priveau atenți la Cel Răstignit... O STRĂLUMINĂ 

iradia din Trupul plin de Sânge... Și mai ales SÂNGELE... 

Acest SÂNGE îi cutremura și în același timp îi „atrăgea”... 

Parcă ar fi dorit să se „atingă” de acesta, dar se cutremurau și 
cu frică se fereau.  

Începuse să se întunece, un întuneric deosebit. Un vuiet 

de groază și un vânt înfiorător părea că se dezlănțuie. 

Răstignitul făcu ultimul zvâcnet cu un GLAS ce li se păru că 
străbate tot Universul... „PĂRINTE, în Mâinile Tale îmi dau 

Sufletul Meu”! Nu mai știu ce a fost un timp... Se trezesc 

căzuți la pământ cu o „Rază de apus de Soare” care lumina 

CAPUL Lui. O, ce priveliște cutremurătoare și în același timp 

de „Mare TAINĂ”! 
Pe ei însă „SÂNGELE” îi interesa cel mai mult...  

Și unul dintre demoni, parcă mânat de o putere necunos-

cută, se apropie de Cruce și „moaie un deget în SÂNGELE 

Lui” Ah! Ce arsură până în străfund de nu putu nici să strige... 
Dar, minune. Degetul negru de demon se „Albi”... „Este EL 

cu ADEVĂRAT”! Numai EL poate „negreala de iad” s-o facă 

iarăși LUMINĂ... Este EL cu ADEVĂRAT! Este Mărturia ce 

nu se mai poate dezminți de nimic...  

Se întoarce la ceilalți demoni și le spune: „Apropiați-vă de 
Cruce și atingeți degetul de SÂNGELE Lui și MĂRTURIA se 
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va Adeveri. Este EL cu ADEVĂRAT”... Ei ezită și totuși fac 

la fel... Același fior aproape insuportabil și aceeași „Albeață”.  
– Să ducem o „Picătură din SÂNGELE LUI” ca să se 

convingă și Lucifer ...  
– Dar cum? Ne arde... Și unuia îi vine o idee...  
– Să cerem o „Bucată de Cârpă” de la Femeile ce stau la 

Crucea Lui. 
Și primul demon ce-și muiase degetul în SÂNGE ia „chip 

de cerșetor” și se apropie de Femei.  
– Bunelor Femei, am pe cineva care dacă ar avea o 

Picătură de SÂNGELE Lui i-ar face bine. Vă rog dați-mi o 
„Bucățică de Cârpă” Înmuiată puțin în SÂNGE Lui... Dar 
Femeile absorbite în durearea lor parcă nici nu aud. Deodată,  
o „PRIVIRE de un Albastru de Cer curat” îi răspunde... 
Același cutremur înfiorător îl străbate până în adânc... Este 
MAMA Lui... Ea rupe un „Colț din Năframa Sa”, o Moaie 
chiar în SÂNGELE ce- i Curge din dreptul INIMII și i-o dă, 
cu aceeași PRIVIRE... Mai mult chiar, o „LACRIMĂ” de-a 
Ei cade peste SÂNGELE Lui. Demonul o ia rapid și fuge... 

Ajunși în iad, un vuiet cutremurător străbate totul. Însăș i 
Lucifer cade de pe scaunul său. Toți alarmați se adună.  

Demonii trimiși prezintă „Năframa cu SÂNGELE LUI”...  
– Iată MĂRTURIA LUI... 
– Cum, este El cu ADEVĂRAT, întreabă Lucifer?...  
– Desfă Năframa și moaie degetul în SÂNGELE LUI...  
Și Lucifer fără să mai gândească moaie degetul în 

SÂNGELE LUI și aceeași ALBEAȚĂ... Lucifer scoate un 
răcnet de toți demonii cad pe jos...  

După ce totul se potolește, demonii se răspândesc la 
locurile lor. Lucifer îi cheamă pe cei trimiși și- i avertizează:  

– Ascundeți-vă cu grijă „degetul Albit”... să nu vi- l vadă 
cineva că vă pedepsesc urât... Și Lucifer, fără voie, el însuși 
întinde „degetul Albit”, la care demonii tac...  
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– Ce facem cu „Năframa cu SÂNGELE”? Unde să o 
ascundem? 

– Duceți-o afară, sau mai bine, chiar în locul de unde aț i 
luat-o. 

Și mirați, demonii ce se întâlnesc cu Lucifer și cu cei ce 
au fost Martorii Răstignirii LUI HRISTOS observă „degetul 
Alb”, dar tac... 

De fiecare dată  Nostalgia unor MEMORII adânci îi 
cuprinde... 

Demonul filosof din iad 

De Șapte ori pe An, un demon face o mare tulburare în tot 
iadul și nimeni nu- l poate opri. 

Dintr-odată începe să-i întrebe pe toți:  
– Auzi, de ce noi, demonii, nu avem INIMĂ?  
– Ce INIMĂ, bă, prostule, noi suntem Spirite... 
– Dar de ce Sufletele Oamenilor, care sunt tot Spirituale, 

au INIMĂ de Duh, precum și Îngerii? N-ai observat că noi, 
demonii, suntem „goi” în lăuntru și fără INIMĂ?... Nu ți se 
pare curios aceasta? 

Și așa o ține Zile în șir de- i exasperează pe toți... Iar cu 
timpul începe să strige în gura mare: 

– Unde ne este INIMA? Cine ne-a „furat” INIMA? E cineva 
care ne-a furat INIMA, unde este „acela”, să-l iau de piept? 

Și se leagă de toți, devine chiar violent, nu are astâmpăr, 
aleargă peste tot, face un balamuc nemaipomenit... Apoi se 
duce direct la Lucifer. 

– Lucifer, numai tu ai putut să-mi „furi” INIMA. Te rog, 
dă-mi-o înapoi. Eu „simt” că nu mai pot trăi fără INIMĂ... 
Voi, treaba voastră, mie să-mi dați INIMA. 
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Și Lucifer dă ordin să- l prindă, dar nimeni nu are vreo 
putere asupra lui. Și strigă, strigă, de Lucifer se „ascunde” 
neputincios. 

– Lucifer, nu te las până nu-mi dai INIMA „furată”... 
Spune-mi unde ai „pus-o”, ca să o iau eu...  

Și începe să răscolească, răstoarnă totul, trântește, 
lovește... 

– Unde mi-este INIMA?... Și așa „vaiet” scoate, de 
cutremură tot iadul... Plânge la un moment dat, de șiroaie de 
lacrimi curg! 

– O, INIMĂ, te-am „visat” azi-noapte! O, ce minunat este 

să ai INIMĂ! Ce este INIMA? Acum mi-am Reamintit ce este 
INIMA. Cum să zic, este un „PLIN” așa de Mare, de cuprinde 
peste fire totul. Numai dacă ai INIMĂ simți și tu că poți să 
„cuprinzi” totul.  

Și mai mult, INIMA are un „GLAS de TAINĂ”, în care 
îți VORBEȘTE totul și de asemenea prin care tu poți 
„VORBI” cu totul... O, ce minunat este să poți „VORBI” cu 
cineva! Noi aici în iad, nu „VORBIM” între noi, ne enervează 
orice VORBĂ. Tăcem, tăcem, o tăcere întunecată de „gol 
total”, și în tot „golul acesta” ne „auto-golim” chiar de propria 
Ființă, de aceea suntem „uscați” la maximum, ne „reducem la 
un zero absolut”. Acest „zero” este tocmai „locul unde ne-a 
fost INIMA”. În locul INIMII am rămas cu un „zero-gol 
antiființial”. Și nouă ne este „frică” de acest „gol metafizic”, 
dar paradoxal, facem paradă de el. În „lipsa” INIMII, „zero-
golul” din noi se face ca un „anti-metafizic”, cu o „anti- lume” 
pe care veșnic o „reducem la zero”. Ce oribilă răutate în noi, 
de a distruge totul la „zero”! Asta înseamnă că noi suntem 
tocmai „distrugătorii” de INIMĂ. „Golul” nu „există”, unde 
este INIMĂ... Golul este acolo unde „lipsește” INIMA. Și în 
„golul” acesta noi facem o „lume cu minus”, distrugem totul 
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cu „minusul zeroului”. Eu nu mai vreau „minusul zerolui”, 
vreau INIMA înapoi, vreau PLINUL cu „PLUSUL”. Ce 
minunat este să vezi Lumea numai cu „PLUSURI”! Lumea 
„CREȘTE”, se UMPLE totul de PLUSURI nesfârște. În noi, 
demonii, „golul arde totul”, un „pustiu nesfârșit” de te-apucă 
groaza! În groază vrei să dispari chiar tu, că n-o mai suporți.  

– Nebunule, nu vezi că aiurezi?, încercau să- l oprească 
ceilalți demoni. 

– Treaba voastră, eu vreau INIMA mea înapoi. N-aveți 
dreptul să-mi „furați” INIMA! 

Și furios începe să lovească totul în cale.  
– Dați-mi INIMA înapoi. 
Și iarăși începe să plângă de se zguduie tot iadul.  
– INIMA este LUMINA. Noi am pierdut odată cu INIMA 

tocmai LUMINA. Vă mai Reamintiți voi ce este LUMINA? 
Eu azi-noapte am mai VĂZUT-O. O, ce minunăție! Parcă este 
Însuși DUMNEZEU. 

Și la NUMELE de DUMNEZEU toți încremenesc.  
– Vă este frică de LUMINĂ, hai? Mai știți voi că „EXISTĂ 

Un DUMNEZEU”? Da, dacă nu mai VEDEȚI LUMINA, nici 
pe DUMNEZEU nu-L mai VEDEȚI. Dacă nu mai aveți INIMĂ, 
nici LUMINA nu o mai VEDEȚI și nici pe DUMNEZEU. 
INIMA este tot „SECRETUL”. Aici este TAINA. INIMA, 
LUMINA și DUMNEZEU sunt TREI NEDESPĂRȚIȚI. 

Eu azi-noapte le-am VĂZUT pe toate TREI... 
Și așa o ține patruzeci de Zile la rând, după care se 

liniștește ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Uită tot ce a 
făcut și a zis.  

Și, paradoxal, este cel mai fioros demon, cel mai rău, pe 
care Lucifer îl are cel mai aproape și- l folosește la cele mai 
oribile torturi. 

Când îl „apucă” însă „crizele de filosof”, se schimbă 
parcă total. 
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Coșmarul lui Cain 

Cain, primul Născut al lui Adam și Eva, după uciderea 

Fratelui său Abel, stătea mai mult „izolat”. O neliniște 

permanentă îl tortura Ziua și Noaptea. „Ucisese”! Păcatul lui 
Adam se concretiza în Fiul său „ucigaș”. Păcatul înseamnă 

„moarte” și el, Cain, l-a „omorât” tocmai pe Fratele lui. Și 
„moartea” a produs o „memorie generatoare de moarte”. 

Această „memorie a morții” s-a făcut „fantoma” ce- l 
torturează fără oprire.  

O, ce imagine cutremurătoare i-a rămas când l-a văzut pe 
Fratele său Abel „mort”! Un Trup fără mișcare, fără Viață, din 

care i s-a scurs Sângele... Și, mai ales, Sângele. Ce fior Tainic 
are Sângele! 

Abel este prima „victimă” a păcatului. 

Toate parcă s-au îngrozit la vederea „cadavrului” lui Abel.  
Era după-amiază. O Zi plină de Soare și toate parcă se 

bucurau de Viață. Și el, Cain, a îndrăznit să-și „omoare” 
Fratele... Deodată o „ceață” a umbrit Soarele, un vuiet de vânt 

tăios a cuprins toată Natura, și un nor ca din senin și-a lăsat 
un ropot de ploaie, ca un „plâns” de Cer.  

Și când Sângele a înroșit Pământul un „abur străveziu” s-a 
urcat în Sus și Viața l-a părăsit pe Abel. 

Și Însuși DUMNEZEU „strigă” din Cer.  

– „Sângele morții” m-a „lovit” drept în „INIMĂ”.  
PRIMA „moarte”... PRIMUL care a „simțit-o” a fost 

Însuși DUMNEZEU. Moartea-antiviața, anti-dumnezeu. 

Îngerii au căzut din Chipul de LUMINĂ, dar n-au „murit”. 
Omul, păcătuind, a „murit”. Păcatul Îngerilor aduce 
„întunericul ființial”, iar păcatul Omului aduce „ruperea 
Ființei de propria VIAȚĂ”. O, ce suferință a demonilor,  
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a „Chipului Ființial fără VEDEREA LUMINII, dar și ce 
suferință a Omului căzut, a „Chipului Ființial fără VIAȚĂ”! 
Îngerii căzuți nu mai au LUMINA, iar Omul căzut nu mai are 

VIAȚĂ. După cum Spiritul Îngeresc fără LUMINĂ este 
„despărțit” de însăși „VIAȚA Spiritului”, așa Sufletul Omului 
este „despărțit” de „VIAȚĂ-LUMINA SUFLETULUI”. Între 
„LUMINĂ și VIAȚĂ” este o ASEMĂNARE, dar fără 

amestecare. LUMINA este Chipul de VIAȚĂ Proprie Îngerilor, 
iar VIAȚA este Proprie Chipului de Om. VIAȚA este 

„Mobilitatea Liberă a Ființei”, este Arhechipul Mișcării.  
VIAȚA este „înaintea” și Originea Mișcării. VIAȚA este 

Proprie Chipului Ființei, iar Mișcarea este proprie 
„energiilor” VIEȚII Ființei. Ființa noastră Creată doar prin 
VIAȚĂ se poate Mișca, dar nu ca Mișcarea pe care o știm noi 
energetică, ci ca o Supramișcare de „alt plan Spiritual și 

Sufletesc”, o Supramișcare „deodată în toate direcțiile, cu 
toată Ființa și în exterior și în interior, fără împărțiri și 
dimensiuni, deodată peste toate dimensiunile și dincolo de 
timp”. Mișcarea energetică a VIEȚII Ființei este pe 

dimensiuni și împărțiri, în direcții diferite și temporale.  
Îngerii căzuți din LUMINĂ nu mai au „Supramișcarea 

Ființială și în Proprie Ființă, Liberă”, ci par „anchilozați”, 
având în schimb o „supramișcare de adaos, negativă și 

distructivă”, ce este tocmai „întunericul, opusul” LUMINII.  
Îngerii demoni se „mișcă” doar în „acest întuneric 
mecanic”, LUMINA „paralizându-le” orice mișcare. 

Omul Căzut din Rai, de asemenea, nu mai are 

Supramișcarea Ființială și în Proprie Ființă Liberă, ci pare ca 
„paralizat”, având în schimb o „supramișcare tot de adaos, la 
fel, negativă și distructivă, mecanică”, ce-i face „ruptura” 
Sufletului de Corp. Dacă Îngerii „pierd” Supramișcarea de 

LUMINĂ, Omul pierde Supramișcarea de VIAȚĂ. Așa, 
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Îngerii demoni capătă un fel de „corp întunecos”, în locul 
celui de LUMINĂ, iar Omul capătă o mișcare de moarte în 
Corpul său. 

Adam și Eva, după „mâncarea din pomul răului”, dintr-
odată simt „o goliciune în Corp”, cu un „fior de rupere” dintre 
Suflet și Corp. Simt că au Sufletul și Corpul, într-un „gol de 

Viață”. 
Înainte de cădere, PLINUL de VIAȚĂ le era ca un 

„VEȘMÂNT”, iar acum se „simt goi”. Sufletul fără VIAȚĂ 
nu mai VEDE LUMINA Sufletească, devine „orb”. Iar Corpul 
nu mai are „acel Nemuritor” al VIEȚII.  

Adam după păcat, fuge și se ascunde și pentru prima dată 
se lovește și Corpul său este atins de o „rană sângerândă”. De 

acum va fi un „Om muritor”, așa cum îl avertizase 
DUMNEZEU. 

* 

Și Cain, Fiul lui Adam, simte din plin „moartea”.  

L-a „omorât cu adevărat” pe Fratele său, Abel.  
Îl muncește Ziua și Noaptea „blestemul omorului”. A 

slăbit și nu mai poate dormi. Pare pe jumătate „nebun”. Soția 

sa încearcă să- i aline zbuciumul, dar nimic nu- l liniștește. 
În puținele clipe de Somn, îl visează permanent pe Abel, 

când mort, scăldat în Sânge, când „Înviat”.  
– O, ce Bucurie! Abel, nu ești „mort”? Vasăzică ai Înviat. 

Ce minune! Dacă ai Înviat, „păcatul omorului” s-a „șters”. 

DOAMNE, L-ai Înviat pe Abel! Prin aceasta și eu am scăpat 
de „tortura morții”.  

Și sare de- l îmbrățișează pe Abel.  
– Abel, tu m-ai „iertat”. Am fost răzbunător. Când 

vedeam că DUMNEZEU îți Primea JERTFA și pe a mea 

„nu”, mă tulburam de o ură cumplită. Știi că te-am întrebat 
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odată de ce ție ți se Primesc Jertfele și mi-ai zis că le „aduci 
din ce este mai bun și cu toată Inima”. Eu, într-adevăr, le 

aduceam cu jumătate de Inimă și nu din ce era mai bun și mai 
frumos. DUMNEZEU vrea ceva din „toată Inima”. O, Abel, 

iartă-mă! Cum de ai Înviat?  
Și sărea din pat plin de o Bucurie nespusă. Și când îș i 

dădea seama că a fost doar vis, o și mai mare „durere” îl 
apuca, de „urla” ca un nebun.  

– Abel, Abel, tu te arăți Înviat, ca să mă „torturezi” și ma i 

mult? Nu! Tu vrei să-mi alini „durerea” mea insuportabilă. Tu 

mă mângâi cu Învierea ta, care este “REALĂ”. Abel, 

încredințează-mă că Învierea ta este REALĂ. Așa voi suporta 
„blestemul morții”, cu o picătură de „Nădejde”. Abel, 

„păcatul este moarte”, dar „moartea și păcatul” vor fi șterse 

de Taina ÎNVIERII. Abel, Învierea este „scăparea mea”! Abel, 

Înviază și eu voi „Renaște” la VIAȚĂ. 

Și de când avu Visul cu „Învierea lui Abel” Cain se mai 
învioră. Îl muncea tot atât de des coșmarul cu un Abel plin de 

Sânge și mort, dar Încredințarea că Abel va Învia îi 

înjumătățea chinul.  

De când l-a văzut pe Abel Înviat i s-a schimbat și Inima.  
Uitase să mai aducă JERTFĂ DOMNULUI. Acum alese cel 

mai Bun Loc, unde Răsărea prima dată Soarele, un Loc unde 

făcu „ALTAR” DOMNULUI și Zilnic venea aici cu „Cele mai 

Bune Roduri” și le JERTFEA DOMNULUI. Și DOMNUL 

acum i le Primea. O, ce Bucurie, când FOCUL DIVIN se 
coborî peste JERTFELE sale! Era pentru Întâia oară aceasta. 

Lacrimi de „durere” și totodată de „Mare Nădejde” vărsă, de 

udă tot Fertfelnicul.  

– DOAMNE, DOAMNE, DOAMNE, eu nu te-am IUBIT 
și de aceea am „omorât”. Nici pe Fratele meu nu l-am Iubit și 
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pe nimeni, mă „iubeam” doar pe mine. Acum Înțeleg și eu ce 
este IUBIREA. Este VIAȚA! Doamne, lasă Inima mea să  

simtă IUBIREA, chiar dacă este „ucigașă”. Nu, nu, nu, 
niciodată nu te voi mai „uita”, DOAMNE. Pentru Om, 

„lipsa” IUBIRII este „moarte”. TU, DOAMNE, ești 
IUBIREA absolută și doar cei care Te IUBESC vor fi cu TINE. 

DOAMNE, Tu POȚI învinge „moartea” prin ÎNVIERE... 

DOAMNE, mă Plec în Genunchi Înaintea Ta, cu Fruntea la 
Pământ, și-ți MULȚUMESC că „faci” RENAȘTEREA din 

„moartea noastră”. 
DOAMNE, dacă nu ai ÎNVIA pe „cei morți”, noi, Creația 

ta, am deveni un „iad” insuportabil. O, DOAMNE, noi îți 

„Răspundem” IUBIRII Tale cu „ucidere”! Ce oribil!  
Nu, nu se poate aceasta! IUBIREA este Natura noastră 

Ființială, după CHIPUL și ASEMĂNAREA Ta. Păcatul noi 
îl facem, ca o „anormalitate”. 

* 

Se zice că ultimele Zile Cain le-a petrecut mai liniștit, 
deși „nebunia” sa a rămas. Frica „morții” îl urmărea 

permanent, dar „Nădejdea ÎNVIERII” i-o atenua. În ultimul 
timp nici nu mai lucra Pământul, ca să nu „omoare” vreo 

Vietate... Umbla desculț și cu grijă să nu calce pe ceva ca să 
„omoare” vreo gâză. Din greșeală a călcat peste un pui de 
Pasăre și trei Zile la rând a plâns și n-a mâncat. 

– Sunt PRIMUL ucigaș, DOAMNE, dar vreau să fiu și 

PRIMUL care strigă în gura mare, „am greșit, DOAMNE, 

IARTĂ-mă!”. Nu mai vreau să „omor”... 

Într-una din Zile îl vede pe Copilul său cel mai mic cum 
„omoară” un Șoarece.  

– Ce faci, nenorocitule, de ce omori? 
– Mi-a ros Pâinea. 
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– Și ce dacă, nu trebuia să- l omori! Vei fi și tu „omorât”, 
îți convine? 

Și cu durere observă la Copil o „răutate” mocnită, o 
înclinare spre „omor”.  

– DOAMNE, eu, „ucigașul”, las „moștenire” păcatul 
uciderii. Toți „urmașii” mei vor fi niște „ucigași”. Se vor 

omorî chiar unii pe alții. Lumea va fi „un război” permanent, 
mulți vor fi niște „nebuni ucigași”. O, groaznic „blestem al 

păcatului”! VINO, DOAMNE, mai repede cu ÎNVIEREA Ta, 

ca să se oprească „uciderea”! 

ALTARUL 

Cine poate spune VIAȚA în Sine a DUMNEZEIRII? Noi, 

Creația, însă, ne ÎMPĂRTĂȘIM de CELE ce se Transpun 
Creativ de FIUL CREATOR. Și EL, FIUL, pune în toate mai 

întâi CHIPUL DUMNEZEIRII și în Jurul Acesteia, apoi, 
Creația. De aceea Creația este TEO-centrică. Și CHIPUL 

DUMNEZEIRII coborât în Creație este ALTARUL. Acolo 
unde este ALTARUL DOMNULUI, acolo EL este PREZENT. 

Teologic Scripturistic, FIUL-LOGOSUL CREATOR 

Creează mai Întâi Chipul de ALTAR, Cerul și Pământul, 
ALTARUL de Sus și ALTARUL de Jos. Și apoi Începe 

Zidirea Lumii, pe baza Arhitecturii ALTARULUI. 
Și Creează „Materialul” din care va fi ALTARUL. Este 

„Apa Primordială și Uscatul ancestral”, Apa și Lutul din 
care va face Cărămizile „LĂCAȘULUI ALTAR”. 

Mare atenție la distincția ce este între „acest Material” 
al Chipului de ALTAR și apoi Organismele Făpturilor Create.  

Aici se încurcă anticii și filosofii, considerând că 
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DUMNEZEU Creează Lumea dintr-o „materie”, pe care o 
„modelează și- i dă Viață”. În sensul Revelației Creștine, 

FIUL-LOGOSUL CREATOR Creează Lumea în „Două 

Forme”, ca „TEO-formă și Creațio- formă”. Anticii panteiști și 
semipanteiști consideră că „Ideile-forme Divine” se fac direct  

Arhetipurile Lumii Create.  
În sens Creștin, se deosebește CHIPUL DIVIN, chiar 

Transpus Creativ, de Chipul propriu-zis de Creație, care este 
prin CHIPUL DIVIN Transpus în Creație. Fără această 
distincție majoră se fac interpretări eronate. DUMNEZEU 
LOGOSUL Creează Lumea în „Două Spații deodată”, ca 
„Spațiu DIVINO-Creație” și „Spațiu Creație-Creație”. Aici 
este specificul Viziunii Creștine, că LOGOSUL DIVIN mai 
Întâi Se ÎNTRUPEAZĂ El în Chip de Creație și CHIPUL 
ÎNTRUPAT apoi Îl face Arhetip de Creație.  

Majoritatea pornesc direct de la CHIPUL DIVIN la 
Chipul Creat, ceea ce este fals din punct de vedere Creștin. 
Dacă se pornește direct de la CHIPUL DIVIN și creștinismul 
este „semi-panteiem”, ceea ce nu se admite. Dacă se distinge 
CHIPUL de LOGOS ÎNTRUPAT și acesta apoi ca Arhetip de 
Chip Creat, atunci Creația este cu adevărat „Creație-Creație”. 
Mai mult, dilema anticilor, a „legăturii Chipului Divinului 
Increat cu cel creat” este rezolvată, CHIPUL de ÎNTRUPARE 

fiind „ÎNRUDIREA Posibilă” dintre INCREAT și Creat. 
LOGOSUL DIVIN mai Întâi Se face El, Chip Creat, pe care 
și-l ASUMĂ, („Și CUVÂNTUL Trup S-a făcut”, Ioan 1, 14) 
și acest „CUVÂNT Trup” se face Arhetip-Model de Creație. 
Deci este o distincție netă între LOGOSUL direct FIINȚIAL 
DIVIN, cel Apofatic, și LOGOSUL DIVIN ÎNTRUPAT 
Catafatic și accesibil Creatului.  

Iată tocmai ICOANA ALTARULUI. Altarul este CHIPUL 
LOGOSULUI ÎNTRUPAT, care apoi Se face Model al 
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„Bisericii-Lumea Creată”. Aici se încurcă unii care vorbesc 
de o simplă Biserică fără ALTAR. Din cele de mai sus se 
deduce clar că ALTARUL este Originea Bisericii și că 
Transpunerea ALTARULUI este Biserica. ALTARUL este la 
rândul său în Originea PREOȚIEI, care este CHIPUL direct 
DIVIN. 

Iată, cum EL, FIUL DUMNEZEIESC, ca PREOȚIE, 

Creează ALTARUL-ÎNTRUPAREA PREOȚIEI și ALTARUL 

se ÎNTRUPEAZĂ în PÂNTECELE FECIOAREI-Bisericii. 
ALTARUL este LOGOSUL Creat ASUMAT direct de 

LOGOSUL în Sine CREATOR, iconografic „Steaua lui 

David”. De aceea Templul din Ierusalim are ALTARUL 

„Închis” și inaccesibil, că se aștepta „ÎNTRUPAREA” 
ALTARULUI în Biserică, adică NAȘTEREA Lui MESIA din 

FECIOARĂ. Iată cum în Creștinism este ÎMPLINIREA 

tocmai a BISERICII INTEGRALE, ca ALTAR și Biserică, 

PREOȚIE-DIVIN și Biserică-Creație. De aici cele „Două 

Hexameroane”, al „Facerii Lumii, ca DIVIN Închis în 
CHIVOT, Prehristic” și „cel EUHARISTIC, ca DIVIN 

HRISTIC, NĂSCUT-ÎNTRUPAT, Ieșit la VEDERE”, ca 

Deschiderea ALTARULUI și extinderea Lui ca Biserică a 

Tuturor. 

„La început FIUL DUMNEZEIESC a Creat Cerul ș i 
Pământul”, CHIPUL de ALTAR, CHIPUL LOGOSULUI 

DIVIN și LOGOSULUI Creat, ca CHIP Prehristic.  

Și LOGOSUL Prehristic CREATOR Creează Chipul de 

„Substanță Creată”, APA Primordială, în care este „Cerul și 
Pământul netocmit și gol”, peste care DUHUL 

DUMNEZEIESC se ODIHNEȘTE. Și a Zis să „fie Lumină”, 

și se Zidește Altarul de Creație. Cu Lumina-Altarul de Creație 

începe „Prima Zi de Creație”.  
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„Cerul, Pământul, APA Primordială” sunt  

ARHECHIPURILE LOGOSULUI CREATOR care se 
ÎNTRUPEAZĂ Prehristic în Lumina Creată, Altarul de 

Creație. 

Cerul și Pământul, CHIPUL de LOGOS DIVIN ș i 

LOGOS Creat (Steaua lui David) vor fi apoi Arhemodelele 

diversității Lumii Create.  
Anticii consideră că Demiurgul Creator „modelează” 

lumea dintr-o „materie primordială”. În sens Creștin, 

LOGOSUL DIVIN Creează „Substanța de Creație” care este 

Însuși „LOGOSUL Creat”, pe care o „face TRUPUL Său” și 

așa Creația este în Originea acestuia. LOGOSUL FIINȚIAL 
DUMNEZEIESC, ca să „intre” în „altă categorie de existență 

creată”, trebuie ca EL Însuși să-și ASUME o „condiție de 

creație”. Așa, LOGOSUL DIVIN Creează la început „Firea de 

Creație” și SUPRAFIREA DIVINĂ se Înveșmântează-
Întrupează în cea de Creație și SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ 

se traduce și într-o „Gândire de Creație”. Acesta este 

„LOGOSUL Creat” ASUMAT LOGOSULUI în Sine, 

CREATOR. Anticii vorbesc de „intrarea Divinului în iluzia 

lumii”. Creștin, Firea Creată nu este o „iluzie, un vis, un joc”, 
ci SUPRAGÂNDIREA FIINȚIALĂ DIVINĂ se Transpune și 

într-o Gândire-Fire de Creație. Lumea Creată nu este „de-

sacralizarea SACRULUI DIVIN”, ci Crearea faptică și a 

„unui Sacru de Creație”. În acest Sacru Creat, DIVINUL nu 
Se „pierde”, nu se umbrește (cum zic anticii), ci se ARATĂ și 

într-un „Chip Creat”. Lumea este astfel „TEO-formă”, are 

deci CHIP DIVIN. Anticii zic că Divinul ia formă de „iluzia” 

lumii.  

În sens Creștin, DIVINUL coboară în cele Lumești, nu ca 
să ia El Formă de Lume, ci ca Lumea să „ia Formă de Divin”. 



123 

DUMNEZEU nu are nevoie să ia Formă de Creație, ci Creația 
are nevoie să ia Formă Divină. DUMNEZEU este Absolutul 

SUFICIENT, pe când Creația doar prin „Divinizarea” ei 
devine Suficientă. LOGOSUL DIVIN Se „face și Trup”, dar 

în scopul de a da „DIVINTATE Creației”. Anticii panteiști 
consideră că DIVINUL, chiar dintr-o „necesitate” de Sine, ia 
„formă de iluzia lumii”, încât lumea este „Dumnezeu care 

visează” o lume care în fond nu există, decât ca „vis”, de 
unde „reabsorbirea” ei în Divin. Creștin, nu „Dumnezeu 

visează lumea”, ci „Creația Conștiențizează pe DUMNEZEU”. 
Este cea mai teribilă Viziune a Lumii. Așa, Lumea Creată este 
un „DESTIN al PERMANENTIZĂRII în DIVIN”, nu al 

„distrugerii în Divin” (ca la antici). De aici ALTARUL-
DIVINUL de Creație. FIUL-LOGOSUL CREATOR Creează 

„Spațiul DIVINO-Creație” și totodată „Spațiul Creație-
Creație”, pe care apoi „îl Lărgește”. De aici așa-zisul 
„CENTRU-AXU al Lumii”.  

Pentru noi, Creația, totul este făcut pe un „CENTRU de 
greutate”, în Jurul Unui Ax, față de care se Mișcă orice. Noi 

avem noțiunea de „Nucleu”, care este odată CENTRUL-

AXUL și totodată are deja „Toată Esența” Substanței de 

Creație. „Nucleul” este „Puntea dintre Afară și Lăuntru”. Ce 

este în exteriorul Nucleului este Lumea în Extensie și ce este 
de la Nucleu în Lăuntru este Lumea în „Sine”. INTERIORUL 

este FORMA DIVINO-Creație și Exteriorul este Transpunerea  

acesteia și într-o „Formă de Creație”. INTERIORUL este 

ALTARUL și Exteriorul este Biserica.  

FIUL DUMNEZEIESC coboară odată CHIPUL 
TATĂLUI DUMNEZEU și totodată Creează un Chip de 

Transpunere în Creație al CHIPULUI TATĂLUI. De aici 

ALTARUL ca MEMORIA ORIGINII. În SINE, 
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DUMNEZEIREA are o UNICĂ ORIGINE, TATĂL 

DUMNEZEU, care NAȘTE pe UNICUL FIU și PURCEDE 
pe UNICUL DUH SFÂNT. În Creație FIUL își mai adaugă și 

o ORIGINE de Creație. Aici este TAINA Creației, ca „Dublă 

Origine”, de DIVIN și de Creație. De aceea ALTARUL nostru 

de Creație este în „Dublă FIRE”, de DIVIN coborât în Creație 

și de Creație ce URCĂ în DIVIN. 
Așa, ALTARUL este MEMORIA ORIGINII. 

ALTARUL îl face FIUL, Cel care este REMEMORAREA 

în desfășurare a ORIGINII. ALTARUL este, astfel, 

MEMORIA pe care FIUL nu poate să o „uite” niciodată.  

FIUL, prin MEMORIA ORIGINII, o dată Se menține pe 
Sine, ca Specific de FIU și încă o dată Extinde 

MOȘTENIREA de ORIGINE.  

CHIPUL de FIU este prin excelență MEMORIA ș i 

REMEMORAREA ORIGINII, de aceea FIUL prin aceasta 
are CONȘTIINȚA de Sine. „Toate ale Tale sunt ale Mele”, 

zice FIUL HRISTIC. 

Astfel, primul fapt al FIULUI este ALTARUL-

MEMORIA ORIGINII. 

De aici, așa-zisa „arhitectură a Casei”. „CASA” este 
ICOANA FIULUI. FIUL, în tradițiile primordiale, este cel 

care trebuie să-și „construiască” și el o CASĂ a sa Proprie. 

Psihanaliza descoperă tocmai aceste MEMORII 

ARHETIPALE. Copilul Băiat se joacă de-a „constructorul 
unei Case”, iar Copilul Fată de-a „Mama”. Acestea sunt 

tocmai MEMORIILE ORIGINII. 

Și „CASA” are o „Arhitectură Anume”. CASA este, 

ICONOGRAFIC, Transpunerea MEMORIILOR ORIGINII. 

CASA, în primul rând, trebuie să înceapă cu „CENTRUL-
AXUL” și apoi se pune „Temelia-Cuprinderea-Spațiul”. 
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Majoritatea au pierdut aceste considerente. Construcțiile 

Bisericilor le păstrează, însă, cu strictețe. Așa, mai întâi se are 
în vedere ALTARUL reprezentat de SFÂNTA MASĂ. Aici 

sunt CENTRUL și AXUL Bisericii.  

Interesant că ALTARUL nu este „mijlocul” Construcției, 
ci paradoxal, „dincolo” de ea, din care se „Naște” însă, 
Construcția respectivă. Așa, ALTARUL este „Prima 
VALOARE” înaintea „Temeliei”, după care urmează Temelia. 
De aici, „casele fără Altar” devin „case profane, desacralizate”.  
În tradițiile vechi se mai păstrează o vagă Memorie, ca și 
Casele obișnuite să aibă zisul „loc sacru”. La țară se vorbește 
de „camera bună”, unde se țin lucrurile de preț și zestrea 
copiilor. Unii, mai Religioși, destinează în mod special o 
cămară cu Icoane și Relicve Sfinte. Modern, „biroul ș i 
încăperea cu biblioteca” au devenit „centrul casei”.  

CASA este astfel REMEMORAREA de proprie 
Individualitate a MEMORIILOR ORIGINII. Și CASA este în 
ORIGINEA ALTARULUI-SACRALITATEA CASEI, prin 
pierderea căreia se ajunge la profanul distructiv.  

ALTARUL este „ORIENTAREA Locului-Spațiului”. 
De aceea CENTRUL unui Ținut, Așezare, Cetate, Oraș, Sat, 
este un „TURN”, care își are Originea în ALTAR. Biblic se 
relatează că în orice loc unde se așeza poporul lui Israil se 
făcea mai întâi „Un Altar DOMNULUI”, care era CENTRUL 
Locului respectiv. Odată cu Templul de la Ierusalim, 
CENTRUL este considerat aici.  

Se zice că Piramida lui Keops din Egipt, de asemenea, ar 
fi „un Centru”. Și la alte popoare sunt tradiții diverse în acest 
sens. Toate sunt MEMORIILE ALTARULUI PRIMORDIAL, 
MEMORII care sunt Arhetipurile Ființialității noastre.  

Mai extins, se vorbește de SOARE, ca CENTRU Cosmic, 
ca și de Pământ, tot ca CENTRU Cosmic. Aici este vestită 
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disputa medievală, dacă Soarele se mișcă în jurul Pământului 
sau Pământul în jurul Soarelui. În sensul Biblic al 
ALTARULUI și Soarele și Pământul pot fi, paradoxal, 
CENTRUL unul altuia. Este o TAINĂ Mistică, peste datele 
astronomice, că totuși Soarele se mișcă în jurul Pământului, 
dar ca „Plan interior Teologic”, nu ca „plan exterior”.  

Creștin, ALTARUL este obligatoriu Orientat spre 
Răsăritul Soarelui. ALTARUL este SOARELE DIVIN 

ÎNTRUPAT în Trupul Pământului. Așa, ALTARUL este 
SOARE și Pământ în UNIRE.  

Este marea TAINĂ a ÎNTRUPĂRII HRISTICE, prin care 
SOARELE Cerului se UNEȘTE cu Pământul și Pământul se 
face și el „UN SOARE Pământesc”. Biblic, acest SOARE 

Pământesc este avut în vedere, ca SOARELE TEOLOGIC, 
deosebit de Soarele astronomic. 

TEOLOGIC, FIUL lui DUMNEZEU este SOARELE 
DIVIN, care se Mișcă în jurul Pământului, ca ACT DIVIN. 
ACTUL CREATOR este Mișcare. Așa, Pământul ca Lumea 

Creată este cel Pasiv-Static. Apoi ca Răspuns și Pământul se 
va Mișca față de SOARELE DIVIN. Biblic, este o „dublă 

mișcare”, posibilă în ambele sensuri.  
La fel, poziția Lunii față de Soare. Astronomic, Luna se 

învârtește în jurul Soarelui, de la care primește Lumina. 

TEOLOGIC și Soarele se Mișcă în jurul Lunii, ca ACT. 
Biblic, Lumina este sinonimă cu Soarele. Soarele poate „sta 

pe loc” și Lumina lui să se miște în jurul Pământului sau 
Lunii. Soarele nu mai dă Lumină când „apune”. Aici este 
TAINA ÎNTRUPĂRII SOARELUI HRISTIC, care Se face 

ALTARUL-SOARE UNIT cu Pământul.  

* 
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ALTARUL este PRIMUL ACT al LOGOSULUI 
CREATOR. EL FIUL DIVIN, face PRIMA 
RECUNOAȘTERE a MEMORIEI ORIGINII. 

„La început, DUMNEZEU face Cerul și Pământul” 
(Facere 1, 1), adică CHIPUL de ALTAR de Sus și de Jos. Apoi 
trece la „Construirea” Lumii. Face mai întâi „Materialul-Apa 
Primordială”. Este „APA Vie”, Arhetipul Apei obișnuite. Este 
vorba de „APA Cosmică”. APA este Iconografic, CHIPUL 
LOGOSULUI-CUVÂNTULUI care „Curge” din 
DUMNEZEIRE și Naște Lumea Creată. APA este 
„Substanțializarea de Creație” a CUVÂNTULUI. 
CUVÂNTUL este VIAȚA, „prin care toate s-au făcut” (Ioan 
1, 1-4). APA este Arhetipul SÂNGELUI-Substanțializarea 
VIEȚII. Lumea se Naște din APA-SÂNGELE 
CUVÂNTULUI DIVIN. 

FIUL DIVIN Creează mai întâi ALTARUL, ca Cer ș i 
Pământ, apoi face „TEMELIA-APA Primordială”.  

CHIPUL CUVÂNTULUI DIVIN Cel A-cosmic Se 
Cosmicizează prin Chipul APEI.  

Și, având ALTARUL și TEMELIA, trece la „Facerea” 
propriu-zisă a Lumii. Are MODELUL Lumii, ca ALTAR de 
Cer și de Pământ, a făcut „Spațiul-TEMELIA-APA”, urmează 
„ZIDIREA”. 

Așa Creează „LUMINA” (Facere 1, 3). Este PRIMA ZI 
Cosmică. 

APA este SPAȚIUL Creat și LUMINA este TIMPUL 
Creat. CUVÂNTUL este Spațiul și LUMINA este Timpul. 
Iată „Măsurile Lumii Create”. APA are „Elementele-
Semințele-LOGHII Substanțiali” și LUMINA are 
„Configurația” acestora.  

SPAȚIUL-APA are ARHETIPUL Lumii și TIMPUL-
LUMINA Cosmică este NAȘTEREA Transpunerii Arhetipale. 
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De aceea LUMINA-TIMPUL și SPAȚIUL-APA sunt 
„paralelele creației”.  

SPAȚIUL-APA Primordială este Transpunerea CUVÂN-
TULUI CREATOR, iar TIMPUL LUMINA Primordială este 
tot Transpunerea CUVÂNTULUI CREATOR. De aceea 

SPAȚIUL și TIMPUL nu se „amestecă” și nici nu se pot 
desființa. Unde este Spațiu este și Timp și invers, unde este 
Timp este și Spațiu.  

Observăm cum Lumea Creată are la bază „un paralelism 

arhechipal” permanent. Așa, „Cerul și Pământul”, Spațiul și 
Timpul, „Apa și Lumina”. Acestea sunt „ÎMPLETIREA” 
DIVIN și Creație în Transpunere reciprocă. În sens Creștin, 
DIVINUL se ÎMBRACĂ în Creație și totodată Creația se 

Îmbracă în DIVIN. Anticii văd lumea doar ca o „îmbrăcare a 
Divinului în iluzia creației”. Revelația Creștină insistă și pe 
Divinizarea Creației.  

Astfel APA-Spațiul este Îmbrăcarea DIVINULUI în 
Creație și LUMINA-TIMPUL este Îmbrăcarea Creației în 
DIVIN. Aceste „Paralele Arhechipale”, paradoxal, nu se 
„întâlnesc” niciodată și totuși se „Întâlnesc” prin „POZIȚIA” 
lor. DIVINUL se Îmbracă în Spațiul Creat, ce este „un 
netocmit și gol, un întuneric”. Spațiul Creat față de DIVIN 
este „un gol întunecat”. Dar iată că și Creația se Îmbracă în 

DIVIN și atunci se face „LUMINĂ și Plin Creat”. Anticii văd 
Creația ca o „întunecare-uitare-pierdere” a Divinului. Crești-
nismul relevă din contră, o „ARĂTARE” paradoxală a 
DIVINULUI, printr-un „Chip Divinizat de Creație”. Aceasta 
este o Viziune extraordinară a Lumii, ce împacă toate 
contrariile. Anticii aici se încurcă. Ei consideră că Divinul 
„iese și într-un spațiu creat”, unde de fapt nu poate fi nimic, ci 
doar un gol, în care „iluziile create” se pierd de la sine.  
În sens Creștin, Spațiul Creat are și „Paralela LUMINII”, care 
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poate „transfera DIVINUL” în Creație, ce o face „Divin 
Creat”. 

Așa, Creația nu este „spațiul gol” al Divinului, c i 
LUMINA-Timpul-Plinul unui Divin Creat. 

De aici Taina ALTARULUI, care este DIVINUL 

Spațializat și LUMINA-Creația Divinizată-Aspațializată. Este 
paradoxul Creației Lumii, ca TAINA Spațializării 
DIVINULUI Cel dincolo de Spațiu și Taina INTRĂRII 
Spațiului Creat în A-spațializarea DIVINULUI. 

Este dublul ALTAR al LOGOSULUI ÎNTRUPAT. 
Ca sens Creștin, ALTARUL este deci „Dublă 

SACRALITATE”, ca DIVIN coborât în Creație și Creație 
URCATĂ în DIVIN. 

Și DIVINUL Coborât este CUVÂNTUL-LOGOSUL-
Apa, iar Creația URCATĂ este Lumina.  

De-acum, din acest ALTAR se poate Naște Lumea-
Biserica ALTARULUI. Lumea este Pământul care 

ÎNTRUPEAZĂ „APA și LUMINA”. 

Memoriile Primordiale ale lui Adam și Eva 

1. Chipul Omului, TAINA TRUPULUI de TAINĂ  

al lui DUMNEZEU 

Adam, după „izgonirea din Rai”, se tânguie Ziua ș i 
Noaptea, fără încetare: 

1. DOAMNE, TU ai Creat Cerul și Pământul și apo i 
UNIREA acestora ca Om. Cerul este ÎNTRUPAREA 
CHIPULUI Tău de SUS și Pământul este ÎNTRUPAREA 

CHIPULUI Tău de Jos. În Cer i-ai Creat pe Îngeri, ca pe cei 
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care ÎNTRUPEAZĂ CHIPUL Tău Ceresc și pe Pământ ai 
Creat Lumea Făpturilor, ca ÎNTRUPAREA CHIPULUI Tău 

Pământesc. Și pe Om l-ai Creat ca UNIREA celor Două 
ÎNTRUPĂRI. Eu, Adam, sunt Chipul de Om. O, cum am 

„căzut” din Chipul de Om! Acum nu mai sunt Adam-Omul, ci 
Adam Făptura. 

 

2. DOAMNE, Tu ai Creat o Lume în care „ÎNTRUPEZI 

Cele ale CHIPULUI Tău” și într-un Chip de Creație. Așa, 

Chipul de Creație este Însuși TRUPUL Tău de Creație. Din 
„COASTA” CHIPULUI Tău ai Creat Lumea. Nu Însuși 

CHIPUL Tău se „face” și Chipul Lumii, ci „COASTA 

CHIPULUI Tău” o „faci” PLĂMADA și a Unui Chip de 

Creație. „COASTA” este „CHIP de NAȘTERE”, că este din 

„LOCAȘUL INIMII”. INIMA este TAINA NAȘTERII. 
INIMA este Însăși NATURA FIINȚEI în Sine. Este o INIMĂ 

FIINȚIALĂ, care apoi corespunde cu o Inimă Trupească. 

COASTA INIMII FIINȚIALE este NAȘTEREA. Și 

NAȘTEREA apoi se ÎNTRUPEAZĂ.  
 

3. Tu ai VRUT să ÎNTRUPEZI CHIPUL NAȘTERII 

FIINȚIALE și într-un Chip de Naștere de Creație. Tu ai Creat 

Lumea „din nimic”, că altfel nu ar mai fi Creație. Dar Creația 

este „ÎNRUDITĂ” cu Tine prin COASTA CHIPULUI Tău, pe 
care o ÎNTRUPEZI în Chipul de Creație. Și COASTA fiind 

CHIP de NAȘTERE, Tu prin COASTA Ta Te NAȘTI și  

într-un Chip de Creație. De aceea Creația este „totodată” 

NAȘTEREA Ta și într-un Chip de Creație.  

 
4. Tu nu Creezi „ceva străin de Tine”, deși Creezi o Lume 

ce este „total dincolo de Tine”. Tu Însuți Te NAȘTI și într-un 
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Chip de „Natură Creată”, fără amestecare, prin ÎNRUDIREA 
COASTEI CHIPULUI Tău cel „dincolo” de Chipul de 

Creație. Tu EȘTI CHIP și FIRE DUMNEZEIEASCĂ și 
Creezi și un Chip și o Fire de Creație, în care Te ÎNTRUPEZI, 

ca „totodată” DOUĂ FIRI, fără amestecare, într-o 
ASEMĂNARE de TAINĂ. 

 

5. O, ce TAINĂ! CHIPUL DIVIN CREATOR ce l 

„dincolo de toate”, Se coboară și într-un Chip Creat, prin care 

Chipul Creat se URCĂ în CHIPUL DIVIN. Și aceasta în 
TAINĂ de NAȘTERE! Creația Ta, DOAMNE, nu este o 

„simplă” Creație, ci este totodată și NAȘTERE.  

 

6. O, din TAINA NAȘTERII au căzut Îngerii din Cer și eu, 

Omul, de pe Pământ. 
Tu Te-ai NĂSCUT în Chip de Cer în Îngeri, Te-ai 

NĂSCUT în Chip de Făpturi în Lumea Pământului și a mai 

rămas să Te NAȘTI și în Om, ca o NAȘTERE de UNIREA 

celor două și, mai mult, ca o NAȘTERE a însăși Creației în 
DUMNEZEU. 

 

7. O, DOAMNE, ce TAINĂ ai VRUT Tu prin Creația Ta! 

Tu ai VRUT nu să te „cobori” Tu în Creație, că nu ai „nevoie” 

de așa ceva, ci ca Ființa Creată să se URCE în DIVINITATEA 
Ta, ca s-o ÎMPĂRTĂȘEȘTI de „CELE DUMNEZEIEȘTI”. 

 

8. Îngerii căzuți au „refuzat” NAȘTEREA Ta în Chipul de 

UNIREA Cerului cu Pământul și așa au „pierdut” Nașterea în 

DUMNEZEIRE. Luceafărul, Îngerul cel dintâi, a „vrut” ca el 
să fie UNICA ASEMĂNARE cu Tine, iar Pământul să fie 

„asemănarea lui”... O, ce greșeală!... Îngerii căzuți nu au vrut 
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ca CHIPUL Tău să Se mai NASCĂ și în Chipurile 

Pământului, ca să fie ei UNICUL Chip Divinizat. Îngerii 
căzuți au refuzat UNIREA Cerului cu Pământul. Ei doreau un 

Cer „dincolo” de Pământ.  

 
9. O, DOAMNE, nu se știe de ce Tu IUBEȘTI „așa de 

mult” tocmai „Chipul de Pământ”! Este TAINA Ta, căreia noi 
Creația trebuie să i ne ÎNCHINĂM. Cine să-ți „tragă” Ție 
socoteală? Cerul este o IUBIRE a Ta, DEPLINĂ, dar 
Pământul este o IUBIRE a Ta „PESTE FIRE”. Îngerii căzuți 
nu au vrut să se ÎNCHINE acestui „PESTE FIRESC” al Tău... 
Creația Ta doar în această „PESTE FIRE” este cu 
ADEVĂRAT o Creație a Ta. 

 
10. O, DOAMNE, și eu Omul, care „trebuia” să fiu 

tocmai „TAINA PESTE FIRII Tale”, am căzut din Chip... 
Omul trebuia să fie Trupul ÎNTRUPĂRII Tale de TAINĂ. 
Chipul Omului este TRUPUL de TAINĂ al CHIPULUI lui 
DUMNEZEU. Eu, Adam-Omul, ca și Îngerul Luceafăr, m-am 
făcut „potrivnic” TAINEI Tale de ÎNTRUPARE. DOAMNE, 
ce plâns este în Ființa mea de Om căzut din Chipul de TAINĂ 
al ÎNTRUPĂRII DUMNEZEIEȘTI! Păcatul Adamic este 
„oprirea NAȘTERII în DUMNEZEU”. Și așa, Trupul Omului 
din NEMURITOR se face muritor. 

 
11. La Îngerii căzuți, „păcatul demonic” este „oprirea 

NAȘTERII CHIPULUI lui DUMNEZEU în Creație”. 
Demonii și-au „pierdut” TRUPUL de TAINĂ al NAȘTERII 
CHIPULUI lui DUMNEZEU în Lumea Creată, de aceea au 
pierdut „LUMINA”. Omul căzut din Rai și-a pierdut 
TRUPUL de TAINĂ al NAȘTERII Chipului Creat în 
DUMNEZEIRE, de aceea și-a pierdut „Trupul”, care va 
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„muri”. Demonii au devenit „întunecați” și Omul căzut a 
devenit cu „Trupul muritor”. Demonii sunt „urâtori și 
ucigași” de „alții” și Omul este „pătimaș și ucigător al 
Trupului”. Demonii au un „spiritual ucigaș”, iar Omul are 
un „trupesc devorator și mâncător de Trup”. A ucide „pe 
altul” este „păcat demonic” și a-ți „ucide Trupul” este 
„păcatul Omului”. 

 

2. TRUPUL este UNIREA dintre Suflet și Corp 

12. DOAMNE, Tu Creezi Lumea sub „Formă de Cer și 
Pământ”. Cerul are Chip de Spirit și Pământul are Chip de 

Corp. Și UNIREA dintre Suflet și Corp, dintre Cer și Pământ 

este TRUPUL-RAIUL. De aceea, Omul căzut în păcat pierde 

tocmai RAIUL și cu el pierde TRUPUL, rămânând doar cu 

un Corp muritor. Fără TRUPUL de RAI, Corpul se „desparte” 
de Suflet, și așa devine „muritor”. TRUPUL este TEMPLUL 

„Sufletului și Corpului, al Chipului de Cer și de Pământ”, de 

unde SACRALITATEA TRUPULUI în care Însuți Tu, 

DOAMNE, VREI să Te ÎNTRUPEZI, NĂSCÂNDU-Te și ca 
Chip de Creație. Așa, TRUPUL este totodată și TEMPLUL de 

Creație al ÎNTRUPĂRII CHIPULUI DUMNEZEIESC. 

TRUPUL este ÎNTÂLNIREA dintre Cer și Pământ și totodată 

cu DIVINUL Însuși. De aceea Omul este „ALES” să fie 

CHIPUL de ÎNTRUPARE DIVINĂ, tocmai prin faptul că are 
TRUPUL-TEMPLUL ÎNTRUPĂRII. 

 

13. DOAMNE, prin păcatul meu Adamic, eu am „distrus” 
tocmai CHIPUL OMULUI-TEMPLUL, și de aceea am fost 
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„scos” din RAI-CHIPUL TEMPLULUI. RAIUL-TEMPLUL 
Tu VOIAI să- l faci și mai mult, să- l faci BISERICĂ, adică 

TEMPLUL de Creație care totodată să Te ÎNTRUPEZE chiar 
pe TINE. RAIUL este doar TRUPUL SACRU de Creație, că 

doar o SACRALITATE Te poate ÎNTRUPA apoi pe Tine 
Însuți. Dacă Mare este TAINA prin care TU POȚI Crea și o 
„altă” Lume, și MAI MARE este TAINA prin care TU 

ÎNSUȚI TE UNEȘTI cu Lumea, ca Lumea să INTRE în 
DUMNEZEIRE și să se ÎMPĂRTĂȘEASCĂ de Cele 

„dincolo” de Lume.  
  
14. Iată, DOAMNE, ce sublim DESTIN ne-ai DĂRUIT ș i 

o parte din Îngeri și eu, Omul, nu Ți-am RĂSPUNS după 
cuviință... În loc să Te PRIMIM, ca TEMPLUL de Creație să-l 
faci BISERICĂ, am „distrus” TEMPLUL și așa ne-am făcut 
„potrivnici” IUBIRII Tale pentru Creație. Îngerii căzuți au 
vrut „să fie ei doar” TEMPLUL, iar eu, Adam-Omul, l-am 
„profanat” cu „mâncarea pământească”. Îngerii căzuți n-au 
vrut să se ÎMPĂRTĂȘEASCĂ din DIVINUL ÎNTRUPAT, iar 
eu, Adam-Omul, am „schimbat” POMUL VIEȚII DIVINE cu 
„pomul mâncării profane”. Îngerii căzuți s-au „auto-
divinizat”, iar eu, Adam-Omul, m-am „lepădat de 
DIVINIZARE”. O, greu păcat am săvârșit! Îngerii căzuți au 
încercat să se „facă ei înșiși” DUMNEZEIRE, iar eu, Adam-
Omul, „am renunțat” la DUMNEZEIRE pentru „mâncarea 
pământească”. O, cum m-a amăgit pe mine „demonul-șarpe”, 
ca să „renunț” la DUMNEZEIRE, pentru zisa „taină a 
desfătării Pământului”! Îngerii căzuți au încercat o „auto-
plăcere de Cer”, iar eu, Adam-Omul, am încercat o „auto-
plăcere de Pământ”. O, „demon amăgitor”! O, „dușmanul” 
Omului! Mi-ai strecurat „otrava demonică” a „unui divin de 
creație”, care să „ucidă” DIVINUL propriu-zis. 
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15. Creația „nu poate fi” Natură Divină, fiind Creație, c i 
ea PRIMEȘTE DIVINUL de la CREATORUL DIVIN. A 

„încerca un auto-divin de creație” înseamnă „păcatul”. 
Originea păcatului este „auto-divinizarea de creație”. Creația 

este „ÎNRUDITĂ” cu DIVINUL, că este CREAȚIA 
DIVINULUI și trebuie să se UNEASCĂ apoi cu DIVINUL, 
ca și Creația să poată fi Divinizată. Îngerii căzuți au încercat o 

„auto-divinizare, fără UNIREA cu DIVINUL”.  
 

16. Și eu, Adam-Omul, la fel, am încercat o „auto-
divinizare mai înainte de a se face UNIREA cu DIVINUL”. 
Îngerii căzuți au făcut „auto-divinizarea în Spirit” și eu, 

Adam-Omul, am făcut „auto-divinizarea în Trup”. Demonii 
fac un fel de „divinizare fantomatică în Spirit”, iar Omul face 

o „divinizare fantomatică în Trup”. DOAMNE, doar „TU 
EȘTI DIVINUL ADEVĂRAT” și doar UNIREA Creației cu 
TINE va face și Creația PĂRTAȘĂ la DIVIN. O „auto-

divinizare înaintea UNIRII cu TINE” este „căderea în păcat”. 
Iată, în ce groaznică „eroare” au căzut o parte din Îngeri și eu, 

Adam-Omul. Ce plâns și tânguire va „șterge” această 
greșeală? 

  

17. DOAMNE, prin „trecerea mea în Trup muritor” am 
pierdut RAIUL, dar Tu nu „renunți” la LUCRAREA TA, și 
vei face și „peste aceasta” ÎNTRUPAREA UNIRII DIVINE. 

Eu, Adam-Omul, eram DESTINAT și ALES să fiu „Chipul 
acestei TAINE”. Prin păcatul săvârșit am pierdut această 

CINSTE. Va trebui să se NASCĂ un „NOU ADAM-OM”. În 
NĂDEJDEA acestui NOU ADAM-OM îmi mai „mângâi” 
suferința păcatului meu.  
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3. Toată Creația se Numește Trup al ÎNTRUPĂRII 

DIVINE 

18. DOAMNE, Tu ești FIINȚA DIVINĂ „dincolo” de 

toate și ai Creat și o Ființă Creată în care ai Revărsat „Cele” 

ale CHIPULUI Tău. De aceea Ființa Creată este TRUPUL 

Mistic al ÎNTRUPĂRII Tale. 

 

19. Și Ființa Creată, la rândul său, are un Chip Spiritual ș i 

unul energetic Corporal și Unirea acestora ca Trup. De aceea 

Taina Trupului este „deodată” și a Spiritului și a Corpului. Și 

Tu Te ÎNTRUPEZI deodată și în Spiritul Creat și în Corpul 

Creat. Îngerii sunt Ființa Creată cu Chip direct Spiritual și 

Făpturile Pământului sunt cu Chipul direct Corporal. De 

aceea Tu ai Creat cele două Chipuri, ca Cer și Pământ, care 

sunt „deodată” TRUPUL Creat al ÎNTRUPĂRII Tale.  

 

20. Și Taina ÎNTRUPĂRII este TAINA NAȘTERII. Tu 

nu Creezi o „simplă” Lume, ci totodată Te „NAȘTI și ca 

DUMNEZEU-Creație”. Îngerii căzuți au refuzat tocmai 

această TAINĂ a CHIPULUI Tău ca DUMNEZEU-Creație, 

socotind că Chipului Îngeresc i se cuvine „chipul de Divin-

Creație”. VOINȚA Ta este însă ca să Te NAȘTI în Egalitate și 

ca Chip Ceresc, și ca Chip Pământesc și chiar mai mult, ca 

UNIREA Chipului de Cer și Pământ, ca NAȘTERE în Chipul 

Omului, prin care totodată să faci „tot Tu” și o „NAȘTERE a 

Creației în DUMNEZEU”. Tu ai „Creat Lumea în cele Șase 

Zile” și nu Te oprești aici, mai faci încă o ZI după cea de a 

Șaptea, de Odihnă, „faci ZIUA a OPTA, a NAȘTERII 

Creației în DUMNEZEU”. Îngerii căzuți au refuzat TAINA 
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ZILEI de a OPTA, socotind că este „ziua lor”. Și eu, Adam-

Omul, eram DESTINAT să fiu CHIPUL TAINEI ZILEI a 

OPTA, ca Chip al ÎNTRUPĂRII Creației în DUMNEZEU.  

Îngerii sunt PLINI de CHIPUL ÎNTRUPĂRII Tale ca 

Revărsare Spirituală de Cer. Eu, Adam-Omul, mă simțeam 

PLIN de CHIPUL ÎNTRUPĂRII Tale ca Revărsare în Chip 

Trupesc de Pământ. 

 

21. O, TAINĂ a Pământului! Pământul este Chipul 

ÎNTRUPĂRII Tale în Făpturile Naturii, dar mai are totodată 

și Chipul de UNIRE cu Cerul. Pământul are Chipul său 

propriu de Natură, are totodată Chip de TRUP-UNIRE cu 

Cerul și mai mult, UNIRE cu DIVINUL. Pământul este 

LOCUL în care VREI Tu să Te ARĂȚI și să Te 

ÎNTÂLNEȘTI cu toată Creația Ta. Tu Te Cobori prima dată în 

Chipul de Cer, prin Crearea Îngerilor, apoi Cobori pe Pământ 

prin Crearea Făpturilor Naturii și faci RAIUL-Coborârea 

Cerului pe Pământ și AICI, în RAIUL Pământesc, VREI Tu 

să-Ți PUI SCAUNUL de ODIHNĂ. Pe Pământ VREI Tu să 

Cobori DUMNEZEIREA. Pământul VREI Tu să- l URCI în 

DUMNEZEU. Este TAINA Ta și nimeni nu-Ți poate sta 

împotrivă. Îngerii căzuți se arată „urâtori” de Pământ și vor 

ca Cerul „doar” să fie ÎNTRUPAREA Ta. Spiritualul Cerului 

este LUMINA Ta DIVINĂ, dar Tu VREI și un DIVIN 

ICONIZAT în Chipul Pământului.  

O, TAINĂ a IUBIRII Tale, DOAMNE! Tu VREI să Te  

ARĂȚI DEPLIN, nu în LUMINA Cerului, ci în ICOANA 

Pământului. Așa VREI TU, este TAINA IUBIRII Tale pentru 

Creația Ta! Îngerii căzuți nu au vrut să se ÎNCHINE 

ICOANEI Tale Pământești, ci „doar” Celei Cerești. Dar Tu 
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VREI cu orice chip să fii în ICOANA Pământească și cine să 

Te împiedice? Dar eu, Adam-Omul, am „batjocorit” Chipul 

Pământului și iată, te „împiedic” să Te NAȘTI în ICOANA 

Pământului. Dar nu Te „împiedica” DOAMNE, de mine, 

Adam cel „nevrednic”, ci RIDICĂ un ALT ADAM, care să 

fie cu ADEVĂRAT Pământesc VREDNIC de ICOANA 

Pământească a ÎNTRUPĂRII Tale.  

 

4. Plângerea Evei 

Și Eva, după izgonirea din Rai, se tânguie și plânge Ziua 

și Noaptea, pentru „păcatul” săvârșit: 
22. DOAMNE, cum de am fost înșelată de „șoapta 

demonică?” Cum Te-am „înlocuit” pe Tine cu „taina unei 
plăceri ascunse”? Nu eram eu, Eva-Omul, ALEASĂ să fiu 

TRUPUL ÎNTRUPĂRII DIVINE? Cum am „renunțat” la 
aceasta, pentru o „auto- întrupare”? Așa mi-a șoptit demonul, 
că este o „taină a auto-întrupării”, care trebuie făcută 
„înaintea” ÎNTRUPĂRII DIVINE. „Minciună”, ca să mă 

înșele cu păcatul. O, DOAMNE, ce plâns pentru pierderea 
CINSTEI mele de Eva-NĂSCĂTOAREA ICOANEI 
ÎNTRUPĂRII Tale Pământești.  

 

23. Păcatul Îngerilor căzuți este „auto-nașterea” și păcatul 
Omului căzut este „auto- întruparea”. Îngerii, fiind Chip 
Spiritual Ceresc, sunt „doar un Unic Chip” de Înger. 
Făpturile Pământului și Omul sunt în „Două Fețe”, ca Bărbat 
și Femeie, pentru că Pământescul este de „Două Ori 

Întrupare”, Pământul fiind „un Altfel de Cer Întrupat”. Așa 
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VREI Tu, DOAMNE, ca TAINA ÎNTRUPĂRII DIVINE să 
fie „mereu” PREZENTĂ și în „multiplicare”. Adam-Omul 
este ca Chip Propriu de Om, tocma i Chip de Asemănare de 

Cer și eu, Eva-Omul, sunt Chipul Întrupării Chipului Adamic-
Omul. Femeia este, astfel, ca Chip Propriu, „Asemănarea de 
Întrupare” a Chipului Adamic. Adam-Omul este „direct Chip 
de Cer”, care la rândul său este Chip de Întrupare Divină 

directă. De aceea Adam-Omul are în „față și pe prim plan” 
Chipul de Cer-Bărbat, Cerul fiind Chipul de „DIVIN-Înger”. 
Adam-Omul are „Față de DUMNEZEU-Om” și „Asemănare 
de DUMNEZEU-Pământ”. Eu, Eva-Omul, sunt Născută din 

„Coasta Omului-Adam”, adică din „Asemănarea” lui și astfel 
eu, ca Femeie, am „Față de DUMNEZEU-Pământ” și 
„Asemănare de DUMNEZEU-Om”. Adam-Omul-Bărbatul 
are OCHI de DUMNEZEU și INIMĂ de Pământ, iar Eva-

Omul-Femeie are Ochi de Pământ și INIMĂ de 
DUMNEZEU. 

 
24. Iată, DOAMNE, Taina Omului, ca Bărbat și Femeie, 

Cer-DUMNEZEU și Pământ-DUMNEZEU, în UNIRE. Și 
tocmai UNIREA noi am „stricat-o” prin păcatul nostru 
omenesc. Adam-Omul a pierdut „OCHII VEDERII DIVINE” 
și eu, Eva-Omul, am pierdut INIMA NAȘTERII DIVINE. 

Adam-Omul în locul lui DUMNEZEU va „vedea” tot 
Pământul și Inima lui va fi un „pământesc lipsit de DIVIN”. 
Iar eu, Eva-Omul, am pierdut INIMA DIVINĂ și am rămas și 
cu Ochii și cu Inima „doar un pământesc”... Adam-Omul, 

dacă „PĂSTRA OCHII DIVINI”, făcea INIMA Pământească 
NEMURITOARE. Acum, după păcat, Adam-Omul este un 
„Om muritor”. Și la fel eu, Eva-Omul, dacă PĂSTRAM 
INIMA DIVINĂ, puteam avea NEMURIREA. Acum, după 

păcat, sunt de asemenea o Evă-Om muritoare. 
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25. DOAMNE, Te Rog, IARTĂ- l pe Adam, că eu, 

Femeia, i-am „furat” NEMURIREA. Tu i-ai făcut „Inima 
Pământească” și eu, Femeia, cu Chipul Pământesc, l-am 

înșelat. INIMA lui Adam-Bărbatul este „între Cer și 

Pământ”, pe care trebuia să le „UNEASCĂ într-o 

DIVINIZARE PESTE Cer și Pământ”, ca DUMNEZEU-Om. 

Eu, Femeia, l-am „împiedicat”. Și eu, Eva-Femeia, sunt între 
„Pământ și Cer” și trebuia să fac UNIREA PESTE acestea, 

ca NĂSCĂTOARE de Om-DUMNEZEU. Omul-Bărbat 

trebuia să NASCĂ în INIMĂ-LĂUNTRU ASEMĂNAREA 

cu DUMNEZEU, iar eu, Eva-Femeia, trebuia să NASC în 

TRUP-EXTERIOR ASEMĂNAREA cu DUMNEZEU. 
DIVINUL din Om-Bărbat trebuie să fie în PREFACEREA 

INIMII Pământești în INIMĂ DIVINIZATĂ, iar DIVINUL 

din Om-Femeie trebuie să fie în PREFACEREA TRUPULUI 

Pământesc în TRUP DIVINIZAT. NEMURIREA Bărbatului 
este în INIMA sa, iar a Femeii este în TRUPUL ei. Păcatul le-

a distrus. 

 

26. Iată, DOAMNE, „urmările” păcatului Omului căzut. 

Trecerea din Chipul NEMURITOR în „cel muritor” aduce o 
„îndepărtare” a pământescului de DIVIN, până la un 

„pământesc lipsit de DIVIN”. Este tocmai „prezicerea 

demonului-șarpe”, ca „taina auto- întrupării”... Omul avea 

TRUP de UNIRE Cer și Pământ, care se PREGĂTEA să fie și 
TRUP de Om-DUMNEZEU, dar a „schimbat” SACRUL 

ÎNTRUPĂRII DIVINE cu o „altă întrupare, de pământesc 

fără DIVIN”. Și acest „pământesc gol de DUMNEZEU” este 

„muritor”. Iată păcatul Adamic: „auto- întruparea” într-un 

„trup muritor”, în locul TRUPULUI DIVIN NEMURITOR. 
După păcat, eu și Adam ne-am văzut „goi” de NEMURIRE 
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(Facere 3, 7). O, ce „gol” înspăimântător simțim în Trupul 

nostru!... Simțim cum „fiorul morții” ne străbate pănă în 
oase... 

 

27. Adam-Omul cu VEDEREA DIVINULUI trebuia să 
fie PREOȚIA Pământescului, prin care Pământescul să se 

PREFACĂ în „Pământ TRANSFIGURAT în DIVIN”. Eu, 

Eva-Omul, cu INIMA DIVINULUI trebuia să fiu TEMPLUL 

Pământesc, în care să COBOARE DIVINUL PREOȚIEI și să 

PREFAC DIVINUL în TRANSFIGURARE Pământească. O, 
ce Taină a PREOȚIEI, prin care DIVINUL COBOARĂ în 

Pământesc, dar și mai de mirare TAINĂ a TRUPULUI 

BISERICII, prin care Pământescul se URCĂ în DIVIN!...  

Adam-Preoția COBOARĂ DIVINUL, iar Eva-Biserica 
URCĂ în DIVIN. Așa, NEMURIREA lui Adam-Bărbatul este 

în PREOȚIA COBORÂRII DIVINULUI în INIMA 

Pământească, iar NEMURIREA Evei-Femeii este în 

BISERICA URCĂRII Pământescului în DIVIN. PREOȚIA 

COBOARĂ FOCUL DIVIN peste Pământ, iar BISERICA 
URCĂ TRUPUL-PRESCURA Pământească în DIVIN și o 

PREFACE în TRUP DIVINIZAT. Adam-Bărbatul trebuie să 

COBOARE FOCUL DIVIN în INIMA Pământească și eu, 

Eva-Femeia trebuie să URC TRUPUL Pământesc în DIVIN. 

Chipul Adamic este „VENIREA” lui DUMNEZEU în Lume, 
iar Chipul Evei este „INTRAREA” Lumii în DUMNEZEU. 

Și eu, Eva-Femeia, prin păcat, în loc să „mijlocesc” 

INTRAREA în DIVIN, am făcut tocmai „ieșirea” din DIVIN. 

 
28. DESTINUL Femeii este de „MAMĂ”, de a NAȘTE 

cât mai mulți Pământeni, pentru a URCA în DIVIN. O, 
TAINĂ minunată! Ce BUCURIE a Ta, când tot mai mulți 
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Pământeni se URCĂ la Tine! Tu pentru aceasta ai Creat 
Lumea, ca să URCE la Tine și să Te BUCURI de BUCURIA 
Lumii. Orice Naștere Pământească este și o NAȘTERE în 
DIVIN. Tu la Fiecare Naștere Pământească Dăruiești un 
SUFLET, care coboară în Trup Pământesc, ca să poată URCA 
la Tine. O, Mare TAINĂ a Nașterii de Creație! Creația nu 
poate URCA direct la DIVINITATE, până nu COBOARĂ 
mai întâi în Pământesc Sufletul-Asemănarea CHIPUL Tău 
DIVIN. 

 
29. O, DOAMNE, prin păcat eu, Eva-Femeia, am 

transformat TAINA NAȘTERII în „patima auto- întrupării”, 
prin care am „rupt” Nașterea de Creație de totodată 
NAȘTEREA în DIVINITATE. O, DOAMNE, ce am făcut! 
Am devenit „piedica” INTRĂRII Lumii în DIVINITATE, 
„înstrăinând” Lumea de Tine, CREATORUL ei. Eu am 
devenit „ucigașa” NAȘTERILOR în DUMNEZEU, m-am 
făcut „demonismul omenesc”. Îngerii căzuți au „oprit” 
NAȘTEREA DIVINULUI în Pământesc și eu, Eva-Femeia, 
opresc NAȘTEREA Pământescului în DIVIN. O, ce 
„asemănare de demonism”, ca „ucidere de Naștere”! Îngerii 
căzuți refuză „Coborârea” DIVINULUI în Pământesc și eu, 
Eva-Femeia, am refuzat „URCAREA” Pământescului în 
DIVIN. Îngerul-demon și Omul-demon, iată asemănarea lor.  

 

5. Taina Nașterilor 

30. Creația înseamnă „Dublă NAȘTERE”, una prin 
Coborârea „Celor” ale CHIPULUI lui DUMNEZEU și alta 
prin URCAREA Făpturilor Create în DUMNEZEIRE, fără 
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amestecare, micșorare sau împărțire. DUMNEZEU 
„Seamănă” CUVINTELE Sale DIVINE, care totodată 
Creează după CHIPUL Lor Făpturile Create. Este „Prima 
ÎNTRUPARE” a CUVÂNTULUI DUMNEZEIESC. Fiecare 
CUVÂNT este un CHIP DIVIN al VIEȚII Celei NEGRĂITE 
DIVINE. Și Fiecare CUVÂNT DIVIN Creează astfel un 
„Anume” Chip de Creație. Și NENUMĂRATE fiind 
CUVINTELE VIEȚII DIVINE, Nunumărate sunt și Chipurile 
Făpturilor Create. CUVINTELE DIVINE sunt SEMINȚELE 
DIVINE care Creează Lumea și totodată Se NASC 
ÎNTRUPÂNDU-SE pe Sine în Chipurile Lumii. 
CUVINTELE DIVINE nu sunt doar niște „Puteri” ce Creează 
și apoi rămân în „afara” Creației, ci sunt totodată niște 
ÎNTRUPĂRI ale CHIPULUI DIVIN și în Chipuri de Creație, 
ca o ÎMPLETIRE de DIVIN și Creație.  

 
31. Făpturile Create, la rândul lor, au Nașterile Proprii din 

Natura lor de Creație. Dar orice Naștere de Creație nu se 
poate face fără „totodată” NAȘTEREA din CUVÂNTUL 
DIVIN CREATOR. O Naștere de Făptură Creată nu se poate 
face dacă nu Se Coboară un CUVÂNT CREATOR care să 
Creeze Viața și totodată Să se ÎNTRUPEZE în Făptura 
respectivă. Dacă nu SUFLĂ DUMNEZEU SCÂNTEIA 
DIVINĂ de VIAȚĂ peste Nașterea de Creație, Nașterea de 
Creație nu va putea fi. Și nu se oprește aici Nașterea, ci mai 
trebuie încă o NAȘTERE, ca URCAREA Făpturii Născute în 
DUMNEZEIRE, ca ÎNTÂLNIRE „Față către Față”. Făptura 
trebuie să se ÎNTÂLNEASCĂ direct cu al ei CREATOR, 
altfel este o „neîmplinire”. Creația „nu-L Vede” pe 
CREATORUL ei când se Naște la Viață, dar trebuie să-L 
VADĂ pe CREATOR când începe să-și TRĂIASCĂ Viața. 
Păcatul oprește tocmai ÎNTÂLNIREA și VEDEREA 
CREATORULUI, oprește NAȘTEREA în DUMNEZEIRE.  
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32. Îngerii, ca Chip Spiritual de Cer, se Nasc toți deodată, 
Fiecare cu Chip Propriu, după Specificul CUVÂNTULUI 
DIVIN CREATOR. Îngerii nu se mai Nasc și din Propria lor 
Natură de Creație, că sunt ÎNTRUPARE Spirituală a 
DIVINULUI. Făpturile Pământului, fiind ÎNTRUPARE și 
Spirituală și Trupească, au și o Naștere Trupească. Nașterea 
Spirituală este ÎNTRUPAREA CUVÂNTULUI DIVIN 
CREATOR, iar Nașterea Trupească este Nașterea din Părinți 
de Creație. 

 
33. Mare este TAINA NAȘTERII, ca CHIP a l 

ÎNTRUPĂRII DIVINE! Toată Creația este „NAȘTEREA 

CUVÂNTULUI DIVIN” și într-un Chip și Natură Creată. 
CUVÂNTUL este TAINA NAȘTERII din FIINȚĂ și 
CHIPUL CUVÂNTULUI se POATE NAȘTE în FIINȚĂ. Și 
Ființa Creată are Taina Nașterii Sale, ce este tot prin TAINA 

CUVÂNTULUI, care înseamnă „Fiul de Creație”. 
DUMNEZEU Se ARATĂ Lumii Create prin CUVÂNTUL 
Său, care este NEVĂZUT în Sine și VĂZUT prin ÎNTRUPĂ-
RILE Sale. Și TAINA VEDERII CHIPULUI CUVÂNTULUI 

este CHIPUL Fiului de Creație. De aceea Îngerii, deși nu se 
Nasc unii din alții, ei trebuie să Nască pe ceilalți prin TAINA 
NAȘTERII CUVÂNTULUI. Îngerii nu Nasc Trupește, dar ei 
trebuie să Nască Spiritual toată Creația și totodată să se 

NASCĂ SPIRITUAL în DUMNEZEIRE. Îngerii au în Spirit 
toată Capacitatea de Naștere Spirituală, după cum Făpturile 
Trupești au în Trupul lor toate Capacitățile de Naștere 
Trupească. Omul are „Dublă” Capacitate de Naștere, și 
Spirituală și Trupească, fiind UNIREA Chipului de Cer 

Spiritual și de Pământ Trupesc. De aceea Omul mai are 
TAINA de NAȘTEREA TRUPEASCĂ a lui DUMNEZEU și 
a NAȘTERII TRUPULUI în DUMNEZEIRE.  
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O, TAINĂ negrăită și încă „neștiută”! O, Taină a 
URCĂRII Spiritului în DUMNEZEIRE, dar o, și mai Mare 
TAINĂ a UNIRII TRUPULUI Pământesc cu 

DUMNEZEIREA! Și TRUPUL OMULUI este ALES să FIE 
TRUP UNIT cu DUMNEZEU Însuși! Este TAINA 
ARĂTĂRII lui DUMNEZEU în Chip de TRUP. Dar o, durere 
nespusă, că prin păcat, Omul a „stricat” TRUPUL Cel ALES 

să ÎNTRUPEZE pe Însuși DUMNEZEU!  
 
34. Iată TAINA NAȘTERILOR! Îngerii nu se Nasc 

Trupește, dar trebuie să Nască Spiritual totul. VIAȚA 

înseamnă NAȘTERE. Cine nu NAȘTE, pierde VIAȚA. 
Îngerii fiind Spirite de Cer, au VIAȚA în Chipul LUMINII 
Cerești. Îngerii căzuți, pierzând LUMINA, nu mai pot 
NAȘTE pe nimeni Spiritual, ci „ucid spiritual totul”. Orice 

„oprire” a NAȘTERII înseamnă „ucidere”. Iată „păcatul 
demonic”. NAȘTEREA înseamnă IUBIRE. Nenașterea 
înseannă „lipsă” de IUBIRE și înlocuirea ei cu „ura”. 
Demonismul înseamnă „neputința de a mai IUBI Spiritual, 

care este totodată neputința de a mai NAȘTE Spiritual”. 
Omul Naște și Trupește și Sufletește. Oprirea Nașterii la Om 
este „Dublă ucidere”, și Sufletească și Trupească. Omul însă 
nu „oprește” deodată ambele Nașteri, de aceea Omul care 

Naște Spiritual, chiar dacă nu mai Naște Trupește, a mai 
rămas cu o „jumătate” de IUBIRE. Și Omul care mai Naște 
Trupește, chiar dacă nu mai Naște Sufletește, tot a mai rămas 
cu o „jumătate” de Iubire.  

De aceea Omul prin păcat nu a „pierdut” toată IUBIREA, 
ceea ce înseamnă o „posibilitate” de RENAȘTERE. 
Recâștigarea IUBIRII este Posibilitatea de RENAȘTERE. O, 
DOAMNE, păcatul Adamic este „amestec de ucidere 

spirituală demonică în totodată ucidere trupească omenească”. 
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Omul va trebui să Recâștige totodată RENAȘTEREA 
Spirituală a Lumii și Renașterea Trupească. Omul are în 
Chipul Sufletului său toate Nașterile Spirituale și are în 

Trupul său toate Nașterile Trupești. De aceea Omul are în 
Sufletul său „toate uciderile spirituale” și în Trupul său „toate 
uciderile trupești”. Și „memoriile uciderii” se fac „anti-
memoriile” Vieții, de unde „boldul morții”. Păcatul Adamic 

este, astfel, „memoria uciderii”, adică „memoria morții”. 
„Urmașii” lui Adam vor fi „ucigași și muritori”. Puțini vor fi 
însă care „nu vor ucide”, dar de „murit tot vor muri”. Este 
FĂGĂDUINȚA Ta, DOAMNE, că dintre „cei ne-ucigași” se 

va NAȘTE o Nouă Evă și un Nou Adam, și din aceștia Te vei 
ÎNTRUPA Tu Însuți, așa cum trebuia să fie de la Început, 
înainte de păcat.  

6. Adam ridică Altar Numelui Domnului 

35. DOAMNE, nu pot Trăi fără IUBIREA Ta! Tu m-a i 
Creat dintr-un CUVÂNT de IUBIRE DIVINĂ și Ființa mea 

Creată VORBEȘTE însăși TAINA IUBIRII. Tu m-ai Creat 
din IUBIREA Ta CUVÂNTĂTOARE și Ființa mea Creată 

are, la rândul său, o Iubire Cuvântătoare. De aceea IUBIREA 
este CUVÂNTARE. Și Primul Cuvânt al Iubirii mele 
Omenești este NUMELE Tău. Iubirea mea trebuie să-Ți 

PRONUNȚE NUMELE, altfel nu poate fi. Primul Cuvânt al 
Iubirii este NUMELE Tău, DOAMNE. Eu, „păcătosul” 

Adam, te rog să-mi îngădui ca încă să-ți Pronunț NUMELE 
Tău Cel SFÂNT.  

Prin păcat am pierdut „VEDEREA” de DUMNEZEU, dar 

mi-a mai rămas CUVÂNTAREA de DUMNEZEU, care-mi 
este „mângâierea”. Iată, DOAMNE, fac PRIMUL ALTAR al 
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CUVÂNTĂRII NUMELUI Tău, ca „urmașii” mei să-Ți Știe 
barim NUMELE Tău DIVIN. Dacă păcatul Adamic l-a 

„orbit” pe Om, să- i rămână Omului barim VORBIREA Ta. 
Când Omul va pierde și „VORBIREA Ta”, atunci Omul va fi 

„asemenea diavolului”, care „urăște” tocmai VORBIREA Ta. 
Iată DOAMNE, ALTARUL Adamic pe care aduc JERTFA 
mea: „RUGĂCIUNEA NUMELUI Tău Celui SFÂNT”.  

În Rai, când am „Mâncat” pentru Prima dată din POMUL 
VIEȚII, am AUZIT NUMELE Tău Cel de VIAȚĂ. O, 

DOAMNE, fiind izgonit din Rai, mi-a RĂMAS NUMELE 
Tău din POMUL VIEȚII și prin acesta mai TRĂIESC. Dacă 
nu aș fi Rămas cu MEMORIA NUMELUI Tău de VIAȚĂ, aș 

fi „murit” imediat ce am păcătuit. Iată, fac ALTAR 
NUMELUI Tău, ca toți „urmașii” mei să PĂSTREZE 

MEMORIA NUMELUI Tău de VIAȚĂ. Și toți care vor 
pierde și această MEMORIE vor „muri în întunericul 
demonic”. 

 
36. Este FĂGĂDUINȚA Ta că va VENI Cel care va ZIDI 

ALTARUL DEPLIN, al ARĂTĂRII în PERSOANĂ a lui 
DUMNEZEU. Fericiți vor fi aceea care vor putea VORBI 
„Față către Față” cu Tine, DOAMNE! Până atunci, doar 

ALTARUL MEMORIEI NUMELUI Tău este singura 
LEGĂTURĂ cu Tine. 
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Creația este prin Taina Sfinților 

Într-o Zi fără timp în DUMNEZEIRE,  
FIUL ca Răspuns de IUBIRE,  
Împreună cu DUHUL SFÂNT 
Aduc TATĂLUI DUMNEZEU 
Un PRINOS de MULȚUMIRE. 

– Veșnicule PĂRINTE, 
Primește această Dăruire,  

Ale Tale dintru ale Tale, 
Ți-aducem Înainte. 

 
Și TATĂL Privește... 

Vede încă o Iubire 
De Creație 

Ce, uimitor, are în Brațe 
Pe FIUL Său, 

O Biserică Preacurată,  
Un Chip de MAMĂ FECIOARĂ 

Prin care FIUL Se ÎNTRUPEAZĂ... 
 

Dar Vede cu „uimire” 
Și o „anti- iubire”, 

De păcat și moarte... 
Și „întoarce” FAȚA! 

 
Dar o IUBIRE Arzătoare 

Îi cade la Picioare, 
IUBIREA UNEI MAME: 

– Pe FIUL Tău, PĂRINTE,  
Îl PORT în Brațe 

ÎNTRUPAT în Creație 
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Și FIUL Tău 
Este IUBIREA Ta. 

Pe Acesta, PĂRINTE, 
Ți-L PUN ÎNAINTE... 

 
Și Vede pe FIUL Său 

În toată Creația, 
Ca IUBIRE și JERTFĂ, 

IUBIRE NEMURITOARE 
Și JERTFĂ Iertătoare... 

 
– PRIMEȘTE CHIPUL IUBIRII, 

E CHIPUL Tău, PĂRINTE!  
 

Și TATĂL BRAȚELE Deschide 

Și BINECUVÂNTEAZĂ! 

– Fie! 

* 

– PĂRINTE, Zice FIUL, 
Vor fi mulți care Te vor IUBI,  

Pentru aceștia 

Lumea BINECUVÂNTEAZĂ! 

* 

– PĂRINTE, am să Mă ÎNTRUPEZ EU Însumi 
Ca PRIMUL SFÂNT de Creație, 

Ca prin Mine 

Să se Nască toți Fiii de Creație, 

Pentru că „moartea nu există”,  
Chiar dacă „păcatul o inventează”...  

 
Și TATĂL BINECUVÂNTEAZĂ!  
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Facerea Lumii 

Creația este în Originea FIULUI DUMNEZEIESC. „La 

început era CUVÂNTUL, prin care toate s-au făcut” (Ioan 1, 
1-3). 

Și „La început a făcut DUMNEZEU (CUVÂNTUL) 
Cerul și Pământul” (Facere 1, 1), Concepe „CARTEA 
Creației”. Este Arhechipul Precosmic-Preevanghelic.  

Și Logosul DIVIN Se arată TATĂLUI DUMNEZEU cu o 
„CARTE” în Brațe. 

   
  – PĂRINTE, Eu, FIUL Tău absolut,  
  Eu, CHIPUL Tău de CUVÂNT, 

  Iată, îți aduc un DAR,  
  O „CARTE” în care Cânt 

  Și într-o „Limbă de Creație” 
  IUBIREA Mea, ce se Cuvine 
  Ție să se ÎNCHINE. 

 
  Și TATĂL BINECUVÂNTEAZĂ. 

 

Este „Logosul Creat” al LOGOSULUI CREATOR, 
Iconic, Steaua lui David. Așa, LOGOSUL CREATOR iese din 

INCREAT în Spațiul de Creație.  
Este simbolic „Oul-Sămânța primordială”.  

 
  La început Spațiul n-a existat,  
  El s-a născut din CUVÂNTUL CREATOR 

  Pe care LOGOSUL DIVIN l-a SCRIS 

  Într-o CARTE cât o Lume, 

  Cer și Pământ pe Nume. 
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Așa, este un Arhechip Precosmic „a-spațial”, CARTEA în 
care este „SCRISĂ” toată Creația, pe care apoi LOGOSUL 
Demiurg-Făptuitor o va „DESCHIDE”, ce înseamnă „Facerea 

Lumii”. 
„Și la început LOGOSUL Creează APA în care 

USCATUL” nu este configurat (Facere 1, 2). Apa o va face 
Cer, și Uscatul îl va face Pământ (Facere 1, 8).  

 
  Din CARTEA DIVINĂ 
  Curge o APĂ Vie 
  Și iese LUMINA, 

  Din care se va Naște 
  Și Lumea va să Fie. 
 
  Și CARTEA are Șapte Peceți, 

  Cele Șapte Zile 
  În care Lumea toată 
  Va fi Creată 
  Și DOMNUL se va ODIHNI. 

 
  Și CARTEA mai întâi 
  Este pusă într-un ALTAR de Cer, 
  Unde se creează 

  Lumea Îngerilor, 
  Urmând să se facă 
  Și ALTARUL Pământesc, 
  Unde CARTEA 

  Se va DESCHIDE din Peceți.  
 
  Doar pe ALTARUL Pământesc 
  Se va CITI CARTEA, 

  De Însuși LOGOSUL CREATOR, 
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  Doar El ȘTIIND s-o CITEASCĂ, 

  Din GLASUL Lui, Cerul și Pământul 
  Să ÎNVEȚE CUVÂNTUL. 

    

  Și o parte din Îngeri 

  Încearcă ei să Deschidă CARTEA 

  Și se „ard” de LUMINĂ 
  Nemaiputând vreodată 

  CUVÂNTUL să VORBEASCĂ. 

 

  O, TAINĂ a CĂRȚII DIVINE, 

  Ce doar pe ALTARUL de Pământ 
  Se poate DESCHIDE!  

Rugăciune 

 DOAMNE, eu sunt Născut din IUBIREA Ta 

 Și CHIPUL IUBIRII este CHIPUL de DUMNEZEU 

 Pecetluit pe Sufletul meu. 

 
 Dar eu mai am și un Chip de Iubire  

 Al Făpturii Create, 

 Și eu sunt Două IUBIRI,  

 Deodată în ÎMPLETIRE. 

 
 Adâncul din mine ești TU,  

 Eu sunt Iubire de Creație 

 Și adesea eu uit 

 Pe care s-o „strâng în Brațe”.  
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 Te ROG, să fiu și eu 
 Cu adevărat Fiul Tău,  

 Care UNESC în mine 
 Și pe mine și pe TINE,  

 În CHIP de ICOANĂ, 
 A Ta și a mea TAINĂ. 

CHIPUL de TATĂL, Originea în Sine 

SUPRANUMELE de TATĂL, ORIGINEA ORIGINILOR. 

Mai întâi este „capacitatea de relație” și prin ea este posibilă 
Relația propriu-zisă. Relația între „părți” nu poate fi dacă 
părțile nu ar avea în ele însele deja capacitatea de relație. Și 

CAPACITATEA de RELAȚIE este TATĂL. 
 

  – PĂRINTE, TATĂ DUMNEZEU, 
  Zic SFÂNTUL DUH și FIUL Său,  
  TU ești ÎNTREG în NOI  

  Și NOI ÎNTREGI suntem în Tine, 
  DEPLINUL în TREI DEPLINURI. 

 
  O, PĂRINTE, Tu ești TAINA, 
  CHIPUL Tău este IUBIREA, 

  FAȚA Ta e DRAGOSTEA, 
  Și ASEMĂNAREA este Firea, 
  Și pe-acestea le avem 

  Și NOI, de asemenea. 
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Enipostazierile Logosului Dumnezeiesc 

Viziunea Creștină vorbește de ENIPOSTAZIEREA 

LOGOSULUI DUMNEZEIESC, adică de preluarea și 
asumarea de către IPOSTASUL FIULUI DUMNEZEIESC și a 

Firii de Creație. „Și CUVÂNTUL Trup S-a făcut” (Ioan 1, 
14). Și aceasta este însăși ÎNTRUPAREA HRISTICĂ. Astfel, 
PERSOANA FIULUI lui DUMNEZEU își asumă și Firea de 

Creație, alături de SUPRAFIREA de DUMNEZEU, în 
ACELAȘI IPOSTAS-PERSOANĂ, HRISTOS Cel deodată 

DUMNEZEU și OM. Este TAINA esențială a Revelației 
Creștine. 

Încă de la ACTUL Creației este o PREFIGURARE de 

ENIPOSTAZIERE HRISTICĂ. 
Și anticii au o vagă memorie a Întrupării zisului „element 

Divin” în devenirea lumii create. Filosoful Platon susține 
Ideile Arhetipale Divine ce se încorporează în lucruri. 
Modern, se zice că „Principiile Divine” sunt baza 

arhitecturală a lumii. Este chiar teoria evoluționismului, a 
creșterii în devenire a „informaționalului”,  până la formele 

de împlinire. 
În sens Creștin, este tocmai TAINA ENIPOSTAZIERII 

LOGOSULUI DIVIN. 

Se face însă o distincție între ENIPOSTAZIERILE-
ÎNTRUPĂRILE ARHE-CHIPURILOR HRISTICE, față de 

ENIPOSTAZIEREA a Însuși IPOSTASULUI direct și total, 
ca ÎNTRUPAREA propriu-zisă HRISTICĂ. Aici se încurcă 
mulți, confundându- le sau substituindu- le. 

Sunt „două” ACTE de Creație, cel al Vechiului 
Testament și cel al Noului Testament, ca Hexameronul 

EUHARISTIC. 
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Doar împreună sunt ACTUL Deplin al LOGOSULUI 
CREATOR. 

Revelația Creștină vorbește de ACTUL CREATOR 
EUHARISTIC, ce este „Înveșnicirea” Lumii, nu distrugerea ei 

în Origine. Originea, în sens Creștin, este „Naștere fără 
moarte”. Aici este deosebirea majoră dintre antic și creștin. 
Teologia antică este Teologia Facerii lumii și Teologia 

Creștină este Teologia ÎNVEȘNICIRII Lumii. Pentru antici, 
distrugerea „iluziei” lumii este „legea” Divinului însuși, pe 

când în Creștinism ÎNVEȘNICIREA Lumii este „HARUL” 
DIVINULUI. 

LOGOSUL DUMNEZEIESC CREATOR face ACTUL 

direct al Creației, prin ENIPOSTAZIERILE ARHECHIPU-
RILOR Sale LOGOSICE Prehristice și totodată face 

ENIPOSTAZIEREA DEPLINĂ a Însuși IPOSTASULUI Său 
direct și PERSONAL, ca ÎNTRUPARE HRISTICĂ.  

 

* 

Se disting: 

– LOGOSUL în Sine, FIUL FIINȚIAL DUMNEZEIESC, 
Cel Apofatic. 

– LOGOSUL FIINȚIAL ce-și Creează Popriul LOGOS de 
Creație, ca prima ENIPOSTAZIERE Prehristică. Este „ieșirea” 
lui DUMNEZEU din Sine și într-o condiție de Creație.  

 
– PĂRINTE, zice FIUL din TREIMEA DUMNE-

ZEIASCĂ, iată-Mă îmbrăcat și într-un Chip de Creație, iată și 
un Chip de Fiu de Creație, pe care îl asum și EU, UNICUL 
FIU, Mă fac și un Chip de Fiu de creație, deodată și fără 

amestecare. Nu Creez un Fiu separat, ci EU, FIUL FIINȚIAL, 
Mă fac totodată și Chip de Fiu de Creație, că altfel Chipul 
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Fiului de Creație nu ar putea fi tot Fiul TĂU, ci doar o simplă 
creație, total în afara noastră. EU Creez un Chip de Fiu de 

Creație care să fie tot în FIINȚA NOASTRĂ, de aceea EU 
Însumi Mă fac totodată și Chip de Fiu de Creație.  

 
Anticii nu știau cum să explice „ieșirea Divinului” din 

Sine și într-o lume creată, considerând că este o „iluzie”, un 
„vis” fantomatic, care în fond nu este. Și au dreptate, că tot ce 

este „exterior” FIINȚEI DIVINE, de fapt, nu există. De aceea 
FIUL CREATOR Creează și un Chip de Creație, dar pe care 
„îl introduce” în FIINȚA DUMNEZEIASCĂ a CHIPULUI 
FIULUI, făcându-Se EL Însuși și Chip de Fiu de Creație, ca 
Prefigurare HRISTICĂ.  

Astfel, ca Origine, Creația este într-adevăr în FIINȚA 
DUMNEZEIEASCĂ a FIULUI, fără să fie „panteism”. Este 
TAINA ENIPOSTAZIERII FIULUI și într-un Chip de 
Creație, fără separare și fără amestecare.  

Iată LOGOSUL CREATOR, LOGOSUL UNIC deodată 
CHIP de DUMNEZEU și Chip de Creație, în Aceeași 
PERSOANĂ, cu „două Ființialități”, în UNIC CHIP de FIU, 
al UNICULUI și absolutului TATĂ DUMNEZEU. UNICUL 

FIU, deodată FIU FIINȚIAL DUMNEZEIESC și Fiu Ființial 
de Creație. 

FIUL DUMNEZEIESC Creează astfel, prima dată, 
Chipul de Ființă Creată, pe care și-o Asumă FIINȚEI 

DUMNEZEIEȘTI, introducând Creatul în INCREAT și 
INCREATUL în creat, ceea ce nu puteau concepe filosofii 
antici. Pentru antici, INCREATUL total apofatic nu putea 
„ieși” în creat decât „trecând” într-un „fantomatic ne-divin”. 

Ca viziune Creștină, INCREATUL DIVIN iese în Creație 
printr-o „Divinizare a însuși Chipului creat”, care este o 
extraordinară TAINĂ. Astfel INCREATUL și Creatul nu sunt 
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„contrazicerea”, ci SUPRA-AFIRMAREA reciprocă. Nu se 
exclud, ci se UNESC într-un SUPRACHIP, DUMNEZEU și 
Creație deodată. Este cea mai minunată viziune posibilă.  

Iată pe LOGOSUL CREATOR, ca PREHRISTICUL 
LOGOS, SUPRACHIPUL DUMNEZEIESC și de Creație, 
care astfel Se face CREATORUL Creației, deja în 
ÎNTÂLNIRE și UNIRE. Aici nu mai este „nevoie” de 

„evoluție și devenire”, ca „principiul Divin” să intre progresiv 
în formele de creație, ci CHIPUL ÎNTREG DIVIN INTRĂ și 
în Chipul de creație, și cu SUPRACHIPUL de DUMNEZEU, 
și totodată de Creație, se face ARHITECTUL Creației. Anticii 

vedeau doar „LOGHII” CREATORI, care trebuiau să intre 
progresiv în formele create, pe când aici este o INTRARE a 
LOGHILOR CREATORULUI deja INTRAT în Forma-
Chipul de Creație.  

LOGOSUL acesta SUPRACHIP Prehristic este 
LOGOSUL CREATOR, INCREAT și Creat deja UNIT și 
ÎNTÂLNIT, ca Apofatic și Catafatic, în „ÎMPĂRTĂȘIRE” 
deja, „peste Fire”, dar POSIBILĂ. 

DUMNEZEIREA apofatică absolută se face „accesibilă” 
prin CHIPUL Prehristic, în care Chipul Creat are „acces” la 
DUMNEZEIRE, ca Firea Creată intrată în SUPRAFIREA 
DIVINĂ, fără amestecare, ca ÎMPĂRTĂȘIRE.  

CHIPUL Prehristic și apoi Cel HRISTIC fac DIVINUL-
INCREATUL accesibil Creatului, fără excluderea unei părți, 
ca la antici. 

Acesta este LOGOSUL CREATOR Precosmic, ce este 

ARHECHIPUL Cosmosului Creat. 
Iconografic este Steaua lui David.  
Dar Steaua lui David este Templul cu ALTARUL închis ș i 

cu DIVINUL în CHIVOT. Trebuie o deschidere a 

ALTARULUI și o IEȘIRE a DIVINULUI din CHIVOT.  
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Este LOGOSUL TEMPLU, Pre-Eclesia, care trebuie să 

se facă BISERICĂ. Este LOGOSUL SACERDOTALULUI, 
care trebuie să se facă PREOȚIA HRISTICĂ.  

Este LOGOSUL PREOȚIE și Biserică în POTENȚĂ. 

Iată astfel și următoarea ENIPOSTAZIERE a 

LOGOSULUI: 

– LOGOSUL PRE-EVANGHELIC, Cel ce are în Sine 
toate CUVINTELE-LOGHII, ca o CARTE a VIEȚII.  

Este MIELUL lui DUMNEZEU care are CARTEA cu 

Pecețile, pe care le „desface”, ca ACT al Creării Lumii. 

Acest LOGOS PRE-EVANGHELIC este Cel care Se face 

SEMĂNĂTORUL LOGHILOR CREATORI, care vor Crește 
Lumea Creată. 

EL ZICE și se face (Facere 1). „La început a fost 

CUVÂNTUL și CUVÂNTUL era DUMNEZEU, prin care 

toate s-au făcut” (Ioan 1, 1-3). 
  

  Fiecare CUVÂNT al Tău 

  Se face o Creație, 

  Prin care fiecare are în sine 

  CHIPUL lui DUMNEZEU. 
 

Acest LOGOS PRE-EVANGHELIC are Șapte Peceți, ca 

cele Șapte Zile ale Facerii Lumii, ca Hexameronul Facerii.  

LOGHII CREATORI sunt ARHECHIPURILE Lumii 
Create, care au în Sine totodată LOGHII FIINȚIALI și 

LOGHII Creați în UNIRE și neamestecare. SUPRA-

GÂNDIREA FIINȚIALĂ DUMNEZEIEASCĂ Se face și o 

Gândire de Creație și ambele GÂNDIRI se ÎMPLETESC în 

acea GÂNDIRE DIVINO-Creație, ce se face Originea Lumii. 
SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ Se Transpune Creativ și într-o 
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Gândire de Creație, și deodată GÂNDIREA direct DIVINĂ 

cu Transpunerea sa Creativă se fac propriu-zis GÂNDIREA 
CREATOARE a Lumii. 

Aici se încurcă anticii. Ei nu pot concepe că DIVINUL 

poate GÂNDI în Sine Creația, de aceea scoate total Gândirea 
în „afara” DIVINULUI. Revelația Creștină vorbește tocmai 
de „GÂNDIREA din DIVIN” a Creației.  

SUPRAGÂNDIREA din DIVIN o face mai întâi Gândire 
Creată și în GÂNDIRE Prehristică, de totodată DIVIN și 

Creat, se Creează Lumea. Nu „transpunerea Divinului” direct 
în creație este Creația, ci Transpunerea CHIPULUI 
ÎNTRUPĂRII DIVINULUI în Chipul Creat. Aici se încurcă 

mulți, de cad în panteism sau în „izolaționismul” total dintre 
Creat și INCREAT. 

Creația nu are Originea în DIVINUL direct, ci în 
DIVINUL deja ÎNTRUPAT într-un CHIP DIVINO-Creat, ca 
ARHECHIPUL PREHRISTIC, CREATORUL Lumii. 

Creația, ca Origine, este deja în CHIPUL DIVINO-Creație al 
LOGOSULUI CREATOR, care El Însuși Se UNEȘTE cu 

Chipul Creat, și prin CHIPUL UNIT Creează Lumea.  
LOGOSUL DIVIN din Creație este deja CHIPUL 

LOGOSULUI ÎNTRUPAT. Prin aceasta, Creștinismul este o 

viziune proprie, ce o completează pe cea antică.  

 

Hexameronul EUHARISTIC, sau LITURGIC 

– LOGOSUL PREHRISTIC și PREEVANGHELIC, a l 

Templului și al DIVINULUI „închis” în CHIVOT trece în 
LOGOSUL LITURGIC Nou-Testamentar. 
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Este LOGOSUL ICONIC al CHIPULUI HRISTIC 

TAINIC, ce se ARATĂ la FAȚĂ. 
În Hexameronul Facerii Lumii sunt „SEMINȚELE” 

CHIPULUI Lui HRISTOS. Acum POMUL VIEȚII-

PREHRISTICUL Se face și ROD-EUHARISTIE-

ÎMPĂRTĂȘANIE. Acum IPOSTASUL FIINȚIAL direct și 

PERSONAL Se ÎNTRUPEAZĂ și Se ARATĂ ca ICOANĂ.  
Vechiul Testament nu putea avea ICOANA, nefiind 

ÎNTRUPAREA ICONICĂ a LOGOSULUI CREATOR. 

Acum ICOANA este posibilă și ADEVĂRATĂ. Acum 

DUMNEZEU „Cel și Creație” Se face și „Creație și 

DUMNEZEU”. 
În Hexameronul Facerii Lumii, DUMNEZEU Se face „ș i 

Creație”, iar în Hexameronul LITURGIC Creația se face „și 

DUMNEZEU”. Atenție la aceste distincții. Și datorită 

păcatului căderii Îngerilor și pierderii Raiului, LOGOSUL 
ICONIC își mai adaugă și MENIREA de MÂNTUITOR și 

RESTABILITOR al Chipului de Creație.  

Adam și Eva 

Omul este Chip de Adam și Chip de Eva, adică tocmai 

cele două corespondențe, de DUMNEZEU și de Creație.  

Esența DIVINĂ din Om este CHIPUL lui DUMNEZEU. 

Adam este transpunerea directă a CHIPULUI lui 
DUMNEZEU și într-un Chip de Creație. Nu DUMNEZEU 

este după Chipul Omului, ci Omul este după CHIPUL lui 

DUMNEZEU. De aceea Omul este TEO-morf, de „Formă” 

DIVINĂ. Forma DIVINĂ este Chipul de Bărbat-Adam. Și 

Chipul de „formă” de Creație este Chipul de Eva-Femeie. 
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Adam este și el tot creație, dar după „Forma” DIVINĂ, pe 

când Eva este după „forma creației”. Dar Bărbatul și Femeia 
sunt „Egali” ca Chip, dar de „două forme” diferite.  

Nu se confundă CHIPUL lui DUMNEZEU cu cel de 

Creație-Adamic, sunt într-o „Înrudire” de CHIP, dar fiecare în 
Natura sa, Cel de DUMNEZEU în SUPRANATURA 
DUMNEZEIASCĂ și cel de Creație în Natura de Creație.  
Eva este creată din „Coasta-Chipul-Natura de creație” a lui 

Adam. De aceea pe Eva a Creat-o DUMNEZEU după ce l-a 
Creat mai întâi pe Adam. Adam este Chipul Naturii TEO-
morfice de Creație, pe când Eva este Chipul Naturii „Creațio-
morfice”. Adam este TEO-morfism Prefăcut în Creațio-
morfism. Eva este Creațio-morfismul TEO-morfismului. Dacă 

Adam este „Urma lui DUMNEZEU” în Natura Creată, ca 

Dumnezeu-Om, Eva este „urma” Omului-Dumnezeu în 
Creație. Adam este Prefigurarea Lui HRISTOS, Cel ce 
trebuia să se ÎNTRUPEZE. Adam este Prefigurare de CHIP 

HRISTIC, Om-Dumnezeu. Astfel Chipul de Bărbat este 
Chipul lui DUMNEZEU „făcut Creație”. Eva este Chipul 
Creației „făcut Om”. Adam este Om în Potență, iar Eva este 
Omul în Desfășurare. Din Chipul-Coasta de Om-Adam este 

născută Eva. 
Adam este Născut din COASTA-CHIPUL lui 

DUMNEZEU, CHIPUL lui DUMNEZEU „făcut Om”, 
Dumnezeu-Om Prefigurare de HRISTOS. 

Iată cele Două TAINE ale celor Două Chipuri din Creație, 
ca Bărbat și Femeie, Masculin și Feminin.  

Acestea să nu se confunde cu „dualitatea contrară” după 
„căderea din Rai”, ca „Binele și răul”, pozitivul și negativul. 
Asocierea Evei cu „răul” face ca Femeia să ia „chipul și al 
contrarului”. Eva nu este „contrarul lui Adam” și nici 
complementaritatea lui, ci este Chipul Omului propriu-zis. 
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Adam este, Iconografic, Steaua lui David, Prefigurare de 
LOGOS Întrupat, Chip HRISTIC-Mesianic, Templul cu 
ALTARUL Închis. Deschiderea ALTARULUI este Eva-

Biserica, ALTARUL Deschis. Adam-Bărbatul este Omul-
Altar-Dumnezeu-Om, iar Eva-Femeia este Omul-Biserică-
Om-Dumnezeu. 

Chipurile de Adam și Eva, de Bărbat și Femeie sunt 

ARHECHIPURI, ca MODELE Arhetipale, ce sunt apoi 
transpuse concret în Centre de Personalitate și Individua-
litate. De aici „Eternul Chip de Bărbat și Eternul Chip de 
Femeie”, ca Chipurile Eternizării Creației. Creștinismul are 

acest Ideal al Eternizării Creației, ca Rai-Cer-Împărăția 
Veșnică a TRUPULUI ÎNVIAT HRISTIC. 

Chipul de Rai este Prefigurarea Eternizării Creației, prin 
Prefigurarea Eternului Chip de Adam și Eternului Chip de 

Eva, Prefigurații ale CHIPULUI HRISTIC și ale MAICII 
DOMNULUI, ALTARUL-PREOȚIA și Biserica-Lumea. 

Adam este Chip de CER-PREOȚIE și Eva este Chip de 
Pământ-Biserică, care în UNIRE sunt Raiul. Și RODUL 

PREOȚIEI și Bisericii, al Raiului este POMUL VIEȚII-
EUHARISTIA-ÎMPĂRTĂȘIREA, care este atât a PREOȚIEI 
cât și a Bisericii, în Egalitate. Sfântul Maxim Mărturisitorul 
vorbește de această LITURGHIE Cosmică, a celor Două 

ARHECHIPURI, PREOȚIE și Biserică, CER și Pământ, 
DUMNEZEU și Creație în UNIRE-ÎMPĂRTĂȘIRE, în care 
Creația este ETERNIZATĂ-Îndumnezeită, ca URCUȘUL 
mobilului în Sine al ACTULUI CREATOR, cât și al Vieții 

Creației. 
În Adam este în Potență și Chipul PREOȚIEI și al 

Bisericii, care doar în DESCHIDERE se fac PREOȚIE și 
Biserică. De aici Universalitatea Preoției și Bisericii din Om 

și din fiecare Creație. Toate Făpturile Create sunt în Sine,  
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în Potență, PREOȚIE și Biserică, care pentru a fi 
„LUCRĂTOARE” trebuie „Desfășurate”, ca PREOȚIE 
SACERDOTALĂ și Biserică PREOȚEASCĂ. 

Aici se încurcă mulți ce recunosc Preoția și Biserica, dar 
fără Preoți și Biserică propriu-zisă, considerându-se fiecare 
în sine Preoție și Biserică directă. Trebuie înțeles clar că 
Potența acestora are nevoie de „desfășurarea” ei în Reala 

PREOȚIE și Biserică LUCRĂTOARE. Unii exclud tocmai 
ACTIVUL PREOȚIEI și Bisericii, ca Manifestare-Viață, 
reducând totul la o „ineriorizare închisă”, de Templul 
Vechiului Testament. Preoția și Biserica, în Potență, este 

Chipul Vechiului Testament, al „așteptării lui Mesia”, pe 
când PREOȚIA și Biserica LUCRĂTOARE sunt ale Noului 
Testament, ale lui HRISTOS-MESIA care a Venit în Lume și 
LUCREAZĂ în ea. Unii Îl introduc pe HRISTOS în Templu, 

fără CHIPUL de HRISTOS Biserică Nou-Testamentară. 
Adam-Preoția și Templul Vechi-Testamentar sunt 

HRISTOS închis ca „tablele Legii” în „Chivot”, iar ca Nou-
Testamentar este Cel IEȘIT din CHIVOT, ca ARĂTARE și 

EUHARISTIE-ÎMPĂRTĂȘIRE. Această „IEȘIRE” din CHIVOT 
este PREOȚIA LUCRĂTOARE a Bisericii LUCRĂTOARE, 
a FECIOAREI care L-a NĂSCUT pe MESIA. 

Adam singular este Vechi-Testamentar, de Templu fără 

ALTAR Deschis și doar prin Nașterea Evei din Coasta sa este 
Adam Nou-Testamentar, ca Biserică-ALTAR Deschis. Cele 
Două Chipuri nu se confundă.  

Omul are Menirea, pe lângă Chipul propriu de Creație, 

să fie și TAINA ÎNTRUPĂRII LOGOSULUI-EUHARISTIC 
LITURGIC. Adam Rememorează CHIPUL FIULUI-
LOGOSULUI, care „Intră” în Creație.  

S-a văzut că LOGOSUL în Sine, FIUL lui DUMNEZEU, 

Își Creează Sieși și un Chip de LOGOS Creat.  
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„Iată, PĂRINTE, zice FIUL, Eu, CHIPUL Tău de FIU, 
Creez și un Chip de Creație, în care tot Eu Sunt, dar transpus 
și într-un Chip de Creație, ca UNIC FIU în Două Chipuri”. 

Este Prima ENIPOSTAZIERE a LOGOSULUI. Chipul Creat 
este Chipul de DUMNEZEU-Om, avându-se în vedere apoi 
ÎNTRUPAREA HRISTICĂ de Om-DUMNEZEU. 

În Adam este Chipul de DUMNEZEU-Om și Chipul de 

Om-Adam, ca transpunerea Creativă a Firii de DUMNEZEU-
Om. 

Adam nu este direct transpunerea CHIPULUI 
LOGOSULUI DUMNEZEIESC, ci a LOGOSULUI deja 

transpus ca Chip de Creație.  
LOGOSUL DUMNEZEIESC și LOGOSUL Său de 

Creație sunt, ICONOGRAFIC, Steaua lui David, Triunghiul 
cu vârful în jos fiind DUMNEZEIREA și cel cu vârful în sus 

fiind Cel Creat. Acest Chip al LOGOSULUI Creat, de 
DUMNEZEU-Om, este în ADAM, care totodată se transpune 
și într-un Om-Om. În Adam sunt Două Chipuri, de 
DUMNEZEU-OM și de Om-Om. 

FIUL DUMNEZEIESC CREATOR are Două FIRI, de 
DUMNEZEU FIINȚĂ și de Creație. Și Firea de Creație a 
LOGOSULUI DUMNEZEIESC se face Chip de Om. Și apoi 
CHIPUL de Om al CHIPULUI de DUMNEZEU FIUL se 

transpune și într-un Chip de Om-Om. Adam este Împletirea 
de DUMNEZEU-Om (CHIP Prehristic) și de Om-Om (ca 
Chip de Făptură proprie de Om).  

Și Chipul de Făptură Creată Om Adamic este „Coasta” 

din care se Naște Eva, care este Împletirea de „Două 
Chipuri”, de Om-Om (ca Chipul lui Adam) și de Om-Eva (ca 
Chip propriu de Femeie). 

Adam are direct CHIPUL DIVIN al lui DUMNEZEU-

Om, ce se transpune și într-un Chip de Om-Om Adam. Eva 
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are și ea CHIPUL DIVIN al lui DUMNEZEU, dar nu direct, 
ci prin CHIPUL de OM-Om Adam. 

Anticii uită de CHIPUL de LOGOS Prehristic, ca 

DUMNEZEU-Om, ca DUMNEZEU care Se ÎNTRUPEAZĂ. 

Creația nu are în Sine direct CHIPUL de DUMNEZEU 

FIINȚĂ, care este total dincolo de Creație, ci are CHIPUL de 

DUMNEZEU-Creație, care Se ÎNTRUPEAZĂ în Creație, ca 
CHIPUL Prehristic, care apoi se ÎMPLINEȘTE cu CHIPUL 

propriu-zis HRISTIC, de Creație-DUMNEZEU. 

Să se distingă CHIPUL FIINȚIAL direct al lui 

DUMNEZEU, ca DUMNEZEU-DUMNEZEU, de CHIPUL 
FIINȚIAL ce Se face și Creație, ca DUMNEZEU-Creație, și 

de Chipul propriu de Creație (transpunerea Chipului de 

DUMNEZEU-Creație), Chipul de Creație-Creație. 

CHIPUL de DUMNEZEU-Creație, Cel Prehristic și apoi 

HRISTIC sunt „Legătura și Înrudirea” Creației cu DIVINUL. 
Aici este toată TAINA Revelației Creștine.  

Să se distingă CHIPUL de DIVIN ÎNTRUPAT în Creație 

de Chipul de Creație-Creație. 

Anticii uită de CHIPUL de DIVIN ÎNTRUPAT, care este  
ARHECHIPUL DIVIN, ce apoi se transpune și într-un Chip 

de Creație-Creație. 

Chipurile de Adam și Eva sunt tocmai Rememorarea în 

Creație a CHIPULUI HRISTIC spre ÎNTRUPAREA Sa, de 

unde și DESTINUL Omului de a fi CHIPUL HRISTIC,  
totodată cu propriul Destin de Făptură Om.  

– Adam este Dublu Chip, de DUMNEZEU-Om și Om-Om. 

– Coasta de Om-Om a lui Adam se face Trupul Evei. 

– DIVINUL din ADAM este în CHIPUL de 

DUMNEZEU-Om, care totodată Se transpune și în Chipul de 
Om-Om Adam. 
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– Dar Coasta de Om-Om Adam nu este însăși Eva, c i 

Trupul Evei în care DUMNEZEU SUFLĂ, ca și în Adam, 
CHIPUL Său. 

Atenție la acest punct.  

Adam nu se „dedublează” ca  zisul androgin, în două, ca 

„bărbat și femeie”. Singurul care Se „dedublează” este 

LOGOSUL DUMNEZEIESC, care își Creează paralel cu 
CHIPUL Său, de DUMNEZEU, și un Chip de Creație, ca 

Logosul Creat. Iconografic, Steaua lui David. Adam este 

„dublu” Chip, ca CHIPUL Logosului Creat al LOGOSULUI 

CREATOR, care Se transpune totodată și într-un Chip de 

Făptură Creată proprie de Om Adam. Astfel Adam are 
CHIPUL DIVIN al lui DUMNEZEU-Creație (Prehristicul, 

Logosul în Sine Creat) și Chipul de Făptură Creată Om. Acest  

Chip de Făptură Om este Chipul de Bărbat Adam. 

Apoi Chipul de Făptură Bărbat-Om (Coasta Adamică) se 
face Trupul-Țărâna din care Însuși DUMNEZEU o Creează 

pe Eva, SUFLÂND de asemenea un Suflet Propriu al Evei. 

DUMNEZEU, tot cu „MÂINILE Sale”, face Creația Evei. În 

locul „Țărânei de Pământ” ia „Țărâna lui Adam”, în care 

SUFLĂ tot CHIPUL Său de Logos Creat, de DUMNEZEU 
Creație. Eva este astfel, Egala lui Adam, că are la fel, 

CHIPUL DIVIN al Logosului DUMNEZEU-Creație 

(Prehristic), iar Trupul este în Înrudire d irectă cu Chipul de 

Om-Adam. 
Chipul de Femeie-Eva este astfel Chipul de Om-Adam în 

care se ÎNTRUPEAZĂ CHIPUL lui DUMNEZEU-Creație 

(Prehristic). 

Aici este confuzia anticilor și a celorlalți, care consideră 

că în Adam este și Chipul de Eva-Femeie și prin „separare” 
apare și Femeia de sine.  
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Trebuiesc făcute discernerile de mai sus. 
Noi trebuie să pornim de la Configurația clară a Celor 

Două CHIPURI:  
1) de DUMNEZEU-Creație (Prehristic) și  
2) de Creație-Creație (propriu Făpturii respective).  
Adam are Chipul de Creație-Creație, Chipul de O m 

(transpunerea ARHECHIPULUI DIVIN Prehristic de 
DUMNEZEU-Creație). Deci CHIPUL DIVIN este 
„Arheforma- Arhetipul” Propriului Chip de Bărbat Adam.  

CHIPUL DIVIN în fața Chipului de Om este Chipul de 

Bărbat-Adam. 
Eva are și ea, de asemenea, SUFLAREA DIVINĂ a 

CHIPULUI DIVIN, dar în „Țărâna” Chipului de Om-Adam, 
deci în Arhetipul de Om. Eva este Om în care se SUFLĂ 

CHIPUL DIVIN. Și acesta este Chipul de Femeie, în care 
Chipul de Creație-Om este în fața CHIPULUI DIVIN. 

Deci Chipul de Om este „COMUNUL” și al lui Adam și 
al Evei, dar în „poziție” diferită față de CHIPUL DIVIN, care 
le dă specificul de Om-Bărbat și de Om-Femeie. 

Astfel, Adam nu este androgin sau „bivalent”, și Bărbat 
și Femeie, ca și Femeia ce ar avea de asemenea și Chipul de 
Bărbat (cum consideră greșit anticii și încă mulți alții), ci sunt  
„CENTRE de PERSONALITATE” ale Specificului de 
„ÎNTRUPAREA” CHIPULUI DIVIN.  

Chipul de Bărbat este Chipul de DUMNEZEU-Creație 
(Prehristicul) Transpus și într-un Chip specific de 
DUMNEZEU-Om. 

Chipul de Femeie este Chipul Specific de Om, transpus ș i 
într-un Chip Specific de Om-DUMNEZEU-Om. 

Chipurile de Bărbat și Femeie sunt două Sublimuri 
Egale, ale Chipului de Creație Om, ca DUMNEZEU ce se 
face Om (Bărbatul) și ca Omul ce se face Om (Femeia). 
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Deci nu există „bisexualitatea” Bărbat și Femeie, cum 

consideră Psihanaliza Freudiană, ci există Chipul COMUN de 
Om, în CENTRE de PERSONALITATE ale Specificului de 

ÎNTRUPARE a CHIPULUI DIVIN HRISTIC, ca 

DUMNEZEU-Om și ca Om-DUMNEZEU. 

De aici și Sublimul Destinului Bărbatului și Femeii.  

Adam, Omul-Bărbat este cel care este „Născut din 
CHIPUL lui DUMNEZEU”. 

Eva, Omul-Femeie este Chipul care „NAȘTE” CHIPUL 

Omului. 

De aici și paradoxurile specificului de Bărbat ș i Femeie. 

Bărbatul are MEMORIA ORIGINII DIVINULUI din care 
s-a Născut.  

Eva are MEMORIA ORIGINII DIVINULUI pe care 

trebuie să-L NASCĂ. 

Eva este Omul care va NAȘTE pe HRISTOS Cel 
DUMNEZEU, ca TEO-tokos, NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU. 

Fiica Omului Evei trebuie să fie MAICA DOMNULUI-

NĂSCĂTOAREA de DUMNEZEU. 

Tot aici este „complexul” IUBIRII de DUMNEZEU 

Împletit cu Iubirea Proprie de Creație.  
Omul este „între” Două IUBIRI, cea de DUMNEZEU ș i 

cea de Creație. Paradoxal, Femeia este în Sine IUBIREA de 

DUMNEZEU și Bărbatul Iubirea de Creație. De aici Taina 

Căsătoriei, Bărbatul CHIP DIVIN coborându-se la Chipul de 
Creație Femeia, ca Femeia să NASCĂ CHIPUL DIVIN al 

Bărbatului. Bărbatul astfel se face Tatăl de Creație și Femeia 

se face, paradoxal, MAMA DIVINĂ a Fiului Tatălui de 

Creație. 

IUBIREA este astfel REMEMORAREA ORIGINILOR și 
CONCRETUL IUBIRII este NAȘTEREA ORIGINILOR.  
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MAREA AȘTEPTARE Cosmică 

 După cele Șase Zile de Creație  

 DUMNEZEU S-a Odihnit, 
 Că a Creat tot ce se poate Crea,  

 Și nu mai era de făcut nimic. 
 
 S-a săvârșit Hexameronul Creației.  

 
 Acum este „rândul” Creației 

 Să facă și ea „ceva” pentru DUMNEZEU, 
 Și aceasta este a Doua TAINĂ, 
 Hexameronul EUHARISTIC. 

   

 DUMNEZEU ține Lumea în BRAȚE, 

 Este ICOANA Nevăzută, 
 DUMNEZEU fiind dincolo de Creație.  
 

 Mai este și ICOANA Văzută, 
 Creația ținând pe DUMNEZEU în Brațe.  

   
* 

 

 În Cerul Îngerilor se știa  
 De TAINA ICOANEI Văzute, 

 Și această Venire a Lui MESIA 
 Cu mare dorire se aștepta.  
 

 În Cerul Îngerilor era Templul Ceresc,  
 Cu ALTARUL de TAINĂ închis, 

 Și Vederea lui DUMNEZEU era 
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 Prin PERDEAUA STRĂVEZIE, 
 Așteptându-se să se Deschidă, 

 DUMNEZEU să Se Arate la FAȚĂ. 

 

 Pe Pământ era Raiul 
 Unde de asemenea se știa 

 De Venirea Lui MESIA, 

 Că în Rai DUMNEZEU Se Arăta 

 Învăluit într-o „umbră” 

 Ce FAȚA îi acoperea. 
 

 Ceul și Pământul Cântau 

 Această TAINĂ Minunată. 

Mistica ICOANEI 

– Avva, ca Practică, se vorbește de mai multe specificuri 

Filocalice, ale RUGĂCIUNII Isihaste. 

– Da. Se cunosc specificul Sinait, Athonit, Slavon și no i 
consemnăm și pe unul Carpatin. Pe acesta încercăm să- l 

evidențiem, ca propriu nouă. Este același „fond” Filocalic, 

dar transpuns într-o modalitate aparte, după caracterul 

respectiv.  
Filocalicul celor menționați se numește „Rugăciunea de 

Taină a Minții în Inimă”. Cel Carpatin se numește 

„Rugăciunea de Taină prin ICOANĂ”. Taina ICOANEI ce 

înglobează totodată Mintea și Inima, UNINDU- le și 

Supradimensionându- le. 
– Pentru înțelegerea acestui fapt trebuie să vedem ce 

accepțiune i se dă ICOANEI în această viziune Carpatină.  
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Teologic, ICOANA este Chipul prin care se face legătura 

cu cel pe care-l reprezintă ICOANA. 
Unii văd prin ICOANĂ doar o reprezentare de menținere 

a memoriei-amintirii celui reprezentat, care în fond ar fi în 

afară și fără vreo legătură propriu-zisă cu ICOANA. 

Problema delicată a ICOANEI este dacă ICOANA poate avea 

și „ceva din Realitatea” celui reprezentat, sau rămâne doar 
un simbol memorialistic. 

Iconoclasmul a încercat să excludă orice reprezentare 

Iconică a DIVINULUI și a Sfinților, fiind ca o presupusă 

idolatrie, DIVINUL neputând fi cuprins și încorporat în ceva. 

Ei se împiedică, de fapt, mai mult de „materialitatea” 
ICOANEI. Sub pretextul purificării ICOANEI,  exclud orice 

încorporare a DIVINULUI. 

Sfinții Părinți Creștini, apărători ai TAINEI ICOANEI, 

pun TEMEIUL ÎNTRUPĂRII FIULUI lui DUMNEZEU. „Și 
CUVÂNTUL S-a făcut Trup” (Ioan 1, 14). Astfel DIVINUL 

S-a ÎNTRUPAT real și Trupul poate avea în sine DIVINUL. 

De aici, ICOANA poate avea în sine pe Cel pe care-l 

reprezintă. 

De asemenea Trupul unui Chip nu poate fi niciodată rupt 
de Cel pe care-l reprezintă. Trupul atrage Chipul și Prezența 

celui reprezentat și Prezența și Chipul atrag Trupul acestuia. 

Această simultaneitate a Trupului și a Celui pe care-l 

reprezintă este învățătura Sfinților Părinți, referitor la TAINA 
ICOANEI. 

HRISTOS Cel ÎNVIAT este ICOANA adevărată, ca Trup 

și DIVIN deodată, fără despărțire și fără amestecare. Unde 

este ARĂTAREA Trupului Lui HRISTOS este și 

ARĂTAREA PREZENȚEI Lui reale și VII. Trupul 
ICOANEI este astfel Trup de ÎNVIERE, nu orice trup. 
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ICOANA este ICOANĂ doar dacă are „Trupul ÎNVIERII 
HRISTICE”, altfel nu mai este ICOANĂ, ci o „reprezentare 

figurativă, moartă”. De aceea TAINA ICOANEI începe doar 

cu ÎNTRUPAREA Lui HRISTOS, că prin CHIPUL Său se 
poate face ICONAREA Chipurilor. 

Făpturile Create au în ele „Scânteile” DIVINE, ca 
Preînchipuire de CHIP al lui DUMNEZEU, dar prin 

HRISTOS Cel ÎNTRUPAT Făpturile capătă ICONAREA 
HRISTICĂ. „Câți în HRISTOS v-ați BOTEZAT, în 

HRISTOS v-ați și ÎMBRĂCAT”. Deci prin CHIPUL 
HRISTIC se face ICONAREA, de Chipuri ÎNVIATE, în 

VIUL HRISTIC. 

Astfel ICOANA are în plus față de o reprezentare 
oarecare tocmai VIUL HRISTIC ce dă ICOANEI Chipul 

propriu-zis de ICOANĂ. Astfel ICOANA nu mai este idol, că 
nu prin sine este DIVINĂ, ci prin VIUL HRISTIC ce dă 

ICONICUL reprezentării respective.  
Mistica ICOANEI este VIUL HRISTIC din 

Reprezentarea ICOANEI, care este însă ÎNCORPORAT în 

Trupul ÎNVIAT, ce dă și „materialului” ICOANEI TAINA 

unui „VIU ICONIC”.  

Mistica ICOANEI vorbește de „un VIU special”, VIUL 
ICONIC HRISTIC, ce INTRĂ în ICOANĂ, deodată ca 

„material și Reprezentare”.  
„Materialul” ICOANEI prin CHIPUL ICONIC pe care- l 

Reprezintă primește „condiția de ICONIC”, ce îl Sfințește. 
ICOANA este „SFINȚITĂ prin CHIPUL ICONIC din ea”, nu 

este Sfăntă prin sine însăși.  
ICOANA este Trupul CHIPULUI și Trupul este VIU doar 

prin CHIPUL FIINȚIAL ce este în Trup. Deci ICOANA este 
Trupul CHIPULUI și noi nu ne Închinăm Trupului, ci 
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CHIPULUI, dar CHIPUL fiind Întrupat, Închinarea se face 
deodată și Trupului și CHIPULUI, ca totalitate. HRISTOS 

Cel cu Trup este HRISTOS Cel ÎNTREG și noi ne Închinăm 

acestui ÎNTREG HRISTIC. 
Dar Trupul ICOANEI este Trup „Înduhovnicit”, nu o 

materialitate obișnuită. Are astfel „Duhul Chipului” și acest 

Duh dă un Viu ICONIC și materialului ICOANEI.  
Se distinge Trupul de Duhul Chipului, dar materialul 

ICOANEI, fiind Înduhovnicit, înseamnă că are real Viul 

Duhului. Deosebirea dintre o materialitate oarecare și 

materialitatea ICOANEI este în această „Înduhovnicire” a 

materialului ICOANEI.  
Idolul este ca materialul însuși îndumnezeit, pe când în 

ICOANĂ materialul nu este decât ca „Participare” la Chipul 

ICONIC, prin care primește condiția de „material 

Înduhovnicit”. Nu materialul ICOANEI este Sfânt prin sine, 

ci Duhul ICONIC al CHIPULUI dă materialului Viu 
Duhovnicesc, ce este real și faptic, nu doar sugestiv și 

simbolic.  

ICOANA în însăși materialitatea ei are astfel un „Viu 

Duhovnicesc”, are PREZENȚA Duhului ICONIC. Teologia 
ICOANEI privește partea „relației dintre materialitatea 

ICOANEI și CHIPUL ICONIC”, pe când Mistica ICOANEI 

mai are în plus și „Participarea acestei relații”. ICOANA este 

„Reprezentare Harismatică”, spun Sfinții Părinți. Prin 

CHIPUL Sfânt pe care- l reprezintă primește Sfințirea 
HARULUI, ce dă materialității ICOANEI o „Energie 

ICONICĂ”.  

Chipul ICONIC este CHIP Harismatic și HARUL este o 

Realitate VIE DIVINĂ, care se manifestă și în materialitatea 
ICOANEI. Sunt ICOANE Făcătoare de Minuni, care au 
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tocmai acest HAR deosebit, ce se face LUCRĂTOR prin 

însăși materialitatea ICOANEI respective. Sunt ICOANE care 
„lăcrimează”, din care iese „sânge”, din care se revarsă 

„Mir”, Lumini Harice, etc.  

Credinciosul Participă la TAINA ICOANEI prin acest 
Duh ICONIC. 

NUMELE este considerat ICONICUL Spiritual. Astfe l 
NUMELE este esențial pentru ICOANĂ. Teologic se spune 
că NUMELE dă CHIP ICOANEI și o Sfințește chiar. 
NUMELE este legat direct de CHIPUL ICOANEI și-i atrage 
PREZENȚA Celui din ICOANĂ. Mistica NUMELUI ICONIC 
este partea Spirituală și Trupul ICONIC este partea Corporală 
a ICOANEI, ca un ÎNTREG ICONIC. 

PUTEREA NUMELUI este știută în Mistică. NUMELE 
lui DUMNEZEU atrage și PREZENȚA reală a Lui. Acest VIU  
al NUMELUI și CHIPULUI este VIUL ce se manifestă și în 
materialitatea ICOANEI. Este o relație nedespărțită.  

ICOANA este în primul rând NUMELE și CHIPUL 
acestuia și apoi corespondența Corporală, până la materia-
litatea ICOANEI. 

În modalitatea Revelației Biblice, Însuși DUMNEZEU 
procedează de la Trup la Suflet. DUMNEZEU „ia pământ, 
modelează-zugrăvește Corpul”, în care apoi Suflă Chipul 
Sufletului. DUMNEZEU întâi face „Casa” în care să 
locuiască Sufletul. Și dacă CHIPUL Spiritual nu poate fi fără 
Trupul acestuia, înseamnă că și Trupul nu poate fi „gol” de 
CHIPUL Spiritual, deci nu poate fi lipsit de VIUL ICONIC. 
Astfel ICOANA este VIU ICONIC și Spiritual și material-

corporal. 

Același fapt este în TAINA ÎNTRUPĂRII HRISTICE.  
FIUL lui DUMNEZEU întâi își prepară CASA-TRUPUL 

în care să Se ÎNTRUPEZE. Mai întâi alege pe FECIOARA-
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MAICA DOMNULUI, și din Trupul MAICII DOMNULUI Se 
Naște CHIPUL ICONIC al lui HRISTOS Cel ÎNTRUPAT. 

MAICA DOMNULUI este TEO-tokos, NĂSCĂTOARE de 
DUMNEZEU, adică real NAȘTE CHIPUL lui HRISTOS Cel 
DUMNEZEU și Om. Trupul MAICII DOMNULUI NAȘTE 
ICONICUL DUMNEZEIESC al lui HRISTOS. Așa, Corpul 
este Născător de Chip.  

De obicei se consideră că CHIPUL este înaintea Corpului. 
De fapt sunt deodată și în Prezență reciprocă. Pentru noi, 
Creația, fiind „prin” CREATOR, partea de „Întrupare” a 
DIVINULUI este Activul propriu-zis. De aici, ICOANA este 
considerată Mistic ca „Născătoare de Chip” al Celui pe care-l 
reprezintă. 

Dacă nu este Trupul, nici Chipul nu se Naște. Trupul este 
astfel ICONO-tokos, Născător de Chip ICONIC. 

Noi, Creația, nu avem acces la „NEVĂZUTUL DIVIN” 
decât prin „Văzutul de ÎNTRUPAREA DIVINULUI”, care 
este tocmai ICOANA-CHIP la Vedere. 

ICOANA, prin condiția ei de ÎNTRUPARE-ARĂTARE a 
CHIPULUI, este astfel un „VIU ICONIC”, atât ca exterior 
cât și ca interior. Materialul „pământul biblic”, din care se 
Zugrăvește CHIPUL, este o materialitate „ALEASĂ”, ca și 
FECIOARA-MAICA DOMNULUI, doar Ea putând fi 
ÎNTRUPAREA CHIPULUI. De aici tradiția pictorilor și 
zugravilor de a „Sfinți materialele și vopselele” 
ICOANELOR și, mai mult, după Zugrăvire făcându-se 
Sfințirea ICOANELOR. 

Sfințirea este în analogie cu „Buna Vestire” a MAICII 
DOMNULUI, peste care Coboară SFÂNTUL DUH, să o facă 
Trup Special ALES pentru ÎNTRUPAREA DIVINĂ.  

La fel, după Zugrăvirea Bisericii se face Sfințirea 
Bisericii, ca „PREFACEREA” materialului de zugrăvit în 
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Material Sfințit, ce ÎNTRUPEAZĂ DIVINUL și Sfințenia. 
Este o Prefigurare a TAINEI PREFACERII Pâinii și Vinului în 
EUHARISTIE, TRUPUL și SÂNGELE lui HRISTOS. 
ICOANA este astfel Prefigurare de CHIP EUHARISTIC. De 
unde ICOANA este considerată „Pre-Liturghie”. 

Și după cum Liturghia este a „Pâinii și Vinului” ce va 
„Naște” EUHARISTIA-ICOANA HRISTICĂ, la fel și 

ICOANA este Trup ICONIC, ce să Nască CHIPUL ICONIC. 
Din „materialitatea” ICOANEI se Naște CHIPUL ICONIC, 
ca și în Liturghia EUHARISTIEI, în care din „materialitatea” 
Pâinii se face EUHARISTIA. EUHARISTIA nu poate fi fără 
„suportul” Pâinii. La fel ICOANA nu poate fi fără „suportul 

materialului” de Zugrăvit și reprezentat.  
Materialitatea ICOANEI este în analogie cu Trupul 

MAICII DOMNULUI care ÎNTRUPEAZĂ CHIPUL DIVIN 
și Sfânt. Și după cum Trupul MAICII DOMNULUI este un 

„Trup ALES”, la fel și Materialitatea ICOANEI se face ceva 
„ALES”, vrednic de Trupul CHIPULUI ICONIC. 

Și prin aceasta, ICOANA nu mai este „redusă” la o 
simplă Reprezentare a CHIPULUI, ci i se dă și PARTICI-

PAREA în Corporalitatea ICOANEI a CHIPULUI, de unde 

și un ICONIC al Trupului. 
ICOANA este totodată ICONICĂ și ca Trup și ca CHIP 

dincolo de Trup. Corpul ICONIC este „În-divinizat”, nu 

Divinizat. Idolul este „material Divinizat”, pe când ICOANA 
este Material ce PARTICIPĂ la DIVINUL ÎNTRUPAT în el. 
ICOANA este DIVIN ÎNTRUPAT, nu DIVINUL însuși ca în 
idol. Trupul ICOANEI se face PĂRTAȘ la DIVIN, nu se 

DIVINIZEAZĂ până la transformarea sa în DIVIN.  
În ICOANĂ, Corporalitatea nu se transformă în DIVIN, 

ci se UNEȘTE cu DIVINUL, fără amestecare. În ICOANĂ, 
Corporalitatea se Sfințește, dar nu devine Sfântă în sine. 
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ICOANA se Sfințește prin CHIPUL pe care- l Reprezintă, 
PARTICIPĂ la Sfințenia CHIPULUI, iar în „natura sa” 
rămâne materie, care niciodată nu poate să se transforme în 

altceva. 
Și prin PARTICIPAREA la CHIP Corporalitatea 

ICOANEI este o Corporalitate „eshatologică”, cum se zice 
Teologic, adică Asemănătoare Celei ÎNVIATE în HRISTOS, 

de Trup Duhovnicesc, de condiție „a Noului Rai”.  
FIUL lui DUMNEZEU Se ÎMPĂRTĂȘEȘTE Lumii prin 

diferite modalități, Deplinătatea acestei Împărtășiri fiind 
EUHARISTIA LITURGICĂ. ICOANA este chiar un Rod al 

ÎMPĂRTĂȘIRII. ICOANA este CHIP SFINȚIT, tocmai 
datorită faptului că a ajuns la ÎMPĂRTĂȘIREA cu DIVINUL, 
până la UNIREA cu El. ICOANA este CHIP de UNIRE.  
De aceea în ICOANĂ este DIALOG. 

Mistic se poate spune că ICOANA este tocmai 
RITUALUL DIALOGULUI Sacru. ICOANA este modalitate 
de Relație, ce dă ICOANEI PREZENȚĂ și PARTICIPARE 
deodată. Și astfel, ICOANA este VIE, tocmai datorită 

DIALOGULUI pe care- l are deja în sine și pe care- l 
Activează în permanență.  

Unde este ICOANA, este „VORBIREA cu 
DUMNEZEU”, de unde legătura ICOANEI directă cu 

RUGĂCIUNEA. ICOANA este Puntea RUGĂCIUNII. 
De aici RUGĂCIUNEA prin ICOANĂ, ce și mai mult se 

face RUGĂCIUNE „în” ICOANĂ. ICOANA este, astfel, 
CHIP de BISERICĂ, unde se ÎNTÂLNEȘTE Creația cu 

DUMNEZEU. 
Orice ICOANĂ este ARHECHIP al BISERICII, care 

Naște BISERICA. Modelul BISERICII este după Modelul 
ICOANEI. HRISTOS ÎNTRUPAT este PROTOTIPUL 

ICOANEI, care are în Sine PROTOTIPUL BISERICII. 
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ICOANA este BISERICĂ în Potență. De aceea BISERICA 
trebuie să aibă ICOANE și Zugrăveli de Sfinți, care nasc 
tocmai CHIPUL de Biserică.   

BISERICA se deosebește de „casa de Rugăciune”, prin 
acest fapt. Doar unde sunt ICOANE este CHIP de BISERICĂ, 

altfel este doar o simplă casă de Rugăciune.  

Mistica Teologiei ICOANEI are ca esență tocmai 

caracterul de DIALOG al ICOANEI. Dacă, Teologic, 

ICOANA este Reprezentarea ce te îndreaptă spre CHIPUL 
celui Reprezentat, Mistica ICOANEI este o dată DIALOGUL 

dintre Văzut și Nevăzut, și încă o dată DIALOGUL dintre 

CHIPUL Reprezentat și Reprezentatori. Este tocmai 

Miracolul ICOANEI, în care CHIPUL Cel Nezăzut se 

Îndreaptă El către Vedere. 

Dacă, Teologic, de la Văzut se trece la „Cel Nevăzut” 

(dincolo de Reprezentare), Mistic este în cealaltă modalitate, 

de la Cel Nevăzut la Văzut, de la  Cel „de dincolo” de 

Reprezentare, la Cel de „dincoace” prin care se face 
Reprezentarea. 

Atenție la aceste distincții, pe care doar Mistica le 

evidențiază. 

ICOANA în Sine este  CHIPUL de DUMNEZEU. Doar 

CHIPUL lui DUMNEZEU este ICOANĂ-CHIP de 
PERFECȚIUNE. Și noi, Creația, ne facem ICOANE de 

ASEMĂNAREA CHIPULUI lui DUMNEZEU, ca 

Transpunere și în Chip de Creație, de unde noi suntem 

ICOANE de „ÎNTRUPAREA ICOANEI lui DUMNEZEU”. 
„Fiți Sfinți precum TATĂL vostru Cel din Ceruri SFÂNT 

este”, ne spune însuși FIUL DUMNEZEIESC.  

Această condiție de „ICOANĂ de ÎNTRUPARE” dă 
caracterul de DIALOG și BISERICĂ-Locaș de ÎNTÂLNIRE 
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până la UNIREA cu DUMNEZEU. Și acest caracter de 
BISERICĂ dă ICOANEI AUREOLA de TAINĂ. 

ICOANA, ca o concluzie, este astfel  SFINȚENIA 

CHIPULUI lui DUMNEZEU, ÎNTRUPATĂ și într-o 
Sfințenie de Creație. Doar acest fapt de „Relație” între 

CHIPURI este ICOANA. 

CHIPUL sau ICONICUL este tocmai „Capacitatea de 

Relație”. 

Prima caracteristică a ICOANEI este „Reprezentarea de 

Relație și de DIALOG”. Deci nu este o simplă Reprezentare,  

ci de COMUNICARE. 

ICOANA este CHIPUL în COMUNICARE. De aceea 

ICONICUL nu este niciodată „static și singular”, ci 
„ÎNDREPTAT și LEGAT  față de Ceva”, de unde și 

caracteristica de RITUAL și RUGĂCIUNE a ICOANEI. 

ICOANA este VORBIREA în GEST DIVIN, de unde  

legătura ICOANEI cu LIMBAJUL SACRU-EVANGHELIC. 
ICOANA este NUMELE în COMUNICARE, este CARTEA 

cu NUMELE CHIPULUI, care face tocmai ARĂTAREA 

CHIPULUI, a Nevăzutului. 

ICOANA este Suportul, LITERA CUVÂNTULUI, este 

CUVÂNTAREA în GEST-RITUAL, este ADRESAREA în 
Sine. ICOANA este ADRESAREA-INIMA CHIPULUI, de 

unde legătura ICOANEI cu Inima-Sentimentul. ICOANA este 

CHIPUL INIMII lui DUMNEZEU. 

În ICOANĂ DIVINUL este prin PREZENȚA tocmai a  
ADRESĂRII și COMUNICĂRII, ce dă ICOANEI acel VIU 

ICONIC. În ICOANĂ nu este simpla Reprezentare a Celui 

Reprezentat, ci este în primul rând tocmai COMUNICAREA 

și ADRESAREA Celui Reprezentat. Mistica ICOANEI este 

„Relația de la CHIPUL Însuși spre Reprezentare”. Teologicul 
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singular al ICOANEI doar ca „Îndreptare spre Cel 

reprezentat” este completat de Misticul și „al Îndreptării 

Reprezentatului către  Reprezentare”. 

Mistica vede în ICOANĂ INIMA CHIPULUI care Bate 

spre COMUNICAREA Sa. 

  
  Tu, DOAMNE, ești  CHIPUL Nevăzut,  

  Care în ICOANĂ și NUME 
  Totuși Se ARATĂ. 

 
  ICOANA este  INIMA CHIPULUI Tău, 
  Care BATE așa de tare,  

  De Se face  ARĂTARE. 
 

  De aceea Locul ICOANEI 
  Este în Piept, 
  Unde CHIPUL Nevăzut 

  Se face INIMĂ-ICOANĂ. 
 

  NUMELE este CUVÂNT, 
  ICOANA este INIMĂ 
  Și împreună sunt  TAINA 

  Descoperirii  CHIPULUI  Nevăzut.  
 

  CUVÂNTUL  este  NUME de CHIP 
  Și  ICOANA este  INIMĂ, 
  NUMELE Se face GURĂ 

  Și INIMA PIEPT, 
  CUVÂNT și RESPIRAȚIE,  

  Ce Împreună Sunt 
  A CHIPULUI  Măsură. 
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  NUMELE este HRANA din CHIP, 
  ICOANA este RESPIRAȚIA  

  Și Împreună  deodată 
  Sunt CHIP  DESCOPERIT. 
 
  Nu există VIAȚĂ  

  Fără HRANĂ și RESPIRAȚIE,  
  Fără VORBIRE și INIMĂ, 
  Fără  NUME și ICOANĂ, 
  A CHIPULUI Nevăzut TAINĂ. 

 
De aici Legătura directă a NUMELUI și ICOANEI cu 

RUGĂCIUNEA, care doar prin CUVÂNT în UNIRE cu 
INIMA este completă și ÎMPĂRTĂȘIRE de CHIP. Este 

tocmai Mistica Isihastă a CUVÂNTULUI  DIVIN și ICOANEI 
DIVINE. CUVÂNTUL ÎNTRUPAT este astfel NUMELE și 
INIMA DUMNEZEIRII în UNIRE. 

Filocalic se distinge NUMELE-CUVÂNTUL de 

ICOANĂ-LOCUL, ca Mintea și Inima, care în UNIRE pot 

face RUGĂCIUNEA. Repetarea-Rostirea NUMELUI în  
ICOANA Inimii este Rugăciunea Isihastă. Unii confundă 
NUMELE cu însăși ICOANA și fac din NUMELE DIVIN 
Însăși ICOANA Sa Spirituală. 

Atenție la deosebirea netă dintre NUME și ICOANĂ, ca 
Cele două Deschideri ale ACELUIAȘI CHIP. De unde 
consemnarea Filocalică a Minții-CUVÂNTUL-NUMELE 
care prin, deodată cu Inima-ICOANA-DUHUL, se face 

RUGĂCIUNEA de TAINĂ. 
CUVÂNTUL este Numele ÎNTRUPAT, și ICOANA este 

ÎNTRUPAREA DUHULUI NUMELUI. De unde VIUL 
ICOANEI în care este DUHUL cu INIMA ce BATE fără 

încetare, tocmai  PREZENȚA CHIPULUI.  
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Este o modalitate Filocalică, prin NUMELE DIVIN să se 

coboare la ICOANA DUHULUI Inimii, ca o REÎNVIERE a 
TAINEI RUGĂCIUNII mistice. Și, într-adevăr, NUMELE-

CUVÂNTUL „deșteaptă” DUHUL Inimii. Prin Repetarea-

ROSTIREA NUMELUI  HRISTIC se ajunge la coborârea  în 

Inimă, unde este LOCUL ICONIC Mistic.  

Mai este și modalitatea tot Filocalică, a ICOANEI de 
Inimă, care să „deștepte” apoi NUMELE CUVÂNTUL de 

TAINĂ. 

Este și specificul Carpatin, pe care-l evidențiem noi.  

Noi am pierdut TAINA CUVÂNTULUI și ca o Reintrare 

în CUVÂNT este  INTRAREA prin ICOANA DUHULUI. Este 
TAINA NUMELUI-CUVÂNTULUI care prin ICOANĂ-

DUH Se DESCOPERĂ și DUHUL-ICOANA prin CUVÂNT-

NUME Se ARATĂ. Specificul Filocalic grec și slav pornesc 

de la CUVÂNTUL care Se Îndreaptă spre Lume, 
CUVÂNTUL „spre” ÎNTRUPARE, pe care trebuie tu, în 

Inima ta, Să-L NAȘTI. 

Specificul Carpatin are modalitatea ICOANEI care deja a 

NĂSCUT CUVÂNTUL, pe care apoi Să-L ÎNTRUPEZI 

ICONIC în tine, ca ÎNTÂLNIRE ICONICĂ.  
Modalitatea de a NAȘTE tu CUVÂNTUL este în 

modalitatea antică, de a „Urca” tu spre DUMNEZEU. 

Modalitatea ICOANEI este „Coborârea” lui DUMNEZEU la 

tine, de a PRIMI pe DUMNEZEU care deja „umblă pe 
pământ”. Modalitatea antică este „Primirea CUVÂNTULUI” 

pe care apoi tu să-L NAȘTI. Modalitatea ICOANEI este 

Primirea Celui deja NĂSCUT.  

Ca Mistică a ICOANEI, nu tu te Ridici la cel reprezentat, 

ci cel Reprezentat se Coboară la tine. Și acest specific este 
tocmai modalitatea Filocalică Carpatină. Ca să te „Urci” tu la 
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Cel Reprezentat de ICOANĂ, înseamnă să te Urci la „CEL 

NEVĂZUT”, pe când dacă se Coboară CEL Reprezentat,  
înseamnă că „CEL NEVĂZUT” Se ARATĂ la VEDERE, 

acesta fiind tocmai „temeiul” ICOANEI.  

Teologia ICOANEI este Ridicarea de la Reprezentarea 

Văzută la CHIPUL NEVĂZUT. Mistica ICOANEI este 
Coborârea CHIPULUI NEVĂZUT în CHIPUL Reprezentat 

VĂZUT. Aceast DIALOG este Teologia și Mistica ICOANEI, 
ca INTEGRALITATEA ICOANEI. 

Dialog prin Icoane 

Georgel este un băiețel trist și înrăit. Este reflectarea 
atmosferei din familia sa. Taică-său este nervos și brutal, iar 

maică-sa, pur și simplu respingătoare. Zilnic se ceartă și se 
amenință cu despărțirea. El tace și adesea mai primește câte o 

pocnitură care- l sălbăticește parcă și mai mult.  

De Sfântul Gheorghe, Ziua Tatălui și a lui, veni Bunica 
după obicei cu mici daruri. Este singura Zi din An când parcă 

îți mai vine chef să trăiești. Bunica este  o femeie dârză și 
plăcută. De ce Mama sa nu seamănă cu Bunica?  Ce bine ar 

fi... 
De data aceasta Bunica, printre delicatesele onomastice, 

aduse și o ICOANĂ cu MAICA DOMNULUI cu Pruncul în 
Brațe. 

– Această ICOANĂ v-o Dăruiesc, ca să vă mai schimbați 

și voi, că parcă tot mai mult vă înrăiți.  
Nimeni nu o luă în seamă. O puse pe Bibliotecă, cu 

gândul să o arunce undeva prin dulap, că Chipul ei  parcă îi 
supăra... 
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A doua zi Georgel se sculă mai de dimineață și dădu nas 
în nas cu ICOANA... O, ce Privire a MAICII DOMNULUI... 

și a Pruncului din Brațele ei... Ce Iubire... Ah, el niciodată nu 
a fost luat în Brațe de Mama sa, unde să-și plece Capul pe 

Pieptul ei... Și câteva lacrimi i se prelinseră pe obraz...  
Luă ICOANA cu mâinile tremurânde și o strânse la 

Piept... De ce nu este și el ca aici în ICOANĂ?  

În acest moment apare Tatăl și imediat și Mama... El, 
surprins, a rămas cu ICOANA în Brațe, neștiind ce să mai 

facă. 
Fără să vrea răbufni.  
– Mămico, tu de ce nu ești ca MAICA DOMNULUI? Tu 

nu m-ai luat niciodată în Brațe cu Iubirea ce se vede în 
ICOANĂ... De ce, de ce? Și un hohot de plâns îl înecă.  

Ce se întâmplă, nu mai știe... Se pomenește însă în 
Brațele Mamei alături cu Tatăl... El îi cuprinse pe amândoi de 
Gât...  

O, ce Iubire! E Iubirea din ICOANĂ. O, ce minunăție! 

* 

De acum ICOANA adusă de Bunica stă la loc de cinste, 
cu o candelă aprinsă permanent. Toți Zilnic trec prin Fața ei și 

se Închină, simțind de fiecare dată Iubirea 
DUMNEZEIEASCĂ ce i-a schimbat și pe ei.  

* 

– Ce să fac, toate au ajuns la limită?... Îmi vine să mă 

omor. Toți parcă sunt nebuni, nu ne mai înțelegem, suntem 
bolnavi și ne urâm la maximum.  

– Încearcă, îi spuse colega sa de serviciu, cu ICOANA 

MAICII DOMNULUI. 
– Nu înțeleg. 
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– Fă rost de o ICOANĂ cu MAICA DOMNULUI cu 
Pruncul în Brațe și de o Candelă și pune-o în Casă și așteaptă 
să vezi ce se întâmplă. Eu așa am făcut.  

* 

Puse ICOANA cu Candela în camera de Primire.  
Când veni soțul, surprins, făcu un gest brutal, dar, 

lovindu-se de un scaun, dispăru repede în cealaltă cameră. 
Nu după mult timp apăru și Fiul încruntat și acru, cu 

țigara în gură și puțin băut... La vederea ICOANEI, cu furie o 
luă și o trânti de pardoseală de sări uleiul candelei pe covorul 
curat. ICOANA ricoșă pe marginea Bibliotecii și, parcă 
ostentativ, se așeză și mai la vedere. Nu mai îndrăzni s-o mai 

arunce încă o dată.  

* 

A doua Zi, ICOANA era din nou la locul ei cu  Lumina 
Candelei aprinsă.  

Soțul trecea în fugă prin dreptul ei, iar Fiul pufăia și ma i 
tare din țigară...  

Într-o Zi, îl surprinse pe Soț că se Închină în fața 
ICOANEI iar pe Fiul cel sălbatic cum chiar o Săruta...  

O, Minune a ICOANEI! 
De acum în fiecare Zi citește ACATISTUL MAICII 

DOMNULUI. 
 „Bucură-Te ICOANĂ, prin care Pământul se face și e l 

CER”. 

În Fața Icoanei 

În Chilia sa simplă, TAINA ICOANEI MAICII 

DOMNULUI  este totul. 
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Nu este de mult în Mânăstire, doar de  câteva luni ș i 
Duhovnicul său îl Povățuiește pe calea cea de Taină.  

 
– Fiule, eu te îndrum pe o cale pe care eu însumi o urmez, 

povățuit și eu de Duhovnicul meu. Sunt mai multe modalități, 
care însă duc la aceeași destinație. Chiar și Sfinții se 
deosebesc în specificul lor, tocmai în acest sens. Ți-am vorbit 

adesea de specificurile clasice Filocalice, ca Sinait, Athonit, 
Slav. Și noi, Carpatinii, avem un specific al nostru, pe care eu 

l-am urmat și ți- l indic și ție.  
Este Filocalicul de Caracter local, ce se traduce concret în 

specificul  ICONIC. Traco-dacii, strămoșii noștrii, paradoxal, 

fără să fie „robii” Vieții pământești, erau „legați” de 
„CULTUL Pământului”, pe care îl ICONIZAU. Traco-dacul 

trebuia să moară cu „un pumn de pământ” în mână, pe care 
trebuia să-l „URCE în Cer”. Este tocmai Taina 
ICONICULUI, de ÎNĂLȚAREA Trupului la Cer, ca 

Prefigurarea TRUPULUI ÎNVIAT HRISTIC. Este tocmai 
Taina ICOANEI, ce înseamnă URCAREA Trupului în 

DUMNEZEIRE, dar fără să se transforme, ci ca 
PARTICIPARE la Cele dincolo de Trup. 

Iată Fiule, Calea ta de acum, ca Monah Carpatin. Este 

Calea ICONIZĂRII Propriei Ființialități, adică Ridicarea ta 
la Cele de SUS, precum ICOANA.  

ICOANA ce-ți stă în Chilie, la care arde și Candela, este 

POARTA prin care trebuie să treci, ca și tu să devii o Icoană.  

* 

Duhovnicul i-a spus clar și concis: „faci pravila obișnuită 

de frate de mânăstire, cu Rugăciunile din Ceaslov, cu cele 
Cincizeci de metanii, participi cu grijă la Slujbele Bisericii și 

în rest te silești să INTRI în TAINA ICOANEI, prin ICOANA 
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MAICII DOMNULUI, POARTA TAINEI ICONICULUI 
nostru”. 

Și iată cum, zilnic „face RITUALUL ICOANEI”. În 

primul rând este ÎNCHINAREA în Fața ei, aprinderea 
Candelei, metaniile și ACATISTUL său. Acest ACATIST nu 

este un  simplu Imn, ci făcut în mod special, ca față de 

CHIPUl ICOANEI, ce este MAICA DOMNULUI, va 

produce o „deschidere” tocmai a Tainei ICONICULUI avut în 
vedere. 

Mai mult, de la ACATIST să treci la un fel de „Rugăciune 

de Taină în ICOANĂ”. 

Dacă modalitatea Filocalică Athonită și chiar Slavă este 

„Rugăciunea Minții în Inimă”, specificul acesta Carpatin este 
prin RITUALUL ICOANEI și în Locul ICOANEI. Astfel 

Mintea este înlocuită cu RITUALUL-Gestul și Inima cu 

ICOANA în Sine. 

* 

Iată cum, adesea, se surprinde cum stă în fața Icoanei, 

răpit de un Duh, ce din ce în ce se face mai prezent. 
Este o ICOANĂ veche, pictată în stil bizantin, deși cu 

pictura pe alocuri degradată și ștearsă, Un VIU Puternic 

iradiază din culorile înnegrite și din lemnul cariat. Fața 

MAICII DOMNULUI este intenționat mărită. Ochii sunt larg 
deschiși și gura este mică și total lipsită de carnația obișnuită.  

Chipul acesta parcă este destinat special să  ÎNTRUPEZE  

DIVINUL. 

Cum stă în semiprofil Capul MAICII DOMNULUI 

domină toată ICOANA. Distinge tot mai mult o „Expresie” 
în care este de fapt însuși ICONICUL, acea ÎMPLETIRE 

dintre Pământesc și DIVIN, care dă fiecărei părți un fel de 
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Lumină de schimb reciproc. Așa, pământescul MAICII 

DOMNULUI este transfigurat de DIVIN și DIVINUL este, 
paradoxal,  Luminat de pământesc, fără să se piardă, 

evidențiindu-se parcă și mai mult.  

Cu timpul, Expresia TAINEI ICONICULUI era pentru e l 

cea mai vizibilă și mai prezentă. CHIPUL MAICII 
DOMNULUI parcă este „esența” Ființei de Creație, Taina 

însăși a Pământului, Vasul  DIVINULUI. MAICA DOMNULUI 
este MATERNITATEA absolută. ICONICUL MAICII 

DOMNULUI este transfigurarea în MATERNITATEA SACRĂ 
prin excelență. MAICA DOMNULUI este toată doar 

NAȘTEREA FIULUI DUMNEZEIESC. 
Originea MAMEI Pământești Eva este Coasta lui Adam, 

Chipul Nașterii Fiului lui Adam. Coasta lui Adam nu este 

„femininul nediferențiat” al lui Adam Bărbatul, ci Modelul 
Nașterii Fiului lui Adam. Chipul Fiului lui Adam este tot 

Bărbătesc, dar se face „plămada” Chipului Mamei-Eva, care 
prin Carne și Sânge de Mamă se face și Femininul Eva. 

Trupul lui Adam nu este „feminin nediferențiat”, ci 
Preînchipuirea Fiului Său, Coasta sa, care este „Plămada” 

Chipului de Mamă. Aceasta are la rândul ei Trupul Propriu, ce 
este tocmai Chipul de Mamă. 

Iată SACRALITATEA ICOANEI MAICII DOMNULUI. 

ICOANA MAICII DOMNULUI, ca MAMA ÎNTRUPĂRII  
DIVINULUI,  este un fel de „Divinitate de Creație”. 

DUMNEZEU a Creat și un „Divin Creat”, care este tocmai 
Chipul MAMEI. DIVINUL DUMNEZEIRII este TATĂL. 

Divinul Creației este MAMA.  
TATĂL DUMNEZEIESC are  Concretul DIVINULUI 

Său în FIUL DUMNEZEIESC. 
MAMA de Creație are Divinul Creat tot în Fiul.  



189 

Adam este Divinitate de Creație interioară, prin Coasta 
sa, Fiul Adamic. Eva este Divinitate de Creație în Exterior, la 
Vedere, ca  Vederea Divinului Creat.  

– Iată, Fiule, îi spune adesea Duhovnicul său, cum 
ICOANA MAICII DOMNULUI te învață să descoperi 
deodată DIVINUL DUMNEZEIESC și Divinul de Creație, 
care Se ÎNTÂLNESC în FIUL HRISTIC, deodată 
DUMNEZEU și Creație-Om. În ICOANA MAICII 
DOMNULUI Vezi Sacrul ICONIC al Divinului Creat, ce Se 
face VASUL ÎNTRUPĂRII  DIVINULUI DUMNEZEIESC 
INCREAT. 

Dacă Natura de Creație nu ar avea și ea Chip de DIVIN, 
nu ar putea niciodată să primească în Sine DIVINUL 
CREATOR. CHIPUL de DIVIN este CHIPUL lui 
DUMNEZEU. Transpunerea CHIPULUI lui DUMNEZEU în 
Creație este Chipul de Divin Creat, ce este MAMA de 
Creație. 

Și într-adevăr, ICOANA MAICII DOMNULUI emană 
din Chipul său tocmai pe FIUL DUMNEZEIESC.  

De aici, când stai în Fața ICOANEI MAICII 
DOMNULUI, totul se Transfigurează în  CHIPUL 
PRUNCULUI HRISTIC. 

În ICOANA MAICII DOMNULUI Vezi pe MAMA 
DIVINĂ prin excelență. Este MAIESTATEA însăși a 
Creației. Este MAIESTATE prin  CHIPUL de ÎMPĂRAT al 
FIULUI pe care-L are tocmai în Brațele sale.  

 
– Ai dreptate, Avva, spuse novicele monah Duhovnicului 

său, că INTRAREA prin ICOANA MAICII DOMNULUI este 
INTRAREA în TAINA lui DUMNEZEU ce Coboară în Lume și 
Taina de Creație ce URCĂ în DUMNEZEU. 

O, CHIP de ICOANĂ, CHIP de mare TAINĂ! 
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 TEOGONIE, Cosmogonie, Cosmologie 

În sensul Revelației Creștine, TEOGONIA-nașterea 

DIVINULUI este complet separată de Cosmogonie-nașterea 

Cosmosului Creat. 

TEOGONIA este INTRAFIINȚIALĂ-INTRADIVINĂ, 

nu în „afară”, ca la antici. TREIMEA DIVINĂ Creștină este 
total în SINE ÎNSĂȘI, neavând nici o treabă cu lumea creată. 

TATĂL, FIUL și SFÂNTUL DUH nu sunt „funcționalități” 

de Divinitate ce iese în „afară”, ci  tot DIVINITATE în SINE 

ÎNSĂȘI. 
Anticii văd în Cosmogonie însăși TEOGONIA, ca 

„devenirea divinului”, de unde panteismul. Și acest 

„amestec” dă tocmai dilema „originii dualității contrare”. 
Astfel se consideră că Divinul, ca să „iasă”  din Sine, îi 

trebuie o „raportare contrară”. Gnosticii antici vorbesc 
alegoric de „cei doi fii” ai Divinului, unul ca principiul răului-

întunericului și altul al Binelui-principiul Luminii (satanail și 
Hristos), prin a căror „luptă” permanentă să se Creeze lumea 

sau să se distrugă, ca o „reîntoarcere la ne-creat”. Anticii prin 
aceasta caută o „împăcare” cu „imperfectul”, alături de 

Perfecțiunea Divină dând și „imperfectului-răului” chiar o 

„origine divină”.  
În sens Creștin, TREIMEA DIVINĂ, fiind complet 

dincolo de Cosmogonie, nu mai are nevoie de o „raportare 

contrară”, încât TATĂL NAȘTE pe FIUL ca AFIRMAȚIE și 
PURCEDE pe SFÂNTUL DUH, „tot ca AFIRMAȚIE”. 

Aceasta este TEOGONIA  DIVINULUI în SINE ÎNSUȘI. Și, 

trecând la Cosmogonie-nașterea Creației, FIUL lui 

DUMNEZEU cu SFÂNTUL DUH pot Crea, de asemenea, 

fără „rău-contrar”. 
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Citatul Biblic în care „DUMNEZEU separă Lumina de 

întuneric”, este în sensul că „îngerul răului-întunericului” nu 
este lăsat cu nimic să participe la „Zilele Creației”.  

Demonul începe să participe la „căderea-distrugerea” lui 

Adam, cel Creat fără „dualitatea răului”. Răul și Binele 

încep după „terminarea” Creației.  

Iarăși o problemă delicată este „dualitatea  Bărbat și 
Femeie”, ca masculin și feminin. Anticii văd o „bi-polaritate” 

ca principiu al însăși „naturii de creație”, ceea ce- l face pe 

Freud să considere că „esența lumii este sexul”. Și tot 

„amestecul” TEOGONIEI cu Cosmogonia este cauza erorilor 

antice. Unii ajung astfel să „introducă sexul chiar în 
Divinitate”. 

Creștinismul vine cu precizări clare.  

„La început a fost CUVÂNTUL-FIUL, prin care toate s-

au făcut” (Ioan 1, 1-3). 
„La început DUMNEZEU (FIUL) a făcut Cerul ș i 

Pământul” (Facere 1, 1). 

Cerul și Pământul sunt „dihotomia-dubla deschidere” a 

Unicei Naturi Create. Atenție, nu este „dualitate”, ca „două 

naturi”. Aici se încurcă anticii, considerând Cerul natură 
Spirituală și Pământul natura contrară-materială. Cerul și 

Pământul Biblic sunt „Arhechipuri dihotomice” ale Naturii de 

Creație, care într-adevăr sunt ca Spirit și Corp, dar ca 

„deschideri ale aceleiași naturi create”. Revelația Creștină 
susține că DUMNEZEU Creează Natura de Creație în dublu 

aspect, ca Suflet-Spirit și Corp-îmrăcămintea Spiritului. 

Corpul nu este „natura contrară” a Spiritului, ci face parte tot 

din Natura Creată, dar ca „energii de creație”. 

DUMNEZEIREA este Ea Însăși FIINȚĂ-IPOSTASURI și 
Energii HARICE DIVINE, fără să fie două NATURI DIVINE, 
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ci UNA în dublă deschidere, ca SPIRIT în Sine și ca Energii 

de SPIRIT. 
Și Creația, fiind după „CHIPUL și ASEMĂNAREA lui 

DUMNEZEU”, este tot astfel, ca Unică Natură Creată în 

dublă deschidere, ca Spirit de Creație și Energii de Creație.  

Unii confundă Spiritul cu „masculinul” și Corpul cu 

„femininul”. Mai mult, Spiritul Creat îl consideră însuși 
Divinul și Corpul creat îl confundă cu însăși „natura de 

creație”. Vă dați seama ce amestec și greșeli sunt. 

S-a expus distincția dintre CHIPUL DIVIN și Chipul de 

Creație, în relatarea anterioară, „Adam și Eva”. Aici 

menționăm Arhechipurile de Bărbat și Femeie, ca o dată 
„dualitate DIVIN și Creație” și apoi „dihotomie Spirit creat și 

energii create”. Fără aceste distincții nu se poate înțelege 

viziunea Creștină în privința „sexului”.  

Ca Origine, Chipul de Bărbat este în Transpunerea 
Creativă a CHIPULUI FIULUI DIVIN CREATOR. Adam 

este direct această Transpunere. Adam are „dublu Chip”, de 

DIVIN făcut și Om-Creație și de Creație-Om. Să se 

deosebească Chipul de DIVIN-Om față de Chipul de Om-om. 

Chipul de Om-om este Natura în sine de Creație, a lui Adam, 
ce este Bărbătească. Această Natură Bărbătească este luată ca 

Plămadă-coastă, din care se Creează Eva-Femeia. Deci, 

Natura de Om-om nu este „androgină”, cum greșit consideră 

anticii, ci este „doar bărbătească”, care în „afara sa”  se 
face și „deschidere feminină”. Să se menționeze faptul că, în 

sine, Natura de Adam-bărbat nu este „bivalentă și masculină 

și feminină”, ci o Unică Natură masculină, care în „afară 

doar” poate lua și un „aspect feminin”.  

Astfel Femininul  Naturii de Creație nu este niciodată în 
„interiorul Naturii”, ci în  „exteriorul naturii create”. Acesta 
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nu „inferiorizează” sau distruge natura masculină, ca pol 
negativ, ci din contră,  face o dublă „pozitivizare a pozitivului 

masculin”. Aici se încurcă anticii, văzând masculinul și 
femininul ca dualitate polarizată.  

 
Teologico-mistic, se spune că FIUL DUMNEZEIESC 

CREATOR, El Însuși „dualitate DIVIN și Creație” (Steaua lui 

David, Adam fiind Rememorarea acestui CHIP), Creează apoi 

în „afara” Sa pe MAMA de Creație, care Să-L NASCĂ și ca 
Om-DIVIN. El, CREATORUL, este DIVIN-OM care Se face 

apoi Om-DIVIN. Este tocmai ARHECHIPUL HRISTIC în 

Dubla Sa ENIPOSTAZIERE, de Hexameronul Facerii Lumii 

și Hexameronul EUHARISTIC al UNIRII Lumii cu 

DUMNEZEU. 
Aici Creștinismul identifică și Taina „sexului”. Anticii 

spun că „sexul” face parte din „actul cosmogonic”, de unde 

miturile de Zei și Zeițe. Creștinismul spune că ACTUL 

NAȘTERII produce apoi sexul. Anticii consideră că sexul 
produce actul nașterii. Atenție la aceste distincții nete.  

Anticii consideră că întâi este sexul (diferențierea 

masculin și feminin) și apoi,  Nașterea. În sens Creștin, FIUL 

lui DUMNEZEU, ca ACT al Său de NAȘTERE și în Creație, o 

Creează pe MAMA Sa, care să-L Nască și ca „Altă Natură de 
Creație”. 

De aici, distincția netă dintre Arhechipurile de Bărbat și 

Femeie, ca Centre de Personalitate ale TAINEI NAȘTERII ce 

sunt „dincolo de sex”, și care apoi, ca Act de Naștere își 

„adaugă” și sexul, modalitate de Naștere a NAȘTERII.  
Miturile antice amestecă Memoriile pure primordiale cu 

„memoriile căderii”, de unde amestecul sexului cu 

Arhechipurile NAȘTERII de Bărbat și Femeie. 
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În Cosmogonia Creștină, TAINA NAȘTERII FIULUI  
DUMNEZEIESC și ca Chip de Creație este  mobilul însuși al 
Creației. Căsătoria Creștină are „sexul doar în Plin de 

Nașterea Copiilor”, tot ce este în gol de Naștere fiind 
considerat păcat.  

IUBIREA este esența Vieții. Însuși DUMNEZEU este 
IUBIRE, zice Scriptura. Și IUBIREA înseamnă tocmai 

NAȘTERE. În Sine, DUMNEZEIREA este IUBIRE că 
TATĂL NAȘTE pe FIUL și PURCEDE pe SFÂNTUL DUH. 
Și în Creație Iubirea este la fel, doar dacă Naște. Și 
DUMNEZEU are o IUBIRE de NAȘTERE în Sine și o 

IUBIRE de Creație în „afară”. Și Creația are o Iubire de 
Naștere de Creație în afară și una de IUBIRE DIVINĂ în 
„lăuntru”. 

 

Iată Tainele Iubirii de Creație.  
Creația trebuie să aibă astfel Două NAȘTERI, altfel nu 

este completă și desăvârșită. Creația trebuie să NASCĂ și ea 
pe DUMNEZEU CREATORUL, după cum DUMNEZEU 

CREATORUL a Născut Creația.  
ICOANA lui DUMNEZEU, care a Născut Creația, este 

HRISTOS ce se ÎNTRUPEAZĂ și în Creație. Iar ICOANA 
Creației ce NAȘTE pe DUMNEZEU este MAICA 

DOMNULUI, TEO-tokos. 
Aici este și ascetismul Creștin.  
NAȘTEREA DIVINULUI din Creație trebuie să fie  

Asemenea  NAȘTERII pe care o face MAICA DOMNULUI,  

care trece dincolo de sex, păstrând Arhechipul de MAMĂ, ca 
dincolo de sex, ca NAȘTERE PURĂ. MAICA DOMNULUI 
este tocmai Misticul Feminin Etern, cel dincolo de sex, ca 
Femininul de NAȘTERE ETERNĂ a DIVINULUI pe care o 

face Creația. Adam-Bărbatul Naște și el DIVINUL în 
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Interiorul său, dar NAȘTEREA propriu-zisă este „externă”, 
de aceea Eva-Femeia este aceea care Naște și Iubirea externă 
a lui Adam. Prin aceasta Femeia este „Desăvârșirea de 

Creație” a lui Adam. Dacă Femeia-Eva este „deschiderea lui 
Adam în afară”, ce pare o „dependență”, în schimb este 
„Desăvârșirea Chipului de Creație”, care UNEȘTE și 
Nașterea de Creație și NAȘTEREA DIVINULUI din Creație. 

De aceea FRUMUSEȚEA de Creație este Femeia, nu 
Bărbatul. Bărbatul este „susținătorul” Frumuseții.  

Ce trebuie menționat este faptul că partea energetică-

Corpul de Creație are „semnul sexului”, care dă înfățișarea 

de Bărbat și Femeie. Sufletul de Bărbat și Sufletul de Femeie 
sunt tot în deosebire netă, dar nu sexul le determină 

Înfățișarea, ci Chipul Spiritual de Bărbat (CHIP al lui 

DUMNEZEU înaintea Chipului de Creație) și Chipul de 

Femeie (Chipul de Creație în evidență, față de Cel al  lui 

DUMNEZEU). De aceea zice DOMNUL că în Cer nu se mai 
mărită și nu se mai însoară, că în Cer nu mai este Naștere din 

Corpuri sex, ci doar NAȘTERE DIVINĂ, păstrându-se însă 

Chipurile Indestructibile de Bărbat și Femeie, care sunt 

dincolo de sex. 

ICOANA MAICII DOMNULUI este ICOANA Desăvârșirii 
de Creație. 

FIUL lui DUMNEZEU este doar FIUL TATĂLUI 

DUMNEZEU ca ORIGINE, care, coborând să se Nască și în 

Creație, își Creează „în afara” Sa și un Chip de MAMĂ, ca 
Origine de Creație. Anticii vorbesc alegoric că DUMNEZEU 

se face și MAMĂ, ca să devină și Creație, ceea ce este  greșit. 

FIUL lui DUMNEZEU, ca CHIP de BĂRBAT în Sine, nu 

poate deveni niciodată și Chip  Feminin, ci îl Creează „în 

afara celui Bărbătesc”, după cum în INTERIOR are CHIPUL 
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TATĂLUI. Chipul Feminin, de asemenea, nu este „proiecția 

în afară” a Chipului Bărbătesc, ci este un Chip „net dincolo”, 
ca „Transcendent de Creație”. 

Sunt două TRANSCENDENȚE, Cea direct DIVINĂ, ca 

CHIPUL TATĂLUI DUMNEZEU și cea de Creație ca Chipul 

MAMEI-Femininului. De aici, Femininul este TAINA de 

Creație, în care Bărbatul însuși Intră în Taina Propriei 
Nașteri de Creație. 

Însuși FIUL DUMNEZEIESC CREATOR, ca să INTRE 

în Creație, trebuie să TREACĂ prin MAMA-Transcendentul 

de Creație, altfel nu poate fi și Creație cu adevărat. 

Adam trebuie să treacă prin Eva, ca să poată Naște Fii 
Adamici. Aici este marea deosebire față de antici, care văd 

transformarea Divinului în „femininul creației”, de unde 

panteismul creației. În sens Creștin, DIVINUL nu se 

transformă în Creație, ci Creează real și faptic „un dincolo 
de creație”, care este „Femininul, MAMA de Creație”. Eva 

este „dincolo-ul” lui Adam, nu proiecția lui în Eva. Adam, 

prin Eva, se poate apoi Proiecta pe sine, ca Nașterile 

Adamice. Dacă Eva ar fi însăși Proiecția lui Adam, Eva nu ar 

Naște Fii Adamici, ci i-ar „omorî”, totodată omorându-l 
chiar pe Adam, absorbindu-l în Feminin. Aici are dreptate 

Freud. Psihopatologiile sex au ca origine tocmai „păcatul 

uciderii, ca paricid, fiilocid și maternocid”, ca ucideri ale 

Arhechipurilor în sine ale Nașterii. Complexul Oedip este 
transpunerea în altă variantă a căderii din Rai.  

Adam, ca Oedip (ce dă ordin să- i fie ucis Fiul care altfe l 

îl va ucide pe el), „ucide” Chipul de Fiu Adamic din el, care 

trebuia să se Nască prin Eva și așa se substituie el în Fiu, ca 

să poată desfrâna cu Eva, în locul Nașterii Fiului. Eva la fel, 
uită de Fiul ei și în locul Nașterii lui se face soția sa. Este 
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tocmai „uciderea Nașterii”, rămânând doar „sexul în gol de 

Naștere”, ce înseamnă păcatul. De aici psihopatiile sex, ca 
„gol de naștere”, ca masturbație, homosexualitate, desfrâu, 

ca urmarea „incestului-uciderii Originilor”.  

De aici, păcatul cel mai mare, ca „omorârea copiilor” ce 
sunt Nașterea Originilor. De aici corelația căderii în păcat, cu 
„desfrâul” și mitul antic al „Salvării creației” prin Refacerea 
Fertilității-Nașterilor. 

 
Ce mai trebuie încă evidențiat este faptul ORDINII 

Nașterilor, Cea DIVINĂ și cea de Creație. Ele sunt deodată și 
în egalitate, dar ORDINEA lor este diferită și specifică.  

S-a văzut că FIUL DUMNEZEIESC CREATOR este în 
Sine NAȘTERE din DUMNEZEU TATĂL, care apoi face și 
o Naștere din Creație. Noi, Creația, avem Nașterea de Creație 
mai întâi și apoi NAȘTEREA pe care trebuie să o facă Natura 
Creată, ca NAȘTEREA DIVINULUI din Creație. 

Aici este deosebirea dintre TEOGONIE și Cosmogonie. 
DUMNEZEU deja  TEOGONIC-NĂSCUT în Sine și prin 
Sine ÎNSUȘI coboară și în Cosmogonie ca într-un 
„Transcendent-Dincolo” de Creație, unde face, paradoxal, o 
Naștere a Creației în DUMNEZEU. De aceea Creștinismul 
insistă tot mai mult pe „In-Divinizarea Creației”, ca 
Eternizarea Creației, ca ÎNVIEREA HRISTICĂ, față de antici, 
care însistă pe „pierderea Divinului în negura creației și apoi 
distrugerea creației ca revenirea la Divin”.  

În sens Creștin DIVINUL nu se „pierde în creație”, c i 
RIDICĂ și Creația la DIVIN, ca ÎNTÂLNIRE „Față către 
Față”, ce înseamnă  DIALOG de ÎNTREGURI, nu absorbirea 
lor. Acest DIALOG de NAȘTERI Reciproce sunt Cosmogonia 
și Cosmologia Creștină, fără amestecare și niciodată una în 
lipsa celeilalte.  
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Icoane reînviate 

De la o vreme nu numai alții parcă îl dușmănesc, ci și e l 

începe să- i dușmănească pe mulți. Începe să devină o stare 

chiar de ură. Nu se mai poate, trebuie găsită cauza și totodată 
remediul. Încearcă să nu- i pese, să nu mai bage în seamă 

micile incidente, dar ceva îl muncește cu o răbufnire de 
dușmănie și ură de nimic împăcată. Mintea nu are nici o 

putere cu argumentele ei, este un ceva care vine din Interior... 
Parcă acel CENTRU de Sine s-a sfărâmat. 

Da, acum pricepe... ICOANA din Sine s-a sfărâmat... acel 
CHIP de DIVINITATE din adâncul Ființei Proprii nu mai este  

ÎNTREG, parcă s-a spart ca o oglindă și cioburile ei mai 
reflectă ceva luminos, dar insuficient și adesea deformat . 

Vasăzică, cauza dezechilibrului său psihic aici este. De 

aceea este nervos, susceptibil, și îl supără totul până la 
dușmănie și ură. Și ceilalți  la fel, tot datorită acestui fapt, 

sunt ca și el. Iată cum se ajunge de nu se mai poate conviețui 
în bună armonie. Unde ICOANA din Interiorul Ființei Proprii 

este sfărâmată, acolo dușmănia și ura și neânțelegerea sunt în 
evidență crescândă.  

Iată și remediul: Refacerea ICOANEI din tine și din 

ceilalți. 

În adâncul tău este CHIPUL lui DUMNEZEU, ICOANA 

DIVINĂ, Centrul tău de PUTERE și echilibru. Toate 
dușmăniile din afară să le confrunți cu ICOANA aceasta, 

care are TAINA de a anihila tot răul. În fața ICOANEI din 
tine răul se oprește, este respins și fără efect.  

Totodată, să te silești să vezi în toți ACEAȘI ICOANĂ 
DIVINĂ, care nu se poate „ucide”, chiar dacă este sfărâmată 

de păcatele fiecăruia.  
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Când cineva te dușmănește, te supără cu ceva, îți face 
vreun rău, să vezi că în respectivul ICOANA DIVINĂ tot mai 

există și așa răspunsul tău de repulsie și dușmănie, chiar dacă 
se ivește, tot nu vei urî cu patimă ucigătoare. Ura și dușmănia 

sunt cumplite tocmai prin faptul că „ucizi” întru totul pe cel 
urât, până la o satisfacție demonică de anihilare psihică. Și 
uciderea este tocmai „sfărâmarea ICOANEI DIVINE”. Astfel 

nu sfărâma ICOANA din tine și din alții, vezi-o permanent 
ÎNTREAGĂ și Indestructibilă.  

Și în fața ICOANEI din tine și din alții dușmănia ta se va 
îmblânzi și IERTAREA va apărea în locul urii. Aici este 
„Iubirea dușmanului” pe care ne-o cere DOMNUL. Să vedem 

ICOANA DIVINĂ în toți ne va face să putem să- i Iubim pe 
dușmani. 

Când cineva te insultă, te vorbește de rău, te mustră, te 
ceartă, tu să vezi în respectivul ICOANA DIVINĂ, ce te va 

opri să-i răspunzi cu furie și supărare, Închinându-te 

ICOANEI și așa însăși ICOANA din tine va străluci cu o 

Lumină de tărie și lipsă de  răzbunare.  

Iată TAINA ICOANEI DIVINE, care nu trebuie sfărâ-
mată nici în tine și nici în alții.  

* 

Este un desfrânat și un bețiv ordinar.  
Cum a ajuns în halul acesta? El, care a fost un Copil 

curat, credincios, inteligent... Dintr-o dată, a deraiat... 
Marcela, ea l-a schimbat cu totul... Marcela i-a trezit o 

nebunie demonică a „cărnii și a sângelui”...  
Copil fiind, nu putea mânca decât foarte puțină carne și la 

vederea sângelui parcă i se făcea rău... Acum are o poftă 

nebună de carne și o sete drăcească de sânge... de unde 
desfrâul și beția. 
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Marcela i-a sfărâmat ICOANA din el și el a sfărâmat 
ICOANA din Marcela. 

Ce Fată cuminte era Marcela! El a pervertit-o... Seara 

aceea a făcut totul... Singuri fiind, o nebunie cumplită a cărnii 
din el l-a făcut s-o „siluiască”... Și mai cumplit apoi a fost 
„avortul” Copilului... Păcatul a produs și crima... Și blestemul 
nu a întârziat... A devenit un desfrânat și un bețiv... Și Marcela 

la fel... 
De atunci au trecut mulți ani și amândoi sunt fără familie, 

niște amanți înrăiți și chiar îndrăciți.  
Iubirea!... Se vorbește de Iubire...  

Acest fapt a început să- i neliniștească.  
Ei nu se Iubesc, ci fac desfrâu... De ce au căzut în așa 

hal? 
Pentru aceasta tot mai mult simt că se urăsc... I-a spus-o 

prima dată ea...  
–  Costică, te urăsc de moarte și cred că am să te omor...  
I-a spus-o amețită de băutură, dar a înțeles că o zice din 

Suflet... Și el parcă ar vrea s-o distrugă pur și simplu... 

Desfrâul lor a trecut într-un sadism mascat... 
Un Vis tot mai des a început de asemenea să- l pună pe 

gânduri... Se Visează tot mai des Copil și mai mult, în „mulți 
Copii”, care sunt tot el... Și acești Copii sunt „mâncați” de 

Marcela... ca în basmul cu Soția care noaptea se făcea 
Zmeoaică și își mânca Copilul...  

– Tu, Marcela, tu mi-ai mâncat Copiii, în care trebuia să 
fiu eu ca Tată... Pentru aceasta o ură cumplită simt pentru 

tine... 
Cu această ocazie și ea îi povestește de un Vis al său. 

„Visez adesea și eu cum cineva îmi „fură” Corpul, pe care îl 
„mănâncă”, curgând un sânge ce miroase oribil a „moarte”... 

Această priveliște de devorare de sălbăticiune și de mirosul 
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crud de moarte sângerândă îmi produce o durere și o înfiorare 
de spaimă nebună... și eu rămăn „fără Corp” într-o stare 
oribilă, de un „gol și pe afară și pe dinlăuntru”... Și parcă tu 

ești acela... Pentru aceasta, parcă mi-e frică de tine și „doar 
beată te mai accept lângă mine”...  

Visul ei l-a impresionat mult... Este tot așa de oribil ca ș i 

al său... Vasăzică, păcatul este în aceste „anti- icoane” 
înfiorătoare... Dacă Îngerii căzuți s-au făcut demoni, Oamenii 
căzuți se fac ucigași vărsători de sânge și mâncători ai 

propriei lor cărni...  
O, ce oribil... Carne omorâtă din care curge un sânge ce 

miroase a moarte... Acum știe cum va fi moartea... cu miros 
de sânge și înecare de carne... Iată iadul propriu al Omului!...  

– Ce facem, Marcela?... Trebuie să ieșim din acest iad, pe 

care eu nu- l mai suport... 
– Vărsătorule de sânge și devoratorule de carne de Om, 

meriți iadul acesta și nu poți ieși din el decât vărsându-ți-se de 
altcineva sângele și mâncându-ți-se carnea de un altul...  

– Marcela, este cumplită această pedeapsă...  

– Tu mi-ai vărsat sângele și mi-ai mâncat carnea... 
– Dar și tu mi-ai mâncat propriii mei Copii, blestemato...  

  
Și așa, beți, urlă ca niște nebuni cutremurați de blestemul 

păcatului... 

Sunt înfățișarea păcatului Omenesc.  

* 

Se zice că în iad  diavolii nu au voie să doarmă niciodată. 
Somnul este în analogie cu Odihna, încât în iad, nefiind  

somn, nu este nici Odihnă.  
Mistic Somnul este Odihna în Origini. De unde 

consemnările că în Somn se face o  „Integrare” a propriei 
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Ființialități, o Întâlnire cu Adâncul Ființei proprii, ce 
înseamnă o Reîntoarcere în Origina ta. Se zice că în Somn te 

Naști din Nou. Da, orice Reîntâlnire cu Originea este o 
Renaștere. Și Somnul este Taina acesteia. Somnul ar trebui să 

fie o „Supraconștiință”, dar „păcatul căderii” face o „orbire” 
tocmai a Originii, de unde aparenta „inconștiință” din Somn.  

În Somn este Vederea Adâncurilor proprii. Contemplația 

Mistică este în asemănare cu Somnul, dar cu Supraconștiință. 
În Somn se Vede „Lumea cea Nevăzută”, adică a „Adâncurilor”.  
De aceea Somnul nostru este cu Vise permanente. S-a 
constatat că Somnul este un „vis continuu”. Visul este 

„înlocuirea” Supraconștiinței ce ar trebui să fie, care datorită 
păcatului se face „inconștiință”, ce, neputând să fie, se face 
„Vis”. Spune medicina că de ai sista Visul mori la scurt timp. 
Nu se poate „Trăi” fără Conștiința Originilor. Supraconștiința 

este a Sfinților și Visul este al păcătoșilor.  
Visul este „fantoma” Conștiinței Adâncurilor din tine. Așa 

Visele sunt amestecate în special cu „memoriile păcatelor”. O 
altă „fantomă” mai este „nebunia-visarea trează”. 

Se zice că în iad diavolii au frică să doarmă, ca să nu 
Viseze... Visul lor este că „sunt Îngeri”. Și această Reme-
morare a Originii le produce o așa durere, de „înnebunesc”... 
Diavolii au o  teamă  cumplită  de această „nebunie”... Și 
totuși, toți în iad o au...  

Visul diavolilor este un „coșmar” din care ies ca fierți.  
Cu toată silința să nu doarmă, ațipesc fără voie, timp în 

care au „visul-coșmar”. 
Se Visează că sunt Îngeri ce cântă lui DUMNEZEU... 

Încruntarea demonică și negura de iad parcă se risipesc și o 
licărire de Lumină mijește pe fețele caricaturizate... Și dintr-o 

dată o fantomă de demon oribil se năpustește asupra 
Îngerului... îl apucă de gât și- l sufocă... o zbatere de moarte și 
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teroare îl cuprinde... demonul-fantoma propriului demonism 
sugrumă pe Îngerul  propriului Adânc... O încrâncenare de 
nedescris... Și în această mârâire înfiorătoare se trezesc din 

Somn, dar doar pe jumătate, ca „nebuni” sar cu strigăte 
oribile prin tot iadul, de toate le răstoarnă și le sfărâmă... Se 
lovesc între ei și fiecare se alege cu răni în fel și chip...  

Și după un timp, obosiți, cad într-un fel de „înprostire”, 
ca niște „pierduți și pe altă lume”.  

Memoria ICOANEI de Înger le persistă și cu o viclenie 
pe care doar un demon poate să o aibă fiecare o ascunde de 
ceilalți... 

Pe fețele lor caricaturizate „anti- icoana” ascunde, sub o 
crustă de negrală opacă, ICOANA de Înger... În ochii lor de 

foc înfiorător parcă mai străbate și câte o „Licărire de Lumină 
de Cer”. Demonismul  din ei însă o ucide permanent. Și așa, 
zilnic se repetă Visul-coșmar... Anti- icoana se încrâncenează 
într-o cumplită confruntare cu ICOANA de Înger... luptă ce 
înseamnă demonismul și iadul.  

Psalmul  Monahului 

1. DOAMNE, în primul rând îți mulțumesc pentru că  
m-ai Creat și m-ai adus la Ființă.  

2. Mai mult, Tu ai Pecetluit CHIPUL DUMNEZEIESC 
pe Ființa mea, ca ICOANA DIVINĂ ce Se ÎNTRUPEAZĂ în 
Icoana mea de Creație. 

3. Atât de Mare este IUBIREA Ta când m-ai Creat, încât 
Ea nu se mai desparte niciodată de mine, ca Veșnicul DIVIN 
din Creație. 

4. Unde pui Tu MÂNA Ta, acolo îți lași CHIPUL, ca 
ICOANA IUBIRII Tale Veșnice. 
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5. Așa TAINA IUBIRII este în TAINA ICOANEI Tale din 
mine, care Se face Izvor Veșnic de NAȘTERE de IUBIRE.  

6. Și eu, fiind Creat după CHIPUL Tău, sunt de asemenea 
o Iubire Creată. 

7. Și IUBIREA fiind CHIPUL DIVINULUI, și Iubirea 
mea Creată este „un Divin-Icoană de Creație”, ce 
ÎNTRUPEAZĂ  DIVINUL Tău CREATOR. 

8. Tu m-ai Născut-Creat pe mine și eu la rândul meu Te 
NASC pe Tine. 

9. Dacă eu nu Te NASC pe Tine, Iubirea mea de Creație 
rămâne „în gol” și în locul ei apare „anti-iubirea”. 

10. Căderea Îngerilor și a Oamenilor este tocmai acest 

„refuz” de a NAȘTE DIVINUL CREATOR din Divinul Creat. 
11. DOAMNE, păcatul a „spart” ICOANA Ta DIVINĂ, a 

sângerat Icoana de Creație și fantomele „anti- iubirii” s-au 
făcut „anti- icoanele” pe care le trăim noi.  

12. Eu vreau, DOAMNE, să REFAC ICOANA TA din 

Mine, care să Vindece „curgerea sângelui” Icoanei mele de 
Creație și așa să fie iarăși IUBIREA Ta și Iubirea mea Față în 

Față, care să NASCĂ Reciproc IUBIREA Celuilalt.  
13. Eu m-am făcul Monah nu ca „fugar” de Creație, ci am 

„ieșit” ca Israil din Egiptul păcatului ca să trec prin „pustiul 

curățirii”, să ajung în „Pământul Făgăduinței”, unde ca 
Solomon să Clădesc Templul cel Pregătit să Te NAȘTI TU și 
eu de asemenea să mă Renasc în Tine, devenind BISERICA 

Lui HRISTOS-MESIA, unde EUHARISTIA IUBIRII de 
DUMNEZEU și de Creație să se ÎNTÂLNEASCĂ până la 

ÎMPĂRTĂȘIRE. 
14. Monahul este cel care Reface NAȘTEREA de 

DUMNEZEU din Nașterea Creată. 
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Ziua de Paști în iad 

Iadul, lumea îngerilor căzuți din Cer. Este aici un întuneric 
despre care doar văzându- l poți să spui ceva. Un negru ce te 
pătrunde până dincolo de tine... parcă ai intra într-o atmosferă 
de praf de cărbune ce te impregnează până în oase... 

Demonii stau în acest întuneric ca niște fantome de fum 
cu formele cele mai surprinzătoare.  

Deși totul este îmbâcsit la maxim de negreala oribilă, 

totul pare de un „gol” înfiorător... Acest „gol de iad” este 
însâși esența iadului. Totul aici este așa de închis  și stătut și 
totuși un paradoxal „gol de sine”. Totul parcă nu are conținut, 
dar într-o „coajă” de un negru oribil... Conținutul aici este tot 
în această crustă de smoală topită... Gol... gol... gol... un gol 
însă așa de înfiorător și arzător de te topește... cu adevărat foc 
de iad... Te topește la maxim, dar rămâi cu „forma de cremene 
negru” în care parcă ești spânzurat ca într-o furcă... Demonii 
parcă sunt niște „furci” ambulante... Toți se chircesc și se 
perpelesc în aceste spânzurători, cu icnete ce te bagă în 
sperieți... 

Undeva în centru este „scaunul lui Lucifer”, regele 
iadului. Este învăluit într-un fum așa de înecăcios, de toți ce 
fac gardă tușesc înăbușiți, fără să poată ieși din cercul strâns. 
Prea puțin se vede de acest fum. Ce face Lucifer și cum pare 
se ascunde de negreala maximă. Din scaunul său iese ca o 
„apă” așa de murdară și puturoasă, de hazna, care totodată 
pare un „foc” de topește și fierul... Dacă doar o picătură sare 
pe ceva, arde totul ca benzina, așa este de inflamatoare... 
Pedeapsa este acest „foc”, unde sunt aruncați cei ce fac vreo 
greșeală... Toți demonii au o frică tremurătoare de acesta. De 
aici curge „focul de iad”, ce se face ca un „lac”, în locul unde 
sunt cei veniți de pe pământ, în pedeapsa iadului.  
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* 

Nu există timp în iad...  
Este o „zi” însă și aici, ZIUA de PAȘTI, care este o „Zi cu 

LUMINĂ” și în iad. 
Deodată se Luminează tot iadul și atunci se știe că este 

ZIUA de PAȘTI. Această zi dă peste cap totul, produce o 
harababură peste tot, toți demonii ies din obișnuit, tot iadul 
parcă se răstoarnă în altă poziție... toate reperele devin altele, 
punctele cardinale se inversează, direcțiile se schimbă, toate 
orientările se fac altele... Este o „zi grea” pentru iad, această ZI 
de PAȘTI. Mai ales pentru Lucifer este o adevărată „răscruce”...  

Chiar din prima clipă când se LUMINEAZĂ iadul se mai 
întâmplă ceva ce îi bagă în „boală” pe toți... un demon 
„înnebunește”... și tocmai din garda lui Lucifer. Dintr-o dată 
sare ca nebun și începe să strige de răsună tot iadul: „sunt 
Înger”. Și începe să fugă de nu- l poate opri nimeni, strigând 
tot mai tare: „sunt Înger”... Și râde și cască ochii, ridică 
mâinile în sus, înghenunchează și, peste fire, de îi cutremură 
pe toți, începe să facă un fel de „închinăciuni”... Semnul 
CRUCII este cea mai groaznică „amintire” a tuturor 
demonilor. LUMINA, Chipul de Înger și CRUCEA sunt 
groaza demonilor. Și demonul „nebun” tocmai pe acestea le 
scoate în afară, de îi exasperează pe toți. Lucifer cu ochii 
holbați, sare de pe scaun, vrea să- l prindă, dar parcă nu mai 
are nici o putere. 

Fiori de foc trec prin toți și- i apucă pe toți o agitație de 
parcă au înnebunit cu toții. Parcă se așteaptă o „explozie” 
misterioasă care să dea în aer tot iadul.  

„LUMINA, Îngerul”... în  toată ZIUA de PAȘTI, sunt ca o 
cântare a TAINEI ÎNVIERII. 

Anti- lumina de iad parcă se întunecă și mai tare și o 
STRĂLUMINĂ pătrunde peste tot. 
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Spre seară demonul nebun, parcă obosit, cade ca într-o 
transă, tremurând încă, clânțănindu- i gura cu frânturi de 

mârâieli... Înger... Înger... Și ceilalți se mai potolesc din 
agitație, cu aceeași „repetare” ce- i stăpânește peste propria 

voie. Lucifer, răvășit și el, parcă a căzut într-o visare și un vag 
zâmbet pare să- i mijească... 

Toți demonii în sinele lor își Rememorează propriile 

amintiri... Toți parcă visează ceva plăcut, așa de plăcut...  

* 

Lucifer scoate dintr-o dată un răcnet de îi trezește pe toți. 
Întunericul se așterne încet iarăși peste iad. Demonul nebun 

este legat și aruncat în „apa arzătoare” ce iese din scaunul 
luciferic. Focul îl arde cu o sfârâială de topire forțată. Un 
vaiet așa de înfiorător se aude de bagă groaza în toți. 

Demonul nebun iese din „baia” pedepsei amețit. Toți însă 
observă că în piept are o „pată albă”... Lucifer aruncă o 

negreală de scrum în el, dar pata albă tot rămâne...  
„Afară cu nebunul”, strigă Lucifer. Să nu mai fie văzut în 

iad... afară... afară... Dar nimeni nu pricepe ce înseamnă acest 

„afară”... Până la urmă este lăsat... Acest demon este văzut 
mereu cu un „zâmbet” ce parcă ar răspândi o oarecare 

Lumină... Paradoxal toți îl „simpatizează” în taină.  
ZIUA de PAȘTI... Rememorarea Originilor...  

Zeii încep să moară 

În Iudeea a apărut o Cometă care se vede și Ziua în 

amiaza mare. Nu s-a mai pomenit așa ceva. Se șoptesc tot 
felul de zvonuri, unele prevestitoare de rău. Mai ales la curtea 
Regelui Irod este o teamă crescândă.  
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Iată că mai sosesc în Ierusalim și Trei Magi, care poartă 
Coroane de Regi. Cer să intre la Irod. Întreabă de nașterea 

UNUI MARE REGE, prevestită tocmai de Cometa pe care o 
văd toți. 

Irod, fricos, dă ordin să fie primiți cu toată pompa. Un 
tălmaci ce- i însoțea pe Magi repetă lui Irod Marea Veste și 
totodată întrebarea: „unde este locul în care s-a născut 

MARELE REGE?” Pesemne credeau că este chiar „Fiul lui 
Irod”. Irod, ca să nu-și demaște supărarea, cu un zâmbet 

forțat, le răspunde că și el a auzit de această veste, mai ales că 
semnul Cometei îi este mărturie. Și el este în cercetarea 
locului. Dă ordin la o gardă regească să-i însoțească pe Magi. 

Îi convoacă de asemenea pe Arhiereii Ana și Caiafa și pe toți 
ai Templului să discute problema aceasta. Multe secte 

apărunte recent vorbeau de Venirea Lui MESIA. Oare să fie 
chiar El?... Mai erau niște zvonuri prin preajma Templului, că 
se văd adesea niște Lumini ce se întrevăd în Sfânta Sfintelor, 

chiar niște Îngeri ce fac un ritual secret...  

* 

Mare zarvă în Marea Piramidă din Egiptul sacru. Marele 
Zeu din camera de Taină azi noapte a murit.  

Statuia impunătoare a căzut de pe pedestal și capul i s-a 
rupt. L-au pus la loc, dar nu mai „răspunde” la ritualul magic 
obișnuit. Duhul din marele Zeu s-a dus... Zeul a murit... Toți 

cei mai apropiați ai Piramidei sunt înfricoșați și neliniștiți. 
Piramida era considerată „prefigurarea nemuririi”. Iată că 

moartea a început cu însăși marele Zeu considerat nemuritor...  
A doua zi au mai găsit și alți Zei căzuți și sfărâmați. Mai 

mult, și imaginile de pe pereții de piatră se cojeau inexpli-

cabil. Trăznetul se produse cu vestea că Marele Preot al 
Piramidei a paralizat. Nu mai poate vorbi, face doar gesturi 
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neînțelese... Se cheamă de urgență „succesorul”, un tânăr 
impunător și aspru... Îngenunchează înaintea bătrânului Preot 

ca să-i dea „ungerea” de „urmaș”... Bătrânul muribund nu mai 
știe să pună mâna pe capul noului Preot... i se pune de ceilalți... 

dar cine știe „formula magică” a transmiterii „duhului de 
succesiune”... Noul Preot a primit sau nu „duhul de urmaș”?... 
O groază cutremurătoare îi cuprinde pe toți. Marele Zeu a 

murit, Marele Preot moare, Succesorul nu mai primește cu 
adevărat „duhul preoției”... Ce se prevestește oare?  

Egiptul sacru nu mai are „duhul Zeilor”... Preoția 
Piramidei s-a sistat... 

A treia zi se face îmormântarea Marelui Preot. Regele 

este de asemenea bolnav și nu poate veni la ceremonie, îl 
înlocuiește un nepot de-al său... Noul Mare Preot este palid și 

parcă nu are nimic sacerdotal în el...  
Tocmai acum sosește și Magul ce participase la căutarea 

Marelui Rege născut în Iudeea. El era de fapt „succesorul”, 

dar în lipsă îi luase locul cel de-al treilea. Magul Pelerin avea 
o „Lumină” aparte pe față ce iradia în toți. Aveau majoritatea 

părerea de rău că nu primise el „succesiunea” de Mare Preot.  
Afară lângă marea Piramidă, Sfinxul nu mai are 

strălucirea ochilor ca înainte... parcă a îmbătrânit dintr-o 

dată... Surâsul său scrutător de-abia mai este... 

* 

În marea Indie sosește și Lama ce adusese ofrande 
Marelui Rege născut în Iudeea. Se întâlnise cu Magul 

Egiptului și cu încă un Mag al Traciei, așa, din întâmplare. El 
călătorea spre Egipt, ca Pelerin.  

Ajuns în India obosit, aude tot felul de vești. Statuile 

Zeilor din Temple cad pe jos sfărâmându-se. Zeii nu mai 
răspund de cele mai multe ori, parcă le-a „murit duhul”. 
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Marea Statuie a lui Buddha din multe locuri  parcă se 
întunecă și nu mai produce acea liniștire ca înainte. Foarte 

mulți Înțelepți, chiar tineri, mor pe capete, așa dintr-o dată. O 
proliferare de demonizați se observă peste tot. Chiar în 

familiile bune și de vază apare câte unul posedat de duhuri 
rele... Pe străzi nebunii parcă se înmulțesc, iar epilepticii fac 
crize tot mai violente și dese.  

Marele Lama murise nu de mult. Noul Lama parcă nu se 

mai putea găsi și mulți intraseră în panică. Se văzuse și în 

India Cometa Nașterii Marelui Rege din Iudeea.  

Se considera a fi un Mare Semn, de răscruce.  

RUGĂCIUNEA 

  IUBIREA este absolutul 

  Care Naște tot IUBIRE,  

  E Ne-nceputul și-nceputul, 

  E DUMNEZEU în Sine. 

 

  IUBIREA este CHIP  de TATĂL 
  Ce pe FIUL Naște 

  Și IUBIRE este FIUL, 

  O IUBIRE-NCHINĂCIUNE. 

 

  Și mai este SFÂNTUL DUH 

  O IUBIRE-RUGĂCIUNE. 

 

  DUMNEZEU este IUBIRE, 

  Primul și Sfârșit de NUME. 
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  NAȘTERE este IUBIREA, 
  Cel NĂSCUT, ÎNCHINĂCIUNEA 

  Și UNIREA, RUGĂCIUNEA. 
 
  Să IUBEȘTI este să NAȘTI, 
  Să te-NCHINI și să te ROGI, 

  CHIP de DUMNEZEU TREIME 
  Al IUBIRII-n Sine NUME. 

CRUCEA care sângerează în Inimă  

Băuse aproape toată ziua și avea o durere în tot corpul. 
De obicei alcoolul îl amețea până la acea euforie de plutire 
fantastică... 

De la o vreme o tristețe tot mai apăsătoare își făcuse 
apariția. Nu-i găsea nici o explicație. Trecuse de patruzeci de 
ani și se credea neschimbat. Toți îl știau ca cel mai bătăios 
negativist ce nu admitea niciodată înfrângerea. Avea o plăcere 
înnăscută să contrazică orice și pe oricine. Părea că se 

contrazice și pe sine însuși. Adesea se mira cum poate să-și 
fie lui însuși opus.  

Ce îl neliniștea în ultimul timp era faptul că devenise tot 
mai nervos. Nu mai putea suporta pe nimeni, nici chiar pe 

sine. Băutura părea că îl mai domolește, dar de la o vreme 
nici alcoolul nu-și mai făcea efectul... se îmbăta adesea, ceea 
ce nu făcuse până acum. Simțea o schimbare bruscă.  

Toți parcă fug de el și începe să se simtă singur. 

Paradoxal, negativismul său maxim căuta o permanentă 
„comunicare” cu cineva. Acum, când nu mai are pe nimeni 
alături, tot negativimul parcă se răsfrânge asupra sa. De-abia 
acum își dă seama ce este de fapt această „contrarietate” .  
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Odată, într-o ceartă de acest fel, unul îi spuse: „Tu ucizi 
Inima cu negativismul tău răutăcios până la extrem”. Aceasta 
simte el acum. Tot răul parcă s-a făcut un „cui” înfipt în 

Inimă. Și sângerează. Bea ca să spele „sângele” ce- i curge din 
Inimă, dar parcă sângerează și mai tare... devenise o obsesie 
această senzație. 

Singurătatea și sângerarea din Inimă îl torturau pur ș i 

simplu. „Sunt bolnav psihic”, nu se explică altfel, își repeta el 
adesea. Și noaptea avea coșmarul cu „Inima ce-i sângerează”. 
Rana din Inima sa parcă se tot mărește și curge, curge un 
sânge negru și murdar... păruse și  panica morții. Simțea o 

amețeală mai mult decât în cap, ca un fior de moarte. El care 
râdea și batjocorea moartea, devenise ca un iepure fricos.  

Merse și la un medic, care îi dădu o sumedenie de 
medicamente grețoase și amare ce- l amețiră parcă și mai tare. 

Ar fi vrut să-i spună cuiva mai de aproape toate chinurile 
sale, dar nu îndrăznea și nu avea nici cui... de soție se 
despărțise, tot din cauza negativismului său fără concesie. Cei 
doi Copii, deși mari, nu- l iubeau, că el niciodată nu le-a arătat 

nici un moment de tandrețe și afecțiune, ci doar respingere și 
contrarietate. Se simte cu adevărat victima propriei lui răutăți.  

Îi trecu prin minte vag și fugitiv să înceapă o „nouă” 
viață, lipsită de negativism și contrarietate. Imediat se scutură 

cu o „ură cumplită” față de așa ceva... Și totuși, se întrebă, de 
ce oare este așa de respingător față de zisul Bine?... Îi răsună 
în memorie un cuvânt al unuia pe care îl bruftuluise el 
zdravăn: „demonicule, doar un demon este negativ total”. 

Da, el este un negativist total. El pe toate le „inversează”, la 
toate le găsește cusur contrar, pentru el nimic nu este drept, 
toate sunt strâmbe și întunericul este mediul său propriu... 
Simțea o repulsie totală față de Soare și lumină. Avea o 

satisfacție într-adevăr demonică atunci când era vreme urâtă, 
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când se întâmplau nenorociri și când era noapte... Liliacul era 
pentru el cel mai preferat... și cârtița, care stă doar sub 
pământ. 

Ce se întâmplă acum cu el? Tot negativismul său s-a 
concentrat în Inimă și curge ca un sânge, curge... curge...  

Își mai reamintește de un fapt petrecut în copilărie... Se 

tăiase la mână într-un ciob de sticlă și îi curgea sânge de nu se 

mai oprea... Strigă pe Mamă-sa, pe Taică-său, dar nu- i 

răspunse nimeni... Alergă disperat în casă și dintr-o dată dă cu 
ochii de o Cruce pe care Hristos sângera, mai ales în dreptul 

pieptului... Parcă era un „râu de sânge”... Dar el avu o reacție 

cu adevărat demonică... Cu o furie inexplicabilă, smulse 

Crucea și o călcă în picioare până o făcu praf... Avu senzația 
că i s-au murdărit piciorele de sânge și parcă din pieptul său  a 

început să- i curgă sânge... Mulți ani de-a rândul visa adesea 

cum o Cruce Sângerează din Inima sa... O Amintire pe care 

mereu vrea s-o uite și pe care o refuză de fiecare dată.  

Acum această Amintire devine coșmar... E o Cruce în 
Inima sa, prin care îi curge propriul sânge, până simte că 

moare... 

Tot în copilărie i s-a mai întâplat ceva... Bunica sa l-a dus 

odată de Crăciun la Biserică. L-a dus cu forța după o bătaie 

zdravănă. „Hai, drace, la Biserică. De Crăciun și dracii 
trebuie siliți să se închine Nașterii lui Dumnezeu pe pământ”. 

Bunică-sa era o habotnică recunoscută. Curios că el era 

tocmai opusul ei. Și în Biserică i se întâmplă un fapt 

miraculos. Când să sărute ICOANA cu Nașterea Pruncului 
HRISTOS, Micuțul Prunc îl ia de gît și îl sărută pe obraz... O 

ce senzație... o arsură de cărbune și totodată o mângâiere de 

nedescris... Dar el scuipă ICOANA, spre uimirea tuturor. 

Bunică-sa îl plezni peste gură de- i podidi sângele pe nas, 
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trebuind să fie scos repede din Biserică să nu curgă sânge pe 

jos, ce ar fi însemnat spurcarea Bisericii.  
Aceste amintiri îl dureau până în adânc și- l torturau 

acum... 

* 

O, și e singur... de ar avea cu cine să vorbească, să-ș i 
descarce și el sufletul, doar atât...  

Îi veni o idee fantastică... Să facă rost de o Cruce și de o 
ICOANĂ cu Nașterea Lui HRISTOS. Da, cu acestea nu s-ar 

mai simți singur... Și mai mult, trebuie să-și plătească o 
„datorie” față de ele... El care n-a făcut vreodată vreun gest 
de „plecare”, care n-a recunoscut niciodată greșeala în fața 

cuiva, el acum o va face... Dacă o viață întreagă a fost 
„contrar” la toate, ei, acum vrea să fie „contrar contrarului 

său”... Uite-așa... contrarul trebuie să aibă și el un contrar... Și 
„contrarul contrarului” este Închinarea și Sărutarea celor 
față de care ai fost contrar... Uf!...  Uite că am să pot face și 

aceasta... 
Merse și cumpără o CRUCE și o ICOANĂ cu MAICA 

DOMNULUI cu PRUNCUL HRISTOS în Brațe. Le așeză 
către răsărit, așa cum văzuse la Bunica sa, în copilărie.  

CRUCEA... curge Sângele DUMNEZEIESC din ea ș i 

mai ales din Piept... din coastă... Sângele pentru păcatele 
lumii... Și în Inima lui este o Cruce care de asemenea 

sângerează... O PACE plăcută îl cuprinde... Nu mai este 
singur, este cu HRISTOS. 

ICOANA cu MAICA DOMNULUI... Pruncul HRISTIC 

îl privește ca în Ziua aceea de Crăciun, cu Ochii Copilărești și 
nevinovați și mai aleși Bucuroși că îl vede pe el... Fără să-și 

dea seama Sărută ICOANA și același miracol se întâmplă... 
Pruncul parcă îl ia de gât și-l sărută pe obraz... aceeași arsură 
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plăcută... Și el acum nu mai scuipă ICOANA, o ia în brațe, o 
strânge la pieptul său din care curge sânge... Parcă Pruncul 

HRISTIC îi atinge Inima și  miraculos sângele se face 
Lumină... Lumina... el n-a iubit niciodată Lumina... O, ce 

frumusețe este Lumina... Cer senin, verdeață multă, flori, 
păsări care cântă, albine ce aduc miere, fluturi multicolori, 
cântec și bucurie peste tot... Și, peste toate, PRUNCUL 

HRISTIC care le atinge cu MÂNA Sa, ce le face să crească și 
să șoptească acea TAINĂ a Vieții... Viața, Viața... Negreala 

întunericului, al răului botjocoritor și demonic din el, parcă se 
topește de Lumina Vieții...  

Se simte  altfel de acum. Renaște în sine o poftă teribilă 
de Viață... dar de Viață cântătoare și de Iubire, nu de 
batjocorire și de distrugere, cum avusese până acum... Cu 
CRUCEA din care „curge Sânge LUMINOS” în Inimă și cu 
ICOANA MAICII DOMNULUI în Brațe parcă Îmbrățișează 
tot Universul și chiar pe DUMNEZEU. O, ce TAINĂ este 
ÎMBRĂȚIȘAREA... și mai ales Sărutul ei... E SĂRUTUL lui 
DUMNEZEU Însuși... E SĂRUTUL PRUNCULUI HRISTIC 
pe care el îl are pe obrazul său... Lacrimi de Bucurie 
Cerească încep să-i curgă din Ochi... CRUCEA este 
SĂRUTUL ICOANEI, din care curge SÂNGELE LUMINII 
Vieții... Fiorul morții dispare și în locul ei apare o PUTERE 
de Viață cum n-a simțit niciodată...  

Icoanele Vii 

Era într-o excursie prin munți cu familia și prietenii săi. 
Spre seară ajunseră la un Schit înconjurat de câteva stânci și 
copaci. Sunau clopotele și se bătea toaca... Amintiri de Taină 
începură să renască în sine... Cât a fost Copil, Bunicul său, 
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foarte religios, îl ducea permanent la Biserică. Toaca și 
Clopotul de acum îi produc același fior Sacru cu miros de 
tămîie și lumânări aprinse, cu ICOANE și Cuvinte de CARTE 
SFÂNTĂ... Mergând la școală la oraș, tot mai mult se înstrăină 
de Biserică... O, de când n-a mai intrat într-o Biserică... sunt 
zeci de ani. 

Amintirea cea mai puternică este cu ICOANELE Vii. 
La căpătâiul patului unde dormea era o ICOANĂ cu 

MAICA DOMNULUI cu Pruncul Hristic. Avea doar câțiva 
ani și ICOANA aceasta devenise miracolul său. Era o 
dimineață însorită. Dormise buștean ca niciodată... Vru să sară 
repede din pat, să- l strige pe Tăticu care îi promisese că îl va 
duce cu el la pădure... Dar CEVA din ICOANĂ îl oprește... 

Pruncul HRISTIC întinde Mâna și- l apucă de gât... cu un 
zâmbet așa de plăcut și pătrunzător... MAICA DOMNULUI 
de asemenea îi surâde cu o blândețe copleșitoare. Surprins, nu 
știe ce să facă, dar fără să-și dea seama, Îl apucă și el pe 

Pruncul HRISTIC de Gât și așa, amândoi Îmbrățișați, se 
pomenește și el în Brațele MAICII DOMNULUI... Stătea și el 
cu capul pe Pieptul MAICII DOMNULUI și îi auzea Bătăile 
Inimii... O, ce minunate erau aceste Bătăi de Inimă... N-o să 

le uite niciodată... O Iubire și totodată o Chemare, amestecate 
cu  o Cântare de Dor și de Jale în același timp... Cântarea de 
jale o mai auzise la Mama sa, când i-a murit Bunicul ei... O, 
ce durere sfâșietoare... Aici, în Bătăile Inimii MAICII 

DOMNULUI, era tot o astfel de Jale, dar mai avea și 
Mângâierea aceea de Împăcare.  

Nu știe cât a stat așa Îmbrățișat cu Pruncul HRISTIC și în 
Brațele MAICII DOMNULUI... Imediat alergă afară să-l caute 

pe Tăticu, care era în grădină... „Tăticule, mi s-a întâmplat ceva 
extraordinar... Știi, ICOANA de la pat... e VIE... de ce nu mi-ai 
spus până acum?”...  El a dat din cap fără să explice ceva...  
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„Hai, pregătește-te să mergem la pădure”, fu răspunsul său. 
La bucătărie încercă să- i spună același fapt Mamei, care nici 
ea nu- l băgă în seamă... Cu capul plecat se întoarse în cameră 

să se îmbrace cu toate hainele, că ieșise aproape dezbrăcat  și 
desculț. ICOANA era VIE cu adevărat... PACEA care iradia 
din ea îl liniști.  

Și de atunci zilnic el vorbea cu ICOANA. A înțeles că 
Părinții săi nu văd  că ICOANA este Vie și tare se mira... Tata 
îi spuse la un moment dat răstit: „ai grijă să nu te scrântești, 
băiete”... 

Peste o săptămână era Paștele. Merse și el la Biserică cu 
tot satul, după obicei. Cum intră în Biserică rămase surprins 
că acum toate Icoanele și Sfinții de pe pereți erau VII... Nu-i 

venea  să creadă... Întrebă pe o bătrânică pe care o știa el ma i 
religioasă, dacă și ea vede așa ceva... „Așa e, copilaș, 
ICOANELE sunt VII”, dar nu- i spuse dacă și ea le vede cu 
adevărat VII. 

 
Cu timpul, mergând la școală departe de casă, miracolul 

ICOANEI se micșora... Odată venise într-o scurtă vacanță și a 
rămas surprins că ICOANA de la pat nu se mai  arăta Vie... Și 
de atunci n-a mai văzut-o decât ca toți ceilalți. La Biserică se 
ducea cât mai rar, și în ultima vreme deloc... Uitase și de 
ICOANĂ...  

Acum toaca și clopotul Schitului îi răscoliră Amintirile 
legate de ICOANĂ... O tristețe îl cuprinse și un sentiment de 
vinovăție. 

Seara târziu, când Părintele Schitului  le ură „noapte 
bună”, îndrăzni să-l întrebe de ce nu mai vede acel „Viu al 
ICOANEI”...  

–  Fiule, îi răspunse Bătrânul Avva, ICOANA trebuie 
„Liturghisită” și așa se Preface în „EUHARISTIA Vie”. Fiind 
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Copil curat, ai văzut tocmai EUHARISTICUL din ICOANĂ, 
care este accesibil doar celor cu Inima Sfântă. De aceea cu 
cât la o ICOANĂ se Închină mai mulți, cu atât devine mai Vie, 
cum zicem noi mistic teologic, se Preface Liturgic, se face  
„ÎMPĂRTĂȘANIE”. 

–  Părinte, vreau și eu o ICOANĂ cu MAICA DOMNULUI 
cu PRUNCUL în Brațe.  

Și Părintele îi aduse una micuță, pictată pe lemn. O 
strânse la piept și o băgă în sân...  Simți pănă în adâncul 
Inimii acel fior de TAINĂ ca în copilărie... Un suspin și 
câteva lacrimi  se prelinseră pe obraz... Sărută ICOANA și o 
băgă iarăși în sân... „N-am să mai mă despart niciodată de 

ICOANĂ... de data aceasta îmi voi ține făgăduința”.  
–  Hai Mihai, ce faci, este târziu, se auzi vocea soției... Ce 

ai în sân?... o ICOANĂ... Ce ai bre, te-ai  scrântit?... porți 
ICOANA în Sân ca proștii.   

El zâmbi  larg și tăcut...  
–  Ce știi tu despre TAINA acestei ICOANE?... O să încerc 

să-ți spun și ție... mă vei crede cine știe cum, dar nu-mi pasă... 
Eu am văzut cum ICOANELE sunt VII... sunt cu adevărat 

Vii... 

Iuda și Lucifer, față în față 

Iuda, după Răstignirea Lui HRISTOS, se spânzură grăbit, 
reamintindu-și că  DOMNUL va Pogorî în iad, de unde va 
scoate Sufletele. S-a convins că  EL este MESIA care trebuia 
să VINĂ. Ucenicii s-au îndoit, Petru s-a „lepădat” și el, Iuda, 

ca cel mai rău dintre toți, L-a „vândut”... 
Cât timp a fost printre Ucenicii Lui HRISTOS Inima sa 

împietrită nu s-a putut „muia” nici de CUVINTELE DIVINE.  
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Simțea o „ură” cumplită față de HRISTOS. Adesea 
surprindea Privirea DOMNULUI asupra sa, dându-și seama 
că DOMNUL știe vicleșugul său. De ce DOMNUL totuși îl 

accepta printre Ucenicii Săi?...  
EL a VENIT să Se ÎNTRUPEZE în Chipul Omului, sau a 

VENIT doar să- l Mântuiască pe Om din „păcat”?... El Zice că 
a VENIT în ambele sensuri. Chiar de nu era păcatul, EL tot Se 

ÎNTRUPA... 

Vasăzică, ÎNTRUPAREA Sa în Chip de Om este însăși 

„DESTINAȚIA” Creației. De-abia acum își dă seama ce a 

putut face... L-a „vândut” pe CREATORUL... Dacă Lucifer, 
Îngerul căzut, s-a făcut „un contrar” al CHIPULUI DIVIN, el, 

Iuda, se face chiar „ucigător” de DUMNEZEU...  

Iuda astfel are un moment de „străpungere” a Inimii. 

Lucifer demonul este maximul de păcat demonic și el, 

Iuda, este maximul de „păcat omenesc”...  Are un cutremur 
până în adânc... Și totuși, simte în el încă o „scânteie” de 

DIVIN... L-a „ucis” pe DUMNEZEU, dar SÂNGELE Lui 

parcă S-a „amestecat” cu propriul Sânge și „ceva s-a 

transformat”... Inima lui de maximă „răutate omenească” 
PRIMEȘTE SÂNGELE HRISTIC și Inima începe să- i bată 

„altfel”... El l-a „ucis” pe DUMNEZEU și DUMNEZEU, prin 

SÂNGELE lui VĂRSAT, îl Întoarce la IUBIRE tocmai pe 

„ucigaș”... 

Până acum, n-a avut nici o clipă de Iubire față de 
HRISTOS... L-a „urât mocnit la maxim”... Nici el nu știa de 

ce îl urăște așa de cumplit... Era „maximul de păcat omenesc” 

acumulat în el... Ce groaznic este „păcatul”... Cain a fost 

„primul vărsător de Sânge Omenesc” și el, Iuda, este „primul 
vărsător de Sânge DIVIN”.  
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* 

Ajuns în iad după ce se spânzură, Iuda, cu alai mare de 
demoni, se duse direct la „scaunul” lui Lucifer. El, Lucifer, 

maximul de „răutate demonică”, vrea să- l vadă pe Iuda, 
„maximul de răutate omenească”.  

Se uită tăcut la el și zise: 
– Iuda, de ce totuși nu „semeni cu mine”?... Parcă 

„răutatea ta” este de altă culoare față de a mea... Ce ne 

deosebește?... Păcatul Omenesc este din „sămânța mea 
demonică”, de ce totuși nu se „aseamănă”?... 

– Îți spun eu... Tu, Lucifer demon, nu mai „vrei” să te 
„întorci la starea ta de Înger”, pe când Omul și în cel mai 
mare păcat „Dorește REÎNTOARCEREA la Bine”. Și aici, în 

iadul tău, eu, Iuda, ucigașul de DUMNEZEU, „Doresc 
Iubirea”, care însă îmi este „legată” de păcat. La tine, Lucifer, 

Iubirea nu este „legată doar de păcat”, ci este și o „auto-
ucidere de proprie Iubire”. Omul nu-și ucide „însăși Iubirea”, 
ci o „amestecă și cu ne- iubirea păcătoasă”. 

Și Lucifer cade puțin pe gânduri și furios răbufnește...  
– Piei din fața mea, „răutate omenească”, în focul cel ma i 

adânc, să nu te mai văd în ochi, că nu „semeni cu mine”... Aș 
vrea și eu un „om” care să semene cu mine... Oare va fi 
posibil... E „visul meu”... Antihristul... Și Lucifer plecă 

gârbov și cu un râs demonic...  

Fiul Lui Adam 

Se Identifică TAINA Chipului de Om în TAINA Chipului 
de „Fiu” al lui Adam. 

Aici este cheia zisei „dualități”, Bărbat și Femeie.  
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UNICUL TRUP de care vorbește Biblia este Chipul de 
„Fiu de Om”, care UNEȘTE Bărbatul și Femeia. 
DUMNEZEU creează și un Om-Femeie, ca posibilitate de 

Naștere a unui Om-Fiu, că le Zice: „creșteți și vă Înmulțiți și 
umpleți Pământul”... (Facere 1, 28).  

Așa este clar. Omul-Femeie este ACELAȘI Chip de Om-
Adam (Coasta adamică), ca „Ieșirea Fiului-Om”. 

După căderea din Rai, păcatul aduce „uciderea” tocmai a 
Chipului de Fiu-Om. Aici psihanaliza lui Freud este 
adevărată, prin complexul Oedip. Mitul lui Oedip este 
varianta para-biblică tocmai a căderii din Rai. Oedip își 

„omoară Fiul” la indicația „orbului prezicător”, că Fiul își va  
omorî Tatăl când se va face mare. Oedip, de frică, o ia 
înaintea Fiului, dar „sluga” nu- l omoară, ci îl dă unui păstor 
care îl crește și așa Fiul revine la Tatăl pe care îl omoară și se 

căsătorește cu „mama” sa. În Biblie, „prezicătorul” este 
„șarpele-diavol”, care momește pe Adam și, nereușind, o 
înșeală pe Eva cu „mărul oprit”, care este, foarte semnificativ, 
tocmai „uciderea” UNITĂȚII, în „dualitatea bine și rău”, 

UNITATEA Omului fiind „UNICUL Trup”, adică „Fiul ce 
trebuie să se Nască”. Șarpele-diavol vrea să „împiedice” 
tocmai „Nașterea UNITĂȚII”, într-o „naștere ce rupe” 
UNITATEA. De aceea după păcat Adam și Eva se „văd goi” 

(Facere 3, 7). „Golul” de care vorbește Biblia este și la 
propriu și la figurat. Apare un „gol” între Adam și Eva, care 
înainte era „Chipul unui singur Trup-Fiul”, ce prin păcat se 
face „trupuri goale, separate”.  

  
Bărbatul este Născător de Fiu, dar în Sine, și doar prin 

Femeia-Mamă poate fi „Scos” din Sine. De aceea Femeia 
este „Scoaterea Fiului din Bărbat” și această „Scoatere” 

determină sexul Feminin.  
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De aici, ca Psihanaliză Creștină, sexul se consideră „doar 
prin determinarea Chipului de Fiu”, și tot ce este în „lipsa” 
Fiului constituie „patologia sexului”. Idealizarea anticilor, de a 

face un „Eros Bărbat-Femeie” în „lipsa” Fiului, este o încercare 
de a  idealiza tocmai „sexul până la o pretinsă Iubire în sine”.  

Iubirea este TAINA COMUNULUI și UNICITĂȚII 
Ființei în Sine. Iubirea este COMUNICAREA în UNIRE. 

UNIREA dintre Adam și Eva este Fiul-COMUNICAREA-
Om. Adam COMUNICĂ prin Fiul cu Eva, prin „Coasta sa, ce 
este Fiul”. Și Eva, la fel, COMUNICĂ tot prin Fiul cu Adam. 
O COMUNICARE directă este o Unire de „absorbire și 

întregire a unor părți”. Dar Adam și Eva nu sunt „părți de 
Om”, ci ÎNTREGURI ale UNICULUI Chip de Om. 

Și mai este și al Treilea Chip de Adam, ca Adam-
HRISTIC, de UNIREA Creației cu DUMNEZEU. Și nu se 

poate trece cu vederea și „antichipul” de Adam ca 
„antiadam”, Adam cel păcătos, cu prototipul în Cain și Iuda.  

Eva este Om-Femeie, ca ÎNTREG de Om, nu ca „parte” 
de Om. Și pe Eva o Creează tot direct DUMNEZEU cu 

MÂINILE Sale, luând „Coasta-Chipul de Om-Fiu” a lui 
Adam, în locul „țărânei” și la fel „SUFLĂ” DUHUL de Viață. 
Eva astfel este Om-MAMA. 

Se disting: 

1. Eva ca Om-Femeie, Prototipul de Femeie-Om.  
2. Eva care Naște pe Fiul COMUN de Om, ca MAMA-Om. 
3. Eva-HRISTICĂ, ca FECIOARA MAICA DOMNULUI, 

ce va ÎNTRUPA-NAȘTE chiar pe FIUL DUMNEZEIESC, ca 

UNIREA Creației cu DUMNEZEU, Destinația SACRĂ a 
Vieții Omului. 

Și nu se poate uita anti-eva, „femeia-demon”, Lilita din 
tradiția iudaică, sau Elena lui Homer, Cleopatra Romanilor, 

etc., memorii  de „feminin ucigător”. 
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Se zice că după căderea lui Adam și a Evei și izgonirea 

lor din Rai Adam visa adesea pe o Evă-demon ce-și „mânca” 
Copii, și îi exacerba apoi sexul până la vampirism.  

De asemenea Eva visa adesea pe un „Adam-ucigaș”, ce-i 

„mânca” Fiul din brațe și apoi cu o beție demonică îi 

exacerba sexul feminin, până la același vampirism de 

„devorare voluptoasă” a Corpului.  
Cain, primul Fiu al lui Adam, este anti-chipul  adamic, ce 

în Revelația Creștină se repetă ca Iuda-ucigașul de 

DUMNEZEU. 

Se zice că Adam mai avea un coșmar, pe lângă cel a l 

Evei-demon, coșmarul „uciderii de DUMNEZEU”. Visează 
adesea cum DUMNEZEU Se Arată în Grădina Raiului și e l, 

Adam, cum îl vede se ascunde. DUMNEZEU îl strigă: 

– Adame, unde ești?... și el, Adam, nu vrea să răspundă.  

DUMNEZEU ajunge în sfârșit lângă el, cel ascuns după 
un tufiș, și acum săvârșește un act ce- l îngrozește, îi dă în Cap 

cu o bâtă lui DUMNEZEU... DUMNEZEU se uită lung la 

Adam cu niște OCHII ce- l străpung pănă în oase și mai mult 

în adâncul Ființei... Un plânset disperat izbucnește din sine și 

o nebunie totodată... Și începe să fugă... să fugă ca un nebun, 
dar OCHII lui DUMNEZEU nu dispar, fapt ce- l exaspe-

rează... Cum e posibil aceasta, să devină el un „ucigaș”?... Și 

fuge... fuge să o găsească pe Eva, care stă cu un Copil în 

brațe... și în Ochii Copilului vede ACEIAȘI OCHI ai lui 
DUMNEZEU și furios ucide și Copilul într-o luptă cu Eva... 

Oribil! Eva și ea  îngrozită îi stă în față... Adam vrea s-o 

omoare și pe ea, dar „brațele” Evei îl „îmbrățișează” și începe 

o „orgie a unui desfrâu demonic”...  

Și Adam se deșteptă răvășit la maxim, ca după o beție 
nebună... Zile întregi stă trist și- i vine să „urle”... Singura 
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mângâiere o mai are cu Fiul Său, Abel, care, de câțiva anișori 
doar, îi vine în Brațe și- i zice: 

– Tăticule, spune-mi și mie, de ce azi noapte 
DUMNEZEU mi s-a arătat în Vis zicându-mi: tu, Abel, să 
speli sângele vărsat de Tăticul tău, Adam... Ce înseamnă 
aceasta tăticule, eu nu înțeleg?...  

Și lui Adam încep să-i curgă lacrimi amare din Ochi și îl 
strânge la Piept pe Abel, ce-i mai potolește „iadul din sine”.  
„DOAMNE, va fi posibil ca un Fiu al meu să spele „sângele 
uciderii de DUMNEZEU”?... DOAMNE, dacă nu ar fi 

această Speranță, m-aș omorî...”. 
Se spune, tradițional, cum și Eva mai avea și ea un 

coșmar. Visează adesea cum stă lângă „pomul cu șarpele-
demon” ce o momește cu „mărul blestemat”... Este de data 

aceasta singură, fără Adam... Intră într-un fel de cochetărie cu 
șarpele-demon, care îi vine în brațe și începe să o strângă de 
Sân... și parcă îi varsă până în Inimă o „licoare de venin 
plâcut și îmbătător... Dar deodată observă că „șarpele-demon” 

îi „suge” tocmai Copiii care parcă sunt adormiți în trupul ei... 
Vrea să- l smulgă de la Piept, îl trage afară, dar i se rupe 
„capul” ce rămâne înfipt în Piept... Încearcă să- l smulgă și pe 
acesta, dar nu poate... O frică nebună o apucă... Cum o s-o 

vadă  Adam cu însuși „capul șarpelui” înfipt în Sân?... nu se 
poate... înseamnă  aduter... Ce să facă? Adam se arată și o 
strigă: 

– Eva, unde ești?... Și Eva se ascunde după un tufiș...  

Adam o găsește...    
– Adameee, vino repede că un șarpe m-a mușcat de piept 

și i-a rămas capul înfipt... au, ce mă doare...  
Și Adam sare s-o ajute... dar în zadar... Și de atunci Eva 

își „ascunde” mereu pieptul de Ochii lui Adam. Și de fiecare 
dată când Naște câte un Copil, cât timp îl Alăptează, dispare 
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„capul șarpelui” și apoi iarăși revine... Și odată o Fică de 
cîțiva anișori îi vede „capul de șarpe” și speriată îi zice:  

– Mămică, e un „cap de șarpe” în Pieptul tău”... mi-e frică 

să mă mai iei în brațe, să nu mă muște și pe mine „șarpele”... 

De ce nu- l scoți?... 

– Nu pot, îi zice Eva. Roagă-te tu deseară lui DOAMNE-

DOAMNE să mi- l scoată. A doua Zi, Fetița îi zice Evei: 
– M-am Rugat, și mi-a răspuns: 

– Se va Naște o Surioară de a ta care o să poată scoate 

„capul șarpelui”. Va veni și aceasta curând.  

Și se zice, că toate Fiicele ce se Nasc din Eva au „semnul 
capului șarpelui” pe Piept, mai pronunțat sau mai puțin 

vizibil.  

Bărbat și Femeie 

În LOGOSUL ARHECHIPAL CREATOR sunt CHIPUL 

de DIVIN și cel de Creație, fără transformare unul în altul,  

ci în „UNIRE-ALĂTURARE-ASUMARE-Întrepătrundere”,  

fără amestecare, DIVINUL neputându-Se amesteca în Natura 
Creată și Creația la fel neputându-se absorbi în DIVIN, 

fiecare rămânând ce Este, dar în UNIRE și Comunicare 

Reciprocă. Așa în Creație Masculinul și Femininul, nu sunt 

diversificarea unui „Androgin ambigen”, care apoi se 

împarte. ARHECHIPUL LOGOSULUI CREATOR este 
„Dualitatea de Naturi complet diferite”, ca DIVIN și Creație. 

Și această Dualitate transpusă în Individualități de Creație ia 

Chip de Masculin și Feminin. În ARHECHIPUL CREATOR 

este CHIPUL de FIU al lui DUMNEZEU și Chipul de F iu de 
Creație, în UNIRE.   



226 

În Individualitățile de Creație, Chipul de Fiu de Creație 

este „Coasta-Țărâna-Memoria” Chipului de Fiu al lui 
Dumnezeu, care se NAȘTE în Lume. Și acest Destin de 

NAȘTERE se face Chip de Feminin. Deci, în Sine, 

ARHECHIPUL CREATOR nu este „ambigen” (și masculin și 

feminin), ci UNIC CHIP de FIU, de FIU de DUMNEZEU și 

Fiu de Creație și Destinul de Naștere al Chipului de Fiu se 
face Chip Feminin. Eva este Creată din „Coasta-Memoria de 

Fiu” a lui Adam, ce la rândul său este Creat din „Coasta-

Memoria de DIVIN intrat în Memoria Cosmică”.  

Astfel Chipul de Femeie este Destin Măreț de a NAȘTE 

în Lume pe Fiul ce este Memorie totodată de DIVIN și 
Cosmos. De aici și Memorile mitice antice, că prin Femeie se 

Naște Lumea Cosmică. Bărbatul este Taina DIVINULUI ce 

Coboară și în Chipul de Creație, iar Femeia este Taina Dublă, 

a Nașterii în Creație și a CHIPULUI DIVIN și a Chipului de 
Creație, în Cosmizare. Astfel Bărbat și Femeie sunt cele Două 

Corespondențe ale ARHECHIPULUI CREATOR, Cel de 

DIVIN și cel de Creație, dar nu în „despărțire”, ci în Evidențe 

Reciproce și în Destin Specific (ce să NU se confunde cu 

predestinația). DESTINUL HRISTIC este tocmai această 
„ORIENTARE de Evidență Specifică”.  

Mai mult acest DESTIN este însăși Personalitatea 

Ființială, ce nu se mai poate schimba în veci. Chipul de 

Bărbat nu este doar o „formă de suprafață”, ca și cel de 
Femeie, ci sunt Caractere de Fire Ființială în Sine, de la însuși 

ACTUL CREATOR. Anomaliile patologice sunt de „suprafață 

și datorită adausurilor păcatului, putându-se înlătura, spre a 

deveni Caracterul de Naștere indestructibil.  

Se consideră Chipul de Bărbat ca CHIPUL de DIVIN în 
Exterior și Chipul de Creație în Interior, în UNIRE Personală 
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Proprie. Bărbatul are Mintea de DIVIN și  Inima de Pământ 
(creație). Femeia are Mintea de Pământ (creație) și Inima de 

DIVIN. DESTINUL Bărbatului este să „Coboare și să 
Îmbrace în DIVIN” Exteriorul Lumii (ca Preoție) și Femeia 

să dea TRUP de Exterior DIVINULUI din Interior, pe care 
trebuie să- l Nască ca Biserică. Bărbatul este Preoție în 
Exterior și Biserică în Interior și Femeia este Biserică în 

Exterior și Preoție în Interior. Bărbatul trebuie să facă Mistică 
de Prefacerea Interiorului (Bisericii) în Duhovnicie de 

Exterior (Preoție), de unde zisa Unire a Minții cu Inima, care 
să Prefacă „Mlădița” CHIPULUI EUHARISTIC al Lui 
HRISTOS. 

Orientarea Bărbatului este de a Îndumnezei Inima sa de 
Pământ, de a-i da CHIPUL DIVINULUI. Bărbatul prin 
Mintea de DIVIN să Transforme Firea de Pământ a Inimii. 
Dacă Bărbatul cade într-o prefacere feministă își „inversează” 
propria Personalitate. Bărbatul trebuie să-și „Scoată Inima în 
Exterior” ca să- i dea FORMA de DIVIN, de unde ACTIVUL 
Bărbatului pe Planul Exterior. La Bărbat DIVINUL să nu să 
stea „ascuns” în Interior, ci să se ARATE ca DIVIN „peste” 
Interiorul tuturor.  

Orientarea Sacerdotală a Bărbatului este de a da 
„FORMĂ de DIVIN” tuturor Formelor. Mintea Bărbatului nu 
are voie să ia „forme de Pământ”, ci să Îmbrace Pământul în 
FORMA DIVINULUI. Orice „împământenire” a Bărbatului 
este o „feminizare” patologică  a Personalității sale. Bărbatul 
trebuie să Ridice Chipul Pământului la Chipul de Cer, să 
Prefacă EUHARISTIC Pâinea Lumii în CHIPUL PÂINII 
CEREȘTI. Specificul Femeii este în Mistica sa de a da Trup 
de Biserică DIVINULUI din Interior. Creația este CHIPUL 
DIVIN făcut și Chip de Creație. Acest Trup de Creație al 
DIVINULUI este însăși Taina Creației, de unde Femininul 
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este „Dublă Taină”, ca ÎNTRUPAREA DIVINULUI și ca 
Răspunsul Creației față de DIVIN. La Bărbat este o Coborâre 
Directă a DIVINULUI peste Forma de Creație, ce dă o 
SUPRAFORMĂ DIVINĂ.  

Mistica Bărbatului este într-un Unic Sens, pe când a 
Femeii este în „Dublu Sens”. Mistica Femeii este mai 
complexă decât a Bărbatului. Așa Femeia nu trebuie să facă 

Mistica Directă a Minții, cum o face Bărbatul, ci Mistica 
Directă a Inimii. Bărbatul „sentimentalist” este patologic și 
Femeia „mentală” este patologică. Sentimentul Bărbatului 
trebuie să fie Direct de DIVIN și nu al Inimii de Pământ, ca 

SUPRASENTIMENT.  
Sentimentul Femeii trebuie să fie Direct de Pământ, care 

dă TRUP SUPRASENTIMENTULUI DIVIN. Femeia trebuie 
să fie Sentimentală în Exterior, ca TRUP al DIVINULUI-

Minții. Sublimul Femei este „Sublim de Creație în concurență 
cu Suprasublimul DIVIN”.  Sublimul Bărbatului este fără 
„concurență”, este doar de FORMĂ DIVINĂ.  

Bărbatul care face Mistica Trupului cade ușor în 

„feminism” și Femeia care face Mistica Minții, cade adesea 
în „masculinizare”. Aceste patologii de Personalitate au 
efecte foarte nocive. Bărbatul nu Naște DIVINUL în Trupul 
său, ci Coboară și PRIMEȘTE DIVINUL „peste” Trup și îl 

face SURAFORMĂ. Mistica Bărbatului este prin Unirea cu 
Inima și cu Trupul, dar nu să fac „pat nupțial” cu acestea, ci 
să le dea SUPRAFORMA de DIVIN, ca EUHARISTIE, 
CINĂ de TAINĂ.  

Mistica Femei este de asemenea prin Unirea cu Inima ș i 
Trupul, dar la fel, fără „patul nupțial”, ci ca „Leagăn de 
Nașterea DIVINULUI în Chip de Trup”. Mistica Bărbatului 
face ICONAREA cu DIVINUL „Peste” Trup-Pământ și 

Femeia face ICONAREA cu Trupul-Pământul pe care îl 
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Dăruiește DIVINULUI ce „se face Trup”.14 Bărbatul nu 
„Dăruiește” nimic din Sine, ci PRIMEȘTE Direct DIVINUL 
„peste” Sine, trebuind doar „Deschiderea” fără opreliște. 

Femeia Dăruiește Trup DIVINULUI ce Se ÎNTRUPEAZĂ și 
prin această Dăruire se și Deschide. Bărbatul nu are voie să 
facă „mistica de componente” ale Trupului, ci Mistica de 
TEO-FORMAREA Întregului.  

Mistica Femeii este și de Componente, dar care se fac 
Creațio-Formă a DIVINULUI ce Se ÎNTRUPEAZĂ. Mistica 
Bărbatului nu are voie să fie în „oprire în Trup”, ci în Oprire 

Directă în DIVIN, care Transcende Trupul. Mistica Femeii 
are și o „oprire” în Trup, dar nu ca „auto-corporalizare”, ci 

ca  Dăruire a Trupului spre ÎNTRUPAREA DIVINULUI. Cele 
mai mari greșeli mistice sunt aici. Bărbatul care nu face 
DIVINIZAREA „peste” Trup cade în „auto-divinizare” până 

la feminizarea chiar a „auto-corporalizării”, iar Femeia care 
nu face „ÎNTRUPAREA DIVINULUI”, de asemenea, cade în 

„auto-divinizarea auto-corporalizării”. Femeia face „idol” din 
propriul Trup, de unde „gătelile și sulimenelile de auto-
înfrumusețare”. Și din acestea vine „auto-gustarea” din 

propriul Trup, care este „auto-desfrâul”, până la oribilele 
perversiuni sex. Bărbatul trebuie permanent să dea 

SUPRAFORMA de DIVIN la toate și Femeia să dea Trup de 
Creație DIVINULUI din toate existențele. Și Bărbatul și 
Femeia trebuie să aibă în vedere DIVINUL, dar fiecare în 

Specificul său Caracterial. Bărbatul trebuie să Vadă Lumea 
prin OCHII DIVINULUI. Totul trebuie ÎMBRĂCAT în DIVIN, 

ca ICONIZARE, dar ca SUPRAFORMĂ, fără să transforme 
Natura Creată din Interior, care rămâne Chip Creat, astfel fără 
pericol de idolatrizare.  

                                                 
14 

 Ioan 1, 14. 
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Femeia trebuie să Vadă Lumea prin Ochii de Trup-
Creație, care nu mai sunt ai săi, ci ai  DIVINULUI care Se 
ÎNTRUPEAZĂ în acești Ochi. Mistica Femeii este să aibă 

Supraconștiința că Ochii săi de Trup-Creație nu mai sunt ai ei, 
ci ai DIVINULUI care ASUMĂ acești Ochi Trupești. Vederea 
Bărbatului este „OCHI de DIVIN” prin care  Chipul de 
Creație Vede Lumea, iar Vederea Femeii este „Ochi de 

Pământ-Creație prin care VEDE DUMNEZEU Lumea. 
Paradoxal, DIVINUL din Lume este „Ochiul de Femeie”.  

Ochiul Bărbatului „acoperă- îmbracă” Chipul Creat cu 
DIVINUL, dar nu Preface Chipul Creat în DIVIN, încât 

adesea mistica Bărbatului este „Formalistă și prea exterioară”. 
Ochiul Femeii, făcând ÎNTRUPAREA DIVINULUI, Aduce 
DIVINUL în Lume și Îl „IMPROPRIAZĂ” Lumii, până la 
„aparenta” Divinizare a Lumii. Frumosul din Lume este 

„Trup Feminin”, dar care trebuie DĂRUIT TRUPULUI 
DIVINULUI, ca TRUPUL Lui HRISTOS. Dacă Trupul 
Feminin nu este Transformat în TRUPUL Divin al Lui 
HRISTOS, atunci se face „auto-corporalizare până la 

desfrâu”.  
Mistica Femeii este să DĂRUIASCĂ Permanent Trup 

ÎNTRUPĂRII DIVINULUI în Lume, ca „auto-jertfire” 
neîncetată. De aceea IUBIREA în Sine a  Femeii este 

IUBIREA de MAMĂ.  Caracterul Femeii este în Sine Caracter 
de MAMĂ, chiar dacă nu are Copii.  Nașterea Copilului este 
tocmai Nașterea Caracterului său de MAMĂ în Sine. Inima 
Femeii este Caracterul de DIVIN, care Se „face Copil în 

Naștere în Exterior”.  
În tot Lucrul și Activitatea Femeii este acest Caracter de 

a Naște DIVINUL din Sine și a- i DĂRUI Trup. De aceea 
„Mâna Femeii” este „IUBIREA față de DIVIN”. Mâna 

Bărbatului este „BINECUVÂNTAREA” DIVINULUI peste 
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Lume. Iubirea Femeii este „Inimă în Dăruire”. Iubirea 
Bărbatului este „Minte în Dăruire”. Inima Femeii este 
DIVINUL ce se face Trup și Mintea Bărbatului este 

Pământescul ce se face DIVIN. Mulți fac „amestecuri”, din 
cauza „destructurărilor păcatului”.  

Arhechipul Maicii Domnului 

Sensul Creației este ÎNTRUPAREA FIULUI 

DUMNEZEIESC și într-un Chip de Creație. De aici cele 

Două ARHECHIPURI: al FIULUI DIVIN și al Chipului 

Creației. Și FIUL DIVIN, ca să se Întrupeze are nevoie de un 

Chip „Special” care Să-L Nască în Chip de Creație și acesta 
este Chipul de MAMĂ. Dacă în DUMNEZEIRE FIUL are 

Originea în TATĂL DUMNEZEU Absolut, în Creație are 

Originea în Arhechipul de MAMĂ de Creație a FIULUI 

DIVIN ce Se ÎNTRUPEAZĂ.  
Taina Maternității i-a preocupat mult și pe antici. Toate 

mitologiile vorbesc de o MAMĂ DIVINĂ prin care Începe 

Crearea Lumii. Însăși Zeii au o MAMĂ ce îi Naște. Este 

Memoria primordială a Arhechipului de MAMĂ a FIULUI 

DUMNEZEIESC CREATOR ce Se ÎNTRUPEAZĂ în Lume, 
ca să Ființeze Lumea Creată. Teologic, această problemă nu a 

fost dezbătută în mod special, ci în contextul Hristologic 

general. ICONICUL DIVIN și Iconicul de Creație, în Raport  

și Dialog, ca CHIPUL și Asemănarea Sa. De aici Cele Două 
ICOANE ARHECHIPALE Creștine, a LOGOSULUI-FIULUI 

DIVIN și a MAICII DOMNULUI. 
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PĂRINTE, Zice FIUL, 
Iată și un Chip de Creație.  

 
Și Vede TATĂL DUMNEZEU 

Pe o MAMĂ Creată 
Cu Însuși FIUL Său în Brațe. 
Și în Fața acestei ICOANE 

EL BINECUVÂNTEAZĂ 
Și Lumea ia Ființă, 

Și Lumea se Creează.15 
 

Prin Iconicul  de Creație, DUMNEZEU TATĂL Dăruiește 

Ființă Creației. Această ICOANĂ Supratainică, a Chipului 
Creat care poate să ÎNTRUPEZE pe FIUL DUMNEZEIESC, 

este cu adevărat Taina POSIBILITĂȚII Creației. Creația este 
ca Fond tocmai Taina ÎNTRUPĂRII LOGOSULUI. Și 
POSIBILITATEA acesteia este Taina Arhechipului MAICII 

DOMNULUI care „poate” ÎNTRUPA LOGOSUL DIVIN.  
Cum Poate INCREATUL să „treacă” în Creat?... este cea 

mai grea întrebare a filosofiei antice. Ei au găsit „iluzia și 
aparența”. Revelația Creștină arată totuși un „POSIBIL”, prin 
ICONICUL de Creație ce este Arhechipul MAICII 

DOMNULUI. Noi suntem între Două Chipuri ICONICE, al 
DIVINULUI HRISTIC și al Chipului MAICII DOMNULUI-
Bisericii de Creație, ce ÎNTRUPEAZĂ Permanent DIVINUL 

și Îl face EUHARISTIE-Împărtășire. Și după cum 
ARHECHIPUL Prehristic CREATOR se ÎNTRUPEAZĂ și 

într-un CHIP de Făptură de Creație, ca OMUL-HRISTOS, la 
fel și Arhechipul de Biserică se Întrupează într-un Chip de 
Făptură ca MAICA DOMNULUI.  

                                                 
15 

 Ghelasie Gheorghe, „Poemul  Creației”.  
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Doar DUMNEZEU poate fi ICOANĂ la care să te 
Închini. Dar este totuși și o Icoană-Sfințenie-Sacralitate de 

Creație în fața căreia de asemenea te poți Închina. Este un 
„Divin de Creație” (atenție, fără majuscule), ca Asemănare în 

Creație a DIVINULUI în Sine CREATOR. Dacă nu ar fi și un 
„Divin de Creație”, nu ar fi posibil un Real Dialog între 
DIVIN și Creație. Dialogul trebuie să aibă un „Egal” cât de 

cât, altfel nu mai este Dialog.  
Este o „Iubire de Creație” care „concurează real și faptic 

cu IUBIREA lui DUMNEZEU, atât în Putere căt și în 
Indestructibilitate. Și prin aceasta Creația capătă „statut” de 
Existență în Raport cu DIVINUL. Are și Creația un „Absolut 

de Creație” al ei, care este Iubirea Arhechipală de Creație, ce 
se traduce prin Chipul de MAMĂ-MAICA DOMNULUI. Nu 

este o „Iubire mai puternică” în Lumea Creată decât 
MATERNITATEA. Se zice că nimeni nu a Iubit și nu poate 
Iubi mai mult pe DUMNEZEU ca MAICA DOMNULUI, Ea 

fiind maximul de Iubire de Creație. Iată de ce Icoana de 
Creație este „UȘA” de Intrare spre DIVINITATEA Lui 

HRISTOS. 
Este o „Sacralitate și de Creație”, care poate „Sta în 

FAȚA” DIVINULUI. Doar un Chip SACRU poate Sta în 

FAȚA DIVINULUI. Și „Chipul Sacru de Creație” este 
ARHECHIPUL MAICII DOMNULUI.  

Dacă Natura de Creație nu ar avea și ea un „Sacru 

propriu” de Creație, nu ar fi niciodată o „ÎNTÂLNIRE” cu 
DIVINUL. 

 
Și Privește TATĂL DUMNEZEU 

„CARTEA de Creație” 

Și se încruntă și „șterge”...  
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FIUL însă îi Zice: 
– PĂRINTE, este un Chip Sfânt 

Care nu va păcătui, 
Care va Iubi fără pată 

Și această ASEMĂNARE cu Noi,  

Poate face să „Existe” Creația.  
Și această Sacralitate este 

CHIPUL de MAMĂ, 

A Lumii ICOANĂ. 

  
Și TATĂL BINECUVÂNTEAZĂ 

Și Creația Ființează.  
 

Unii vorbesc de o zisă „Imaculată Concepție”. Trebuie 
înțeles că Natura Ființială de Creație are cu adevărat și ea o 
„Sacralitate de Creație”, ca „Răspuns propriu”, nu ca ceva 
„predestinat și impus”. Dacă nu ar fi această Sacralitate, 

Creația nu ar fi „avut” loc, că DIVINUL nu ar fi „permis” o 
„lume a păcatului”.  

Doar prin faptul că DIVINUL a Prevăzut că „Răspunsul 
Creației” este ca ASEMĂNARE cu Sine a dat curs 

„Desfășurării Creației”. Anticii văd „păcatul” în contrarietatea 
directă cu DIVINUL. În sens Creștin, păcatul se „contrariază” 
în primul rând cu Sacralitatea de Creație și după aceea și cu 
DIVINUL propriu-zis. 

 
Și îi răspunde DUMNEZEU Îngerului căzut: 
– Eu nu mă supăr că nu mă mai Iubești pe Mine 

CREATORUL, ci Mă „doare” că „strici și distrugi” tocmai 

Natura Sfântă de Creație, din care cauză ai devenit demon 
întunecat din Înger Luminos. Durerea ta Mă Doare și pe 
Mine și aceasta Mă atinge.  
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Răul nu este astfel „parte a Naturii Create”, ci este un 
„adaus” al Răspunsului negativ al Naturii Bune Create. Și 

dacă „răul” poate atinge Creația, răul nu poate „anihila” 
Sacralitatea de Creație, fapt pentru care Creația, chiar dacă se 

„rupe-autofărâmițează”, nu va putea pieri ca Existență. 
„Norocul” Creației este astfel în ARHECHIPUL de 

Sacralitate de Creație, care este o PERMANENȚĂ de 

Creație, ce poate Sta „Față în Față” cu DIVINUL CREATOR.  
Iată ICOANA de Creație Vrednică de ÎNCHINARE, ca 

Chipul de Creație în ASEMĂNARE cu CHIPUL DIVIN.  
 
Zice FIUL DIVIN către TATĂL:  

– PĂRINTE, va fi un Chip de Creație, care va Iubi într-un 
„Absolut de Creație” și pentru acesta Creația „Merită” să 

Existe, chiar dacă o parte va păcătui și nu ar trebui să fie. 

PÂINEA 

Hrana are sens material, Spiritual și figurativ. „Nu vă 
îngrijiți ce veți mânca”.16 Este o Mâncare Vie și una 

pieritoare. Mâncărurile „jertfite idolilor” sunt spurcate, că au 
fost închinate demonilor. Este și o Mâncare Direct 
Duhovnicească-Cerească. „Mâncarea Mea este să fac VOIA 

Celui ce M-a Trimis și să săvârșesc Lucrul Lui.”17 Mai este 
Mâncarea spre „Viața Veșnică”.18 Hrana ne definește pe noi 
ca „Natură Creată”, care trebuie să ne Hrănim permanent 

din CREATOR, altfel „murim”. Hrana trebuie să fie 

                                                 
16

  Matei 6, 25 și 31. 
17

  Ioan 4, 34. 
18

  Ioan 6, 27. 
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ICONICUL HRISTIC al Corpului. Mai ales noi, cei de astăzi, 
am pierdut acest fapt, de unde insuficiențele respective. Mulți  

uită să aibă ICONICUL Hranei, de unde dificultățile 
nenumărate pe plan biologic. Și Corpul are o FORMĂ 

ICONICĂ specifică lui, care trebuie avută în vedere.  
CHIPUL PÂINII este acest ICONIC al HRANEI. 
PÂINEA este Aluatul din făină de Grâu, dospit și copt.  

Azima este un Aluat nedospit și copt rapid. Mai este Pâinea 

Pustnicească, a Sihaștrilor, tot aluat, tot dospit, dar uscat 

la Soare, nefiind posibilități de copt. Se mai poate face Pâine 
și din Orz, Secară, Porumb, Orez  etc. Noi aici consemnăm 
CHIPUL  ICONIC al „Chipului de PÂINE”. Chipul PÂINII 

este Hrana de Temelie a Vieții, pe care o Cerem de la 

DUMNEZEU TATĂL, prin Rugăciunea Domnească. „Pâinea 

noastră cea spre Ființă”, sau de „cea de toate Zilele”.19 
Hrana ne definește pe noi ca „Natură Creată”, care 

trebuie să ne Hrănim permanent din CREATOR, altfel 

„murim”. În „gol” de DIVIN, noi ne „autoconsumăm”, până 
la distrugere. Încercarea de a „compensa” Hrana din 

elementele Naturii este relativă și provizorie. Doar HRANA 
DIVINĂ ne Dă și ne Menține Viața propriu zisă. Aici intervine 
păcatul, cu urmările distrugerii. Și Concretul HRANEI 

DIVINE este Chipul PÂINII. În Rai, POMUL VIEȚII era 
Preînchipuirea acestei HRANE. Mâncarea din „pomul oprit” 
este tocmai „auto- fagia”, mâncarea din propria Natură.  

Mistic Teologic, HRANA DIVINĂ este Însoțită de acea 
„SAVOARE DIVINĂ, Numită IUBIRE”. „Auto- fagia” este 

„autoplăcerea propriei substanțe”, ce se transformă în 
„desfrâu”. De aici importanța HRANEI în Practicile Mistice, 
ca REMEMORAREA HRANEI DIVINE, peste Memoriile de 

                                                 
19

 Matei 6, 11; Luca 11, 3. 
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desfrâu ale „propriei substanțe”. Între DUMNEZEUL 
CREATOR și Creație este Taina TRUPULUI ICONIC DIVIN, 

HRANA Vieții noastre. Prin păcat, „propriul trup” golit de 
DIVIN se „auto-consumă” până la distrugere.  

Neofit Pustnicul pune mare bază astfel pe HRANA din 
TRUPUL ICONIC HRISTIC, ce este REMEMORAREA 
HRANEI DIVINE în Memoriile Create. Șarpele-demon 

momește pe Adam și Eva cu „mâncarea care nu are CHIPUL 
de DIVIN”, ca o „cunoaștere a naturii create” în lipsa 

DIVINULUI. Aceasta înseamnă tocmai „ruperea” Firii-
Naturii Create  în două, ca Fire Bună, așa cum a Creat-o 
DUMNEZEU, și „fire contrară”, ce nu mai are Modelul 

DIVIN. Și așa a apărut o „substanță stricată”, care duce la 
„moarte”. Și după căderea din Rai Omul este „scos afară”, 

dându- i-se o „compensație de HRANĂ DIVINĂ”, ca PÂINE, 
ce să-i mai mențină Viața. „În sudoarea feței tale îți vei mânca 
Pâinea ta”.20  

Deci Chipul Pâinii este „singurul” Chip al HRANEI ce 
mai păstrează CHIPUL DIVIN în el. Toate celelalte sunt 

„hrană de umplutură și de substană de creație”, fără Legătura 
directă cu CHIPUL de HRANĂ DIVINĂ. De aici Chipul 
SACRU al PÂINII, care nu poate fi înlocuit cu nimic. Noi 

insistăm în mod deosebit asupra acestui ICONIC al PÂINII, 
fără de care Corpul nostru nu poate Reintra în Sacralitatea 
Firii așa cum a Creat-o DUMNEZEU.  

Acest CHIP este, chiar mai mult, CHIPUL TRUPULUI 
Lui HRISTOS făcut EUHARISTIE. Așa CHIPUL PÂINII este 

nu numai Chip de Materie-Corp obișnuit, ci de TRUP 
CERESC, din care se HRĂNESC și Îngerii cei Spirituali. 
PÂINEA este CHIP de SUPRA-HRANĂ, Arhechipul pe care 

                                                 
20

  Facere 3, 19. 
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se Modelează orice Hrană. „Dacă nu ai Chipul PÂINII în 
Hrana ta, tot ce mânânci altceva este spre moarte, nu spre 

Viață. De aici Memoria adâncă, de a Mânca orice mâncare cu 
PÂINE, fără de care parcă mâncarea nu se asimilează ca 

Viață, ci ca „încărcătură și explozie”.  
CHIPUL PÂINII este traducerea în Substanțialitate a 

ARHECHIPULUI LOGOSULUI CREATOR Prehristic, ca 

VIU DIVIN Tradus și în Viu de Creație și totodată în UNIRE 
și ASUMARE Reciprocă. Creația pe acest ARHECHIP se 

Structurează ca Ființialitate Creată, fără de care nu poate 
avea „structură”. Și Știința recunoaște că Legile Naturii au 
„dincolo” de ele o Suprastructură, ce le face să fie „legi”. În 

acest sens este și Suprastructura Substanțială a CHIPULUI 
PÂINII, care Structurează apoi pe Modelul Său Structura de 

Viață în  Corp.21 Și tradiția Sfinților Părinți este Postul cu 
PÂINE și APĂ. Mai mult, unii cultivă o Hrană cu Pâinea 

Pustnicească, necoaptă, ca Aluat uscat la aer sau soare, 

care se dovedește practic de o valoare deosebită, atât ca 

Hrană, cât și Sacro-terapeutică.  

Cea mai mare nenorocire a multora de astăzi este că au 
uitat acest ARHECHIP al HRANEI cu CHIPUL PÂINII, 
introducând „bucătăria hranei căderii”. Trebuie  o Restructurare 

a Corpului după Supra-structura ICONICĂ a CHIPULUI 
PÂINII. CHIPUL PÂINII este prin excelență ICONICUL Lui 
HRISTOS, care se „Face TRUP” pentru a ne Da nouă Viață.22 

CUVÂNTUL Său EVANGHELIC este PÂINEA pentru Suflet 
și Pâinea de Grâu este pentru Corp și mai presus de acestea 

este TRUPUL-PÂINEA EUHARISTIE ce le UNEȘTE și le 

                                                 
21

  Să se vadă lucrările în acest sens, ca „Medicina Isihastă”, „Principiile 

Sacroterapiei Isihaste”, „Hrana Harică”, Colecț ia Isihasm, 1995.  
22 

 Ioan 1, 4. 
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RIDICĂ la CHIPUL Cosmic CERESC. „CUVINTELE pe 
care vi le-am spus sunt DUH și sunt VIAȚĂ”.23  

Se consemnează în acest sens „Șapte trepte” ale Hranei:  
1). Mâncare obișnuită cu carne, cu înfrânare în cele patru 

posturi și vinerile și miercurile săptămânii; 
2). Renunțarea la carne, cu accent pe lactate;  
3). Rununțarea și la lactate, doar vegetale și semințe;  

4). Cei care se hrănesc doar cu Fructe crude și Pâine;  
5). Doar Cereale cu puține verdețuri;  

6). Doar Pâine și Apă;  
7). Doar cu Sfânta EUHARISTIE, ca Desăvârșirea Hranei.24 
Deci CHIPUL PÂINII este ICONICUL Hranei. 

Rugăciunea Mistică Isihastă 

1. Rugăciunea Creștină este  Întâlnirea cu PREZENȚA 
DIVINĂ; 

2. Rugăciunea Creștină este  Rugăciunea  ICONICĂ; 

3. Gestul este Taina Rugăciunii ICONICE. 
4. Scara Rugăciunii Iconice, cu Treptele: 

a) ICOANA MAICII DOMNULUI;   
b) Iconizarea tuturor Creațiilor;  
c) Iconizarea propriei INIMI. 

5. Treptele Iconizării INIMII, ca: 
a) Iconizarea  Minții;  
b) Iconizarea Sentimentului Inimii; 

c) UNIREA Minții și Inimii cu CHIPUL  ICONIC  

HRISTIC. 

                                                 
23 

 Ioan 6, 63. 
24

 Arhim.  Ioanichie Bălan, „Convorbiri Duhovnicești”, Vol.I.  
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6. Mistica DIALOGULUI  ICONIC, ca Dialog prin Gestul 
PREZENȚEI (purificarea), prin CUVÂNTUL PREZENȚEI 

(Transfigurarea) și UNIREA lor ca EUHARISTIE- 
ÎMPĂRTĂȘIREA PREZENȚEI (Comuniunea 

Îndumnezeirii).25 
 

  

                                                 
25

  Pe larg, în „Mic Dicț ionar de Isihasm” și „Pract ica Isihastă”. 
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II.  

Un Dialog despre Originile Lumii  

 (consemnat de Prof. Univ. Dr. Gheorghe Mustaţă) 
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INTRODUCERE 
 

Începând cu anul 1990, universul gândirii mistice este 
susţinut şi de relatările Părintelui Ghelasie Gheorghe. 
Lucrările sale ne surprind prin forţa cu care se pun 

problemele, prin stilul insolit şi prin caracteristicile 
ortografice. Cu adevărat importantă este însă profunzimea 

gândirii şi redescoperirea Duhului Misticii. Limbajul 
Părintelui Ghelasie Gheorghe încercă paradoxal o 
„desincretizare” a misticii creştine, pentru a fi apoi 

,,restructurată”.  
Ucenic al pustnicului Arsenie Praja din Cheile Râmeţului 

(Munţii Apuseni), la rândul său ucenic al ,,tradiţionalului” 
specific mistic Carpatin, Părintele Ghelasie Gheorghe ne 
dezvăluie ,,frumoase iconări” mistice ale Isihasmului 

Românesc. 
Mergând pe această linie, Părintele Ghelasie ne reamin-

teşte că Taina misticii creştine este Taina ,,ÎNTRUPĂRII-
ICONĂRII” DIVINULUI în Lume. 

Cine nu porneşte de la „CUVÂNTUL care se face 

TRUP”, nu va înţelege niciodată Taina creştină. Şi cine nu 
vede Lumea ca pe o ICOANĂ a FIULUI lui DUMNEZEU, 

care ,,Se face PRUNC în Braţele MAICII DOMNULUI, 
Fecioarei Lumii, nu va şti ce este „Sacralitatea ICOANEI” şi 
nu va şti să facă „Gestul de taină” al ÎNCHINĂRII DIVINE.  

Părintele Ghelasie ne dezvăluie în majoritatea relatărilor 
sale tocmai acest ,,ICONIC de Taină”, ce reprezintă de fapt 

însuşi ,,Misticul Lumii”.  
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,,ORIGINILE” Lumii sunt în Taina ,,TRUPULUI 
ICONIC” al CUVÂNTULUI DIVIN ce astfel se face şi o 

,,Lume de Creaţie”. 
Mai mult ca oricând se simte nevoia unor ,,Convorbiri” 

dintre ,,Ştiinţă şi Religie”. Cum spune Părintele Ghelasie, să 
nu se confunde ,,Cunoaşterea-Ştiinţă” cu ,,gnosticismul” (ce 
pretinde că Divinul se poate cuprinde de Cunoaştere). 

Cunoaşterea-Ştiinţă este ca ,,ceara şi uleiul” în care se poate 
,,aprinde” LUMINA cea de TAINĂ a Revelaţiei, fără să se 

confunde. 
Să urmărim scurtul nostru Dialog ce îşi propune tocmai 

această dezbatere.  

 
Iaşi, Săptămâna Luminată,  

Mai 1997, 
Mustaţă Gheorghe 
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Un Dialog despre ORIGINILE LUMII  

Mustaţă Gheorghe: Mereu recitesc cartea dumneavoastră  

,,Din Memoriile originilor” şi de fiecare dată, surprind noi 
faţete ale interpretării Originilor noastre. Unele aspecte sunt 

criptice pentru mine, iar altele au o apropiere paradoxală de 

teoriile ştiinţifice, în circulaţie astăzi, care încearcă să 

descifreze tainele Originilor. 
 

Gheorghe Ghelasie: Acestea sunt cu adevărat taine. Ele 

pot fi înţelese doar prin revelaţie. Misterele Originilor nu se 

pot descifra doar prin gândire, fie ea şi ştiinţifică, cum pretind 

unii. Numai Revelaţia Divină ne poate permite accesul la 
cunoaşterea unor taine atât de profunde care, altfel, sunt de 

nepătruns pentru Fiinţa umană.  

 

M.G.: Pe bună dreptate, D. D. Roşca consideră că 
tragedia umană este tragedia cunoaşterii. Cu cât cunoşti mai 

mult, cu atât ţi se deschide hăul necunoaşterii. 

 

G.G.: Cunoaşterea este limitată pentru Om. Numai prin 

Harul lui Dumnezeu ni se poate deschide calea către 
Cunoaşterea Divină. 

 

M.G.: Prea Cuvioase Părinte, ştiu că vă daţi silinţa să 

pătrundeţi în tainele cunoaşterii mistice. Căutarea Originilor 

este calea misticii pe care o alegeţi.  
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G.G.: Într-adevăr, trăirea mistică este Regăsirea 
Originilor în propria Fiinţialitate. Originea Originilor este 
DUMNEZEU şi noi suntem Chipul şi Asermănarea Lui.  

 
M.G.: Întrucât am descoperit multe afinităţi în gândirea 

noastră, nu ar fi lipsit de interes să încercăm a găsi elemente 
comune privind descifrarea Originilor.  

 
G.G.: În prima perioadă, se accepta Creaţia şi se căuta 

planul după care Dumnezeu a făcut lumea.  
 

M.G.: Au pornit de aici, însă treptat s-au detaşat de ideile 
creaţioniste şi au încercat să explice lumea ca urmare a unui 
proces de evoluţie, unde hazardul sau jocul întâmplărilor ar fi 
avut un rol mai mult sau mai puţin important în realizarea 

configuraţiei actuale a universului şi în apariţia vieţii.  
 
G.G.: În multe privinţe, gândirea mistică nu intră în 

contradicţie cu cea ştiinţifică.  

 
M.G.: Pentru mine, a constituit un paradox faptul că 

multe aspecte privind Căutarea Originilor prezintă elemente 
comune în gândirea ştiinţifică şi cea mistică, sau vizează 

aceleaşi esenţe, chiar dacă interpretările sunt adesea diferite.  
Biolog fiind, eu văd Cosmosul într-o perpetuă evoluţie. 

Evoluţia este pentru mine un dat, o dogmă, care caracte-
rizează nu numai viaţa, ci întreg Cosmosul. Putem surprinde 

multiple aspecte evolutive la nivelul structurii profunde a 
materiei, la nivelul atomului, de asemenea putem vorbi de o 
evoluţie a elementelor chimice şi chiar a cristalelor, înainte de 
evoluţia fiinţelor vii, fiecare palier tinzând parcă spre 

desăvârşire. 
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G.G.: În această privinţă, nu cred să găsim puncte 
comune, deoarece Dumnezeu a Creat Lumea cu adevărat 
,,Întreagă” chiar din Actul Creaţiei.  

 
M.G.: Pentru ochiul cercetătorului, pentru cel care 

încearcă să urmărească fenomenele vitale de la primele 
începuturi, i se deschide perspectiva evoluţiei. Planeta noastră 

a început a fi populată cu fiinţe cvasisimple, de tipul 
Monerelor lui Ernest Haeckel, iar treptat au apărut fiinţe din 
ce în ce mai complex structurate şi cu funcţii mai diversificate 
şi mai integratoare. Seria fosilelor porneşte chiar de la 

formaţiuni abiologice, de la microsferele imaginate de S. Fox 
şi se desfăşoară până la omul de Cro Magnon.  

 
G.G.: În Căutarea Originilor, trebuie să pornim de la 

faptul că Viaţa este o permanentă Rememorare a Originilor. 
Viaţa este reproducere din Memoriile Originilor.  

 
M.G.: În biologie există o lege fundamentală, care 

postulează faptul că ,,ontogenia reprezintă o recapitulare 
scurtă şi rapidă a filogeniei”. Deci, în dezvoltarea individuală, 
de la celula ou până la maturitate şi chiar pînă la senectute, 
pot fi recapitulate anumite etape ale istoriei speciei. Aşa cum 

aţi afirmat, Viaţa este o reproducere din memoriile originilor.  
 
G.G.: În Adâncul Fiinţei noastre se găsesc Memoriile 

Originilor, care fără oprire se renasc pe sine. 

 
M.G.: Fiecare fiinţă realizează o recapitulare sau o 

rememorare a originilor, putând adesea să introducă o notă 
particulară, o conotaţie de care se va putea ţine seama în 

dezvoltarea altor fiinţe.  
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G.G.: Memoriile Originilor din Adâncul nostru sunt 
,,Singurul SACRU” căruia trebuie să ne ,,Închinăm” cu 

adevărat. 
 

M.G.: În căutarea originilor trebuie să pornim de la 
începutul Timpului, de la Explozia Primordială sau Big-bang. 

 

G.G.: Şi noi, în gândirea mistică, vorbim de ,,Big-bangul 
Creaţiei”, deoarece Creaţia începe cu Big-bangul 

CUVÂNTULUI CREATOR. 
 
M.G.: Expresia folosită de dumneavoastră, ,,Big-bangul 

Creaţiei”, m-a lăsat cu respiraţia tăiată. Putem porni alături în 
descifrarea Originilor. 

 
G.G.: Putem porni de la ipotezele cosmogonice, destinate 

,,laicilor”, adică publicului general, teoria Universului în 

expansiune emanând de la o explozie primordială ,,marea 
explozie” Big-bang, pe care o prezintă atât de bine Steven 

Weinberg în ,,Primele trei minute ale Universului”.  
 
M.G.: Spre deosebire de animal, omul îşi pune întrebăr i 

asupra existenţei şi nemuririi sale în univers. Pentru ce există 
Existentul? De ce a trebuit să existe ceva ca să existăm şi noi? 
Se încearcă diferite răspunsuri la astfel de întrebări. Apariţia 

universului ar putea fi rodul hazardului, după unele teorii. Că 
totul s-ar datora întâmplării, nu poate fi un răspuns. Şi, dacă 

totuşi, ne este impus ca un răspuns, este fără sens, fără noimă.  
 
G.G.: Şi dacă Existentul există, ne apare o nouă întrebare.  

Aşa a fost de la începutul Timpului ? 
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M.G.: Că n-a fost aşa, suntem siguri, deoarece în 

existenţa noastră ca oameni am surprins unele modificări. Am 
putea afirma că am pus în evidenţă unele aspecte evolutive 

majore. 

 

G.G.: Dacă este aşa, atunci ce a fost la începutul 

Timpului? 
 

M.G.: Într-un fel trebuie să fi existat, chiar dacă un astfe l 

de început pentru noi ar marca un sfârşit sau o fază a unui 

algoritm etern. 

 
G.G.: De unde s-a pornit şi cum de s-a ajuns la ceea ce 

percepem noi astăzi? 

 

M.G.: De-a lungul timpului, oamenii au încercat tot felul 
de răspunsuri. Au fost formulate diferite teorii. Noi ne vom 

opri asupra unei teorii moderne care, în zilele noastre, pare a 

fi mai plauzibilă. Este vorba de teoria Big-bangului. Conform 

acestei teorii, universul s-a născut în urma unei explozii 

gigantice, după care a urmat expansiunea materiei şi formarea 
a tot cea ce percepem astăzi.  

 

G.G.: Ce anume se acumulase înainte de a fi provocată 

explozia? Este o întrebare pe care ne-o punem cu toţii.  
 

M.G.: O formaţiune care pare a fi egală cu nimicul ş i 

care, totuşi, conţinea în ea atâta energie şi materie încât ne 

este greu să ne putem imagina. Formaţiunea care ar fi 

explodat ar fi măsurat 10-33 cm, ceea ce înseamnă de miliarde 
şi miliarde de ori mai mică decât nucleul unui atom, care  
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ar măsura 10-13 cm. Temperatura acestei formaţiuni era de 

1032 grade, ceea ce constituie un aşa-numit ,,zid de 
temperatură”. Presiunea era pe aceeaşi măsură, iar materia nu 

avea o structură orgrnizată. Materia ar fi putut fi reprezentată 

printr-o ,,supă” de formaţiuni sau de particule primare, care ar 

fi constituit strămoşii îndepărtaţi ai cuarcilor, dacă şi cuarcii 

au avut o evoluţie a lor, după cum afirma Jean Guitton  
în 1992. Cele patru forţe fundamentale (gravitaţia, forţa 

electromagnetică, forţa tare şi forţa slabă) nu erau 

diferenţiate. 

 

G.G.: Şi ce s-a întâmplat după explozie?  
 

M.G.: După Big- bang, deci după explozia primordială, 

cosmosul s-a organizat după legi perfecte şi rigide, urmând o 

traiectorie evolutivă. Dacă pornim de la începutul Timpului, 
de la 10-43 de secunde de la declanşarea exploziei originare, 

atunci universul măsura, aşa cum am mai amintit, 10-33 cm. În 

perioada cuprinsă între 10-35 şi 10-32 secunde ar fi avut loc cea 

mai fantastică mărire a universului. Acesta s-ar fi dilatat de 

1050 ori, ajungând până la dimensiunea unei portocale de 
circa 10 cm diametru. Acest univers ar fi prezentat numeroase 

striuri şi neregularităţi, care s-ar fi dezvoltat mai târziu şi ar fi 

dat naştere la galaxii, planete şi stele. În deplasarea sa spaţială 

şi temporală, universul s-ar fi structurat. Astfel, la 10-32 
secunde ar fi avut loc separarea forţei electro-slabă. La 10-11 

secunde, forţa electro-slabă s-ar fi separat în forţa 

electromagnetică şi forţa slabă. Fotonii erau diferenţiaţi de 

alte particule primordiale, de cuarci, leptoni şi gluoni. În 

perioada cuprinsă între 10-15 şi 10-5 se formează neutronii şi 
protonii prin asocierea cuarcilor. Se formează apoi celelalte 
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particule elementare şi atomii. Particulele elementare se 

asamblează pentru a forma izotopii nucleelor de hidrogen şi 
apoi de heliu. Cam după o perioadă de 100 milioane de ani se 

formează primele stele. Urmărind traiectoria evoluţiei cosmo-

sului, putem surprinde faptul că el se organizează după legi 

perfecte şi rigide, că nimic nu se desfăşoară la întâmplare. 

 
G.G.: Dacă este aşa, atunci unde sunt înscrise aceste legi 

perfecte şi rigide? Unde se găseşte înscris algoritmul după 
care se realizează desfăşurarea spaţială şi temporală a 

cosmosului? Există o informaţie primordială? Există un cod, 
asemenea celui genetic, care să fie înscris la nivelul materiei 
profunde? 

 

M.G.: Aici este o mare taină. În fond, ce a existat înainte 
de explozia primordială, înainte de ,,zidul lui Planck”? Se 
pare că, aşa cum afirma J. Guitton, ,,în spatele acestui zid se 
ascunde o realitate inimaginabilă”. Un fizician care a încercat 

să privească dincolo de ,,zidul lui Planck” spune că ,,zărise o 
realitate ameţitoare în care domină haosul, în care gravitaţia 
era aşa de puternică încât sfărâma structura spaţiului pentru a-
i da alte dimensiuni, pentru care trecutul, prezentul şi viitorul 

nu mai aveau nici o semnificaţie”26. John Wheeler considera 
că dincolo de ,,zidul lui Planck” era „un ocean de energie care 
are înfăţişarea neantului”. Se pare că John Wheeler are 
dreptate. În fond, conform teoriei câmpului cuantic, universul 

fizic este făcut din fluctuaţii minore, care au loc pe suprafaţa 
unui imens ocean de energie. Deci, particulele materiale 
elementare şi universul întreg ar proveni din acest ,,ocean de 
energie”. Spaţiul, timpul şi materia se nasc din acest ocean de 

                                                 
26 

J. Guitton, „Dumnezeu și știința”, ed. Harisma, 1992, p. 33.  
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energie infinită şi de flux cuantic. Poate că dincolo de ,,zidul 
lui Planck” era un ocean de vid cuantic. Vorbim de un vid 
cuantic deoarece vidul absolut, caracterizat, aşa cum credem 

noi, printr-o lipsă totală de materie şi energie nu există. Vidul 
în stare pură este o imaginaţie a minţii omeneşti, nu există, 
deoarece nu putem elimina acel câmp electromagnetic 
rezidual, care constituie ,,fondul” vidului.  

 
G.G.: Nimicul nu ,,există” şi astfel Creaţia este ceva care 

n-a existat şi de aceea se zice că este Creată din nimic.  

 
M.G.: Ceea ce reuşeşte fizica cuantică să descifreze este 

de-a dreptul fantastic. S-a descoperit existenţa unei energii 
reziduale în sânul vidului. Această energie ar putea ca, în 
cursul ,,fluctuaţiilor ei de stare” să se transforme în materie. 

Ajungem astfel să acceptăm ideea paradoxală că ,,noi 
particule se vor naşte din neant”27. În vidul cuantic, 

particulele pot apare şi dispare într-un timp extrem de scurt. 
Aici dispare graniţa dintre materie şi energie. Aici putem să 
surprindem jocul trecerii materiei în energie şi invers, într-o 

succesiune infinită. Suntem la graniţa nimicului, a 
neantului,dar nu a inexistenţei.  

 
G.G.: Nimicul… golul… Ca viziune Creştină, 

DUMNEZEU este FIINŢA-TOTUL absolut, ca Originea în 

Sine. Nimicul nu există şi nici nu este noţiunea despre aşa ceva. 
 
M.G.: Nimicul, vidul nu există. „Fizica cuantică 

demonstrează că materia poate să apară din vid cu condiţia ca 
să fie injectată o cantitate suficientă de energie; prin extensie, 

                                                 
27

 Ibid., p. 34.  
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este aşadar îngăduit să presupunem că la origine, exact înainte 
de Big-bang, un flux de energie incomensurabilă a fost 
transferat în vidul iniţial, antrenând o fluctuaţie cuantică 
primordială, din care avea să se nască universul nostru”, 
afirma J. Guitton. De aici, ideea că în spatele „zidului lui 
Planck” se găseşte un ocean de energie primordială, a cărei 
forţă n-o putem concepe. După Jean Guitton, „oceanul 
energiei nelimitate este Creatorul”28. 

 
G.G.: La început a fost TOTUL-DUMNEZEU. 
 
M.G.: Se mai spune că înaintea „zidului lui Planck” nu 

exista nimic, sau că exista „împărăţia totalităţii atemporale”, 
sau o simetrie absolută, sau „un ocean de inteligenţă”.  

 
G.G.: „La început era CUVÂNTUL şi DUMNEZEU era 

CUVÂNTUL, Care a făcut Cerul şi Pământul” (Ioan 1, 1-3, 
Fac. 1,1). 

 
M.G.: Ce se întâmpla înainte de Big-bang? Se pregătea 

marea explozie, se cristaliza „codul genetic” al cosmosului. 
Dacă după explozie totul se desfăşoară după legi perfecte şi 
rigide, înseamnă că întregul algoritm al evoluţiei cosmosului 
s-a pregătit în „oceanul de inteligenţă” şi a fost înscris într-un 
„cod cosmic primordial”.  

 
G.G.: Un astfel de cod nu putea să fie conceput decât de 

Inteligenţa Divină. E ca şi cum, în nemărginirea oceanului de 
Inteligenţă, în infinitatea timpului de dinaintea „zidului lui 
Planck” se concepea şi se scria „codul cosmic primordial”, 
pregătindu-se Big-bangul Creaţiei. 

                                                 
28

 Ibid., p. 35.  
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M.G.: Cum s-a declanşat explozia? Ce s-a întâmplat? 
Jean Guitton îşi imaginează că „apoi «ceva» urmează să se 
producă. Ce? Nu ştiu. Un suspin al nimicului. Poate un fel de 
accident al neantului, al fluctuaţiei, al vidului; într-o clipă 
fantastică, Creatorul, conştient de a fi Cel ce Este în 
Totalitatea neantului, va hotărî să creeze o oglindă pentru 
propria- i existenţă. Materia, universul; reflectări ale conştiinţei 
sale, ruptură definitivă cu frumoasa armonie a neantului 
originar. Dumnezeu tocmai şi-a creat o imagine a lui însuşi”.  

 
G.G.: Nimicul Facerii Lumii este legat doar de creaţie. 

DUMNEZEUL Relevaţiei Creştine este aşa de DEPLIN, încât 
nu mai poate fi şi „altceva” dincolo de EL. Creaţia trebuie să 
fie total de „altă natură, de alt spaţiu, de altă mişcare”, şi mai 
mult, „de altă Fiinţă”. DUMNEZEUL Relevaţiei Creştine este 
FIINŢA UNICĂ absolută, care poate Crea şi o „Fiinţă 
Creată”, care n-a putut exista înainte şi care astfel este Creată 
din „nimic”. ACTUL Creaţiei produce „nimicul”. Creaţia 
începe cu Big-bangul CUVÂNTULUI CREATOR, cu Big-
bangul LUMINII. CUVÂNTUL Creează real şi concret, din 
nimicul făcut special ca spaţiu de Creaţie. Pentru actul 
Creaţiei se produce „nimicul”. Dumnezeu trebuie să facă un 
loc în deplinul Său, deoarece „alt spaţiu” nu există. FIINŢA 
lui DUMNEZEU se retrage pe Sine ca să rămână „golul-
nimicul” pentru Fiinţa sau Existenţa Creată.  

 
M.G.: Să rămânem la pregătirea exploziei primordiale. 

Cum poate fi privită aceasta în gândirea mistică?  
 
G.G.: Fizicienii spun că înainte de „zidul lui Planck” era 

„neantul” sau poate un „ocean de simetrie”, o energie infinită... 
Mai bine să spunem că era un „ocean de Inteligenţă”, un 
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„ocean de IUBIRE” sau de LUMINĂ, era TAINA LUI 
DUMNEZEU, TAINA DIVINĂ, era DUMNEZEIREA 
ADEVĂRATĂ. Nu se realizase încă nimic din Creaţie. 
Urmează momentul cel de Taină, este momentul exploziei 
primordiale, este momentul începutului Creaţiei. În acest 
moment, se revarsă în Cosmos un CEVA DIVIN, 
Binecuvântarea TATĂLUI DUMNEZEU, care se dăruieşte 
Lumii. Începe Dimineaţa Cosmică. Un GLAS ce zguduie 
Cosmosul rosteşte UN NUME DE TAINĂ. Este GLASUL 
DIVIN. Este GLASUL LUI DUMNEZEU, ce declanşează 
Creaţia, explozia primordială. 

Să fie LUMINĂ! Iată rostirea glasului lui DUMNEZEU.  

Această rostire provoacă explozia.  

 
M.G.: Anticii vorbesc şi ei de un SUNET ce pulsează în 

cosmos. 

 

G.G.: Pentru Creştini, Numele Lui IISUS HRISTOS este 

CUVÂNTUL-LOGOSUL, care se face trup de creaţie. 
Numele lui DUMNEZEU este deci CUVÂNTUL, prin care 

toate s-au făcut. 

 

M.G.: CUVÂNTUL DIVIN este Glasul Informaţional a l 
Cosmosului, este Inteligenţa Divină după care toate s-au 

făcut? 

 

G.G.: Anticii ţineau „ascuns” Numele Divin şi doar 

„corespondenţa” Sa o dezvăluiau. Creştinismul scoate din 
Chivot Numele lui DUMNEZEU, nu însă şi Taina Numelui 

Divin. Taina Numelui Divin se poate dezvălui doar celor care 

vor reuşi să-L audă. El este auzit de cei sfinţi.  
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Începe DIMINEAŢA SUPRACOSMICĂ, cu aşa-numitul 

SUNET SUPRACOSMIC, din care izvorăşte şi se menţine 
lumea. Glasul FIULUI LUI DUMNEZEU, LOGOSUL a 

declanşat Creaţia. Să fie LUMINĂ! După acest moment 

Supracosmic urmează un al doilea moment, un al doilea fapt 

tot atât de intens. Un GLAS tot DIVIN, intră în Cosmos şi se 

PECETLUIEŞTE în Creaţie. Acest GLAS DIVIN este un 
GLAS DE TAINĂ în Numele Lui Hristos, este CUVÂNTUL 

VIU, care se face Trup de Creaţie. GLASUL DIVIN conţine 

Informaţia, Inteligenţa Divină, Planul Creaţiei. Acesta este 

format din Cuvintele (codonii cosmici) care curg din CARTEA 

VIEŢII. Cuvintele se însămânţează şi fac să „crească Lumea”. 
GLASUL DIVIN este complex, este asemenea unei Simfonii 

Divine, care generează Simfonia Creaţiei. GLASUL DIVIN 

este codul informaţional Divin, care intră în Cosmos şi se 

pecetluieşte în Creaţie. Conţine acele Cuvinte Arhetipale care 
au creat şi creează mereu Lumea.  

 

M.G.: Cuvintele Arhetipale sunt „codonii” şi „genele” 

informaţionale care alcătuiesc Informaţia Cosmică Divină.  

 
G.G.: Prin cele două GLASURI de Taină, Divinul 

coboară permanent în Creaţie. Creaţia are un fond Divin 

permanent. 

 
M.G.: Să revenim şi să detaliem încă unele elemente 

legate de pregătirea Big-bangului Luminii. Cum se face mai 

departe pregătirea Dimineţii Supracosmice?  

 

G.G.: Ca răspuns la Iubirea TATĂLUI, FIUL îi aduce 
TATĂLUI şi un Chip de Iubire de Creaţie:  
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– EU, FIUL TĂU, sunt MĂSURA TA, ŞI IATĂ şi o 

Creaţie pe Măsura Mea, ca o „CARTE a Creaţiei”. Din 
bucuria Iubirii Mele de FIU, Eu Creez şi un chip de Iubire de 

Creaţie. Pentru aceasta, EU Însumi Mă fac şi un Chip de 

Creaţie. În acest fel, sunt de două ori FIU. EU, FIUL TĂU, 

sunt în acelaşi timp şi CUPRINDEREA TA într-o „cuprindere 

de Creaţie”. Primeşte dar, PĂRINTE al MEU, ca prinos din 
partea FIULUI TĂU DUMNEZEIESC, şi acest CHIP de 

Iubire de Creaţie. Astfel vom face OM după CHIPUL 

NOSTRU. 

 

M.G.: În ce mod a prezentat FIUL Darul Său de Creaţie?  
 

G.G.: Este un aşa zis ICONIC Precosmic, „CARTEA 

VIEŢII”. În CARTEA VIEŢII se găseşte întregul algoritm al 

Creaţiei. CUVÂNTUL este CREATOR. În acest mod, prin 
CARTEA VIEŢII care se va desfăşura în Creaţie, FIUL 

DUMNEZEIESC devine de două ori FIU. Cel Născut direct 

din TATĂL şi cel făcut şi un Chip de Creaţie.  

 

M.G.: Deci două Chipuri într-un Unic IPOSTAS de FIU. 
 

G.G.: LOGOSUL CREATOR revarsă Chipul TREIMII 

DUMNEZEIEŞTI. 

 
M.G.: Şi astfel putem deduce că Chipul Creaţiei îşi are 

Originea în CHIPUL LOGOSULUI CREATOR. 

 

G.G.: FIUL FIINŢIAL al lui DUMNEZEU este 

LOGOSUL în SINE. El îşi Creează SIEŞI un CHIP DE 
LOGOS DE CREAŢIE, ce este un LOGOS PREHRISTIC 
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sau LOGOSUL CREATOR AL LUMII (LOGOSUL 

FĂPTURILOR, LOGOSUL COSMIC şi DEMIURG al 
LUMII). 

 

M.G.: Lucrurile sunt limpezi acum. La început a fost 

CUVÂNTUL şi CUVÂNTUL era DUMNEZEU (Ioan 1, 1-3). 

 
G.G.: Înainte de Dimineaţa Supracosmică, Inteligenţa 

Divină pregătise totul. Totul era înscris în CARTEA VIEŢII. 

Inteligenţa Divină elaborase întregul „cod cosmic” al Creaţiei 

şi algoritmul după care avea să se desfăşoare. CARTEA 

VIEŢII este o „MAMĂ” cu Însuşi FIUL LUI DUMNEZEU 
în Pântece. 

 

M.G.: Codul este CUVÂNTUL. CUVINTELE înscrise în 

CARTEA VIEŢII se materializează. Decodificarea „codului 
cosmic” din CARTEA VIEŢII este tocmai materializarea 

Cuvintelor. 

 

G.G.: Aşa cum se spune în Biblie, Dumnezeu a zis: „Să 

dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care 
să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe 

pământ” (Fac., cap. 1).  

 

M.G.: Trebuie să înţelegem că toate Cuvintele care erau 
înscrise în CARTEA VIEŢII în acest „paragraf” al „codului 

cosmic” se materializează în funcţie de ordinea în care erau 

înscrise, devenind elemente ale Creaţiei.  

 

G.G.: Încă nu se realizase explozia. Urmează Momentul 
cel de Taină. În acest moment se revarsă, aşa cum am mai 
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spus, CEVA DIVIN în Cosmos. Începe Dimineaţa 

Supracosmică. Un GLAS ce zguduie Cosmosul rosteşte  
Cuvinte de Taină. Este GLASUL DIVIN. Este GLASUL 

FIULUI LUI DUMNEZEU, este rostirea LOGOSULUI, care 

provoacă explozia. Să fie LUMINĂ! 

 

M.G.: Şi s-a făcut lumină. Ce simbolizează în gândirea 
mistică? 

 

G.G.: Chipul Luminii este Arhechipul MAICII 

DOMNULUI, care este ARHECHIPUL MAICII COSMICE, 

care conţine în sine codul COSMIC prin care FIUL se 
desfăşoară în Creaţie. MAMA COSMICĂ simbolizează 

BISERICA COSMICĂ, iar în Chivotul din Altarul Cosmic se 

găseşte Codul Cosmic al Creaţiei. MAMA COSMICĂ a 

Chipului Creat, care poate să Întrupeze pe FIUL lui 
DUMNEZEU, este Taina Posibilităţii Creaţiei. Arhechipul 

MAICII COSMICE este Taina care poate Întrupa LOGOSUL 

DIVIN. 

 

M.G.: Cum poate INCREATUL să „treacă” în Creat? Iată 
o întrebare dificilă a filosofiei antice.  

 

G.G.: Revelaţia Creştină arată că această „trecere” este 

posibilă prin Iconicul de Creaţie, care este ARHIECHIPUL 
MAICII DOMNULUI. După cum afirma Sfântul Maxim 

Mărturisitorul, Originea în sine a Creaţiei este FIUL 

DUMNEZEIESC, care Creează un Chip de Creaţie, pe care îl 

asumă ca ARHECHIP PREHRISTIC CREATOR. Acest 

Arhechip, care este un Chip de Preoţie şi un Chip de Biserică, 
poate realiza dialogul între Divin şi Creaţie în Facerea Lumii.  



260 

M.G.: Trebuie să înţelegem că, după cum Arhechipul 

Prehristic Creator se Întrupează şi într-un Chip de Făptură de 
Creaţie, ca OMUL HRISTOS, tot aşa şi ARHIECHIPUL de 

MAMĂ COSMICĂ (de Biserică Cosmică) se Întrupează în 

Chipul de Făptură ca MAICA DOMNULUI.  

 

G.G.: Arhechipul Creator Prehristic, ca FIU de Creaţie, 
creează din „Coasta” Sa pe MAMA COSMICĂ, care devine 

în acelaşi timp şi MAMA-NĂSCĂTOARE a FIULUI (aşa 

cum Eva a fost Creată din Coasta lui Adam). FIUL nu are pe 

MAMA în Sine, ci din „Coasta” FIULUI de Creaţie Creează 

Chipul de Mamă-Născătoarea Fiului. 
 

M.G.: Cu alte cuvinte, FIUL nu are în Sine pe MAMA 

SA, ci are în Sine Naşterea Sa (Coasta) care este „Sămânţa” 

din care se Plămădeşte Mama-Născătoarea Fiului. Mama are 
în schimb în Sine, prin natura sa, pe Fiul în Sine (Chipul 

Fiului spre Naştere).  

 

G.G.: De aici apare ARHECHIPUL MAICII DOMNULUI 

ca Iconic de Creaţie.  
 

M.G.: Trebuie să înţelegem că Fiul Divin Creator îş i 

Creează pe Mama Sa, Lumina? 

 
G.G.: Intrarea Divinului în Creaţie se face prin Lumină-

Timp. Divinul se înscrie în Cuvântul CREATOR ca Spaţiu şi 

intră în Creaţie prin Lumină-Timp. Lumina este Arhechipul 

Naşterii, este Chipul FIULUI care Naşte Lumina, care este 

Propria MAMĂ. 
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M.G.: Deci, în Creaţie FIUL este Originea MAMEI.  
 

G.G.: În Dumnezeire, TATĂL este Originea FIULUI ş i 

FIUL care „iese” în Creaţie îşi Naşte o Origine de Creaţie, ca 

MAMA. 
 

M.G.: Putem folosi şi alte simboluri?  

 

G.G.: FIUL este „Coasta” sau Inima TATĂLUI, deoarece 

mistic, COASTA este Chipul INIMII-Centrul FIINŢEI.  
 

M.G.: Deci FIUL este Naşterea Inimii TATĂLUI, iar 

MAMA din Creaţie este Naşterea Inimii FIULUI. În FIUL 

bate Inima TATĂLUI şi FIUL este Icoana TATĂLUI.  
 

G.G.: FIUL CREATOR Îşi face INIMA SA CUVÂNT de 

Creaţie. Şi Limbajul Cuvântului Său este CARTEA de 

Creaţie. În Actul Creator, Cuvântul Divin Îşi Creează prima 

dată o Inimă de Creaţie, care este Lumina sau Mama de 
Creaţie. De aici Hexameronul Facerii Lumii, ca Hexameronul 

Naşterii Cuvântului Creator în Multitudinea de Creaţie, prin 

Întruparea din Arhechipul Mamei-Lumina Creată. 

 

M.G.: Chipul MAMEI CUVÂNTULUI CREATOR are 
mai întâi CHIPUL LUMINII Create, care apoi va avea Chipul 

de Mamă de făpturi. 

 

G.G.: Creaţia este o TAINĂ. FIUL lui DUMNEZEU nu 
este doar un arhitect al Lumii, ci chiar Născătorul ei. FIUL 

LUI DUMNEZEU Se Renaşte în Făpturile Create. „Eu 

concep şi Nasc totodată Creaţia. Şi aceasta nu este «totul», în 
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«afara» MEA, că EU Însumi Mă RENASC în Făpturile 

Create. CONCEPEREA MEA o fac VIE mai întâi prin MINE 
ÎNSUMI, și aceasta se face totodată Fiecare Făptură Creată. 

Aşa, Fiecare Creaţie este o MEMORIE mai întâi a Mea, în 

care Mă IDENTIFIC, EU însumi. Mă fac în MINE Fiecare 

Făptură şi după aceea o Creez în „afară”.  

 
M.G.: Este ca şi cum fiecare Concepere a SA din Creaţie 

este un Cuvânt şi prin fiecare Cuvânt se creează o Făptură 
individuală, deoarece Cuvântul Se Întrupează.  

 
G.G.: Creaţia este în Originea FIULUI DUMNEZEIESC. 

„La început era CUVÂNTUL prin care toate s-au făcut” 
(Ioan. 1. 1-3). CARTEA CUVÂNTULUI VIEŢII, APA care 
Curge din ea şi LUMINA sunt Arhechipurile Luminii Create. 
Începe Prima Zi a Creaţiei. Să fie LUMINĂ! Cu Chipul 
LUMINII Create Lumea se Naşte. Primul Chip al Lumii sunt 
Îngerii LUMINII. Îngerii sunt Făpturi de Lumină. Îngerii sunt 
Spiritele Luminii Create. Ei sunt primii Cuvântători şi primii 
Cântători ai CUVÂNTULUI şi ai LUMINII. Îngerii, Spiritele 
Luminii Create, apar ca Chip al Cerului, care nu este încă 
Creat din Apa Primordială, deoarece întâi se creează un Cer 
Spiritual şi apoi un Cer Spaţial. Originea Spaţiului Creat este 
CARTEA CUVÂNTULUI CREATOR din care Curge APA 
Primordială. Spaţiul se Naşte din CUVÂNTUL Creator.  

 
M.G.: Deci cu Lumina începe Prima Zi. 
 
G.G.: Îngerii stăteau permanent în jurul Altarului, în jurul 

CĂRŢII DIVINE. Deschiderea CĂRŢII DIVINE avea să 
declanşeze desfăşurarea Creaţiei. CARTEA VIEŢII era 
pecetluită, iar Îngerii nu ştiau ce este în ea. Deschiderea 
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CĂRŢII n-o putea realiza decât FIUL LUI DUMNEZEU. 
Cartea era înconjurată de Îngeri, iar în fruntea lor stătea 
Luceafărul. Cu toţii vedeau CARTEA DIVINĂ ca pe o 
TAINĂ care poartă în „Pântecele” său pe Însuşi FIUL DIVIN. 
CARTEA SFÂNTĂ este MAMA ce-L va Naşte pe FIUL LUI 
DUMNEZEU în Creaţie. Dar iată marea surpriză! Luceafărul 
se grăbeşte să rupă peceţile CĂRŢII pentru a declanşa El 
Naşterea Creaţiei, deoarece El dorea ca DUMNEZEU să 
Creeze prin Îngeri lumea. Luceafărul considera că 
DUMNEZEU i-a gândit pe Îngeri, iar Îngerii trebuie să 
gândească Lumea. Acest comportament a determinat Căderea. 
Alături de Îngerul Luceafăr au căzut ca un trăznet, 
prăvălindu-se într-un „gol”, toţi Îngerii care i se alăturaseră.  

 

M.G.: Aceasta a fost, deci, căderea Îngerilor.  
 
G.G.: La început DUMNEZEU face Cerul şi Pământul, 

adică Chipul de Altar de Sus şi de Jos. După acestea trece la 
„Construirea” Lumii. Pentru aceasta face mai întâi 

„Materialul-Apa Primordială”. Este „APA VIE”, Arhetipul 
apei obişnuite, este APA COSMICĂ.  

 

M.G.: Ce simbolizează APA din punct de vedere mistic? 
 

G.G.: Apa ESTE Iconografic Chipul LOGOSULUI-
CUVÂNTULUI care „curge” din DUMNEZEIRE şi Naşte 
Lumea Creată. Apa este substanţializarea de Creaţie a 

CUVÂNTULUI, este VIAŢA, „prin care toate s-au făcut”. 
Apa este Arhetipul Sângelui-Substanţializarea Vieţii. Lumea 

se Naşte din Apă-SÂNGELE CUVÂNTULUI DIVIN. FIUL 
LUI DUMNEZEU Creează mai întâi Altarul, ca Cer şi ca 
Pământ, apoi face „Temelia-Apa Primordială”. Chipul 
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CUVÂNTULUI DIVIN Cel A-Cosmic se Cosmicizează prin 
Chipul Apei. 

 

M.G.: Având Altarul şi Temelia trece la „Facerea” 
propriu-zisă a Lumii. Urmează „Zidirea”. Temelia este APA-

Spaţiul, iar LUMINA este Timpul Creat.  

 

G.G.: Spaţiul-APA Primordială este Transpunerea 
CUVÂNTULUI Creator. De aceea Lumina-Timpul şi Spaţiul-

Apa sunt cele două paralele ale Creaţiei. Apa şi Lumina sunt 

„Împletirea” între Divin şi Creaţie în Transpunere reciprocă. 

În sens Creştin, Divinul Se Îmbracă în Creaţie şi totodată 

Creaţia se Îmbracă în Divin.  
 

M.G.: Deci, Apa-Spaţiul este Îmbrăcarea Divinului în 

Creaţie, iar Lumina-Timpul este Îmbrăcarea Creaţiei în Divin.  

 
G.G.: Divinul coborât din Creaţie este CUVÂNTUL-

LOGOSUL-APA, iar Creaţia urcată în Divin este Lumea. 

Lumea este Pământul care Întrupează APA şi LUMINA. 

LOGOSUL Prehristic Creator Creează Chipul de „Substanţă 

Creată” care este APA Primordială. În APA primordială este 
„Cerul şi Pământul”, peste care se odihneşte DUHUL 

DUMNEZEIESC. 

 

M.G.: APA Primordială nu trebuie înţeleasă ca apa fizică 
substanţializată. APA Primordială ar putea fi comparată cu 

Hyle sau materia lui Aristotel, iar DUHUL DUMNEZEIESC 

ar putea fi asemănat formei aristotelice? Ele sunt elemente 

care se găseau înaintea exploziei primordiale. Apa reprezintă 

„substanţa” de Creaţie. LOGOSUL DIVIN creează 
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„Substanţa de Creaţie” care este Însuşi LOGOSUL Creat, pe 

care o face „Trupul Său”.  
 

G.G.: Lumea Creată nu înseamnă desacralizarea Sacrului 
Divin, ci Crearea unui „Sacru de Creaţie”. Deci Sacrul nu se 
pierde, ci se arată într-un Chip Creat. 

 

M.G.: APA primordială este APA VIE, este Chipul 
LOGOSULUI, care curge din Dumnezeire şi Naşte Lumea 
Creată. Cerul este întruparea CHIPULUI DUMNEZEIESC de 
SUS, iar pământul al Celui de Jos. În Cer au fost creaţi 

Îngerii, iar pe Pământ Natura, OMUL este unirea celor două 
Întrupări. Încep să se limpezească multe lucruri. Să revenim 
însă la „Zidirea” Lumii. „La început, DUMNEZEU face 
Cerul şi Pământul” (Fac. 1, 1), adică CHIPUL de ALTAR de 

Sus şi Jos, după care trece la „zidirea” Creaţiei. Ce 
simbolizează ALTARUL din punct de vedere mistic? 

 
G.G.: Altarul este CHIPUL LOGOSULUI ÎNTRUPAT, 

care apoi se face Model al „Bisericii-Lumea Creată”. Aici se 
încurcă unii care vorbesc de o simplă Biserică fără ALTAR. 
ALTARUL este originea Bisericii, iar Transpunerea 
ALTARULUI este Biserica. ALTARUL reprezintă în aceeaşi 

măsură Originea PREOŢIEI, care este CHIPUL direct Divin. 
FIUL DUMNEZEIESC, ca PREOŢIE, Creează ALTARUL-
ÎNTRUPAREA PREOŢIEI şi ALTARUL se ÎNTRUPEAZĂ 
în PÂNTECELE FECIOAREI-Bisericii. ALTARUL este 

LOGOSUL Creat ASUMAT direct de LOGOSUL în Sine 
CREATOR. „La început FIUL DUMNEZEIESC a Creat 
Cerul şi Pământul, CHIPUL de ALTAR, CHIPUL 
LOGOSULUI DIVIN şi AL LOGOSULUI CREAT, CA CHIP 

Prehristic. Şi LOGOSUL Prehristic CREATOR Creează 
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Chipul de „Substanţă Creată”, APA Primordială, în care este 
„Cerul şi Pământul netocmit şi gol”, peste care DUHUL 
DUMNEZEIESC se ODIHNEŞTE. Şi a Zis: „Să fie 

LUMINĂ!” şi se zideşte Altarul de Creaţie. Cu LUMINA-
ALTARUL de Creaţie începe prima Zi de Creaţie”.  

 
M.G.: Deci trebuie să înţeleg că Cerul, Pământul, APA 

Primordială sunt ARHECHIPURILE LOGOSULUI 
CREATOR, care Se ÎNTRUPEAZĂ Prehristic în LUMINA 
Creată-ALTARUL de Creaţie. 

 

G.G.: Întocmai. Iată cum în Creştinism este ÎMPLI-
NIREA întocmai a BISERICII INTEGRALE, ca ALTAR şi 
Biserică, PREOŢIE-DIVIN şi Biserică-Creaţie. De aici cele 
„Două Hexameroane”, al Facerii Lumii, ca DIVIN închis în 

CHIVOT, Prehristic şi „cel EUHARISTIC, ca DIVIN 
HRISTIC, NĂSCUT-ÎNTRUPAT, Ieşit la VEDERE, ca 
Deschiderea ALTARULUI şi extinderea lui ca Biserică a 
Tuturor. 

 
M.G.: După câte ştiu, nu este vorba doar de două 

Hexameroane. 
 

G.G.: Da, este vorba de Hexameronul Facerii Lumii, de 
Hexameronul EUHARISTIC sau LITURGIC şi de 
Hexameronul ESHATOLOGIC. Hexameronul Facerii Lumii 
este cel al Vechiului Testament. Viziunea Creştină vorbeşte de 

ENIPOSTAZIEREA LOGOSULUI DUMNEZEIESC, adică 
de preluarea şi asumarea de către IPOSTASUL FIULUI 
DUMNEZEIESC şi a Firii de Creaţie. „Şi CUVÂNTUL Trup 
S-a făcut” (Ioan 1,14). Aceasta este însăşi ÎNTRUPAREA 

HRISTICĂ. Astfel, PERSOANA FIULUI LUI DUMNEZEU 
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îşi asumă şi Firea de Creaţie, alături de SUPRAFIREA de 
DUMNEZEU, în acelaşi IPOSTAS-PERSOANĂ, HRISTOS 
Cel deodată DUMNEZEU şi OM. Este TAINA esenţială a 

Revelaţiei Creştine. În Hexameronul Facerii Lumii sunt 
„SEMINŢELE” CHIPULUI LUI HRISTOS. LOGOSUL 
PREHRISTIC şi PREEVANGHELIC, al Templului şi al 
DIVINULUI „închis” în CHIVOT, trece în LOGOSUL 

LITURGIC, Nou-Testamentar. Este LOGOSUL ICONIC al 
CHIPULUI HRISTIC TAINIC, ce se ARATĂ la FAŢĂ. 
Acum POMUL VIEŢII-PREHRISTICUL-Se face ROD-
EUHARISTIE-ÎMPĂRTĂŞANIE. Acum IPOSTASUL 

FIINŢIAL direct şi PERSONAL Se ÎNTRUPEAZĂ şi Se 
ARATĂ ca ICOANĂ. În Hexameronul Facerii Lumii, 
DUMNEZEU Se FACE şi Creaţie, iar în Hexameronul 
LITURGIC, Creaţia se face şi DUMNEZEU. În Hexameronul 

EUHARISTIC, lucrurile structurate ca individualităţi se 
reunesc şi refac CARTEA VIEŢII prin formarea POMULUI 
VIEŢII. Este ca şi cum TRUPUL HRISTIC s-a Împărtăşit în 
lucrurile create, însă prin POMUL VIEŢII are loc refacerea 

TRUPULUI HRISTIC, ce reface Rodul. 
 
M.G.: De aici practica liturgică şi Împărtăşirea care se 

face din Trupul lui Hristos.  
 
G.G.: Da, fiecare lucru creat are parte din TRUPUL Lui 

HRISTOS. Mântuirea sau preîndumnezeirea se face prin 
câştigarea condiţiei Hristice, deci prin Împărtăşirea cu 

TRUPUL Lui HRISTOS. Datorită păcatului, căderii Îngerilor 
şi pierderii Raiului, LOGOSUL ICONIC îşi mai adaugă şi 
MENIREA de MÂNTUITOR şi RESTAURATOR 

(RESTABILITOR) al Chipului de Creaţie.  
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M.G.: Şi astfel se furnizează Plămădeala Veşniciei.  

 
G.G.: Şi, în sfârşit, urmează Hexameronul ESHATO-

LOGIC, al CELEI de-a DOUA VENIRI. Este Hexameronul 

SFÂNTULUI DUH, care va determina Îndumnezeirea 

Creaţiei. 

 
M.G.: Am încercat să facem o paralelă între cunoaşterea 

ştiinţifică şi cea mistică în ceea ce priveşte căutarea Originilor 

şi constat că am ajuns, poate paradoxal, la o comuniune de 

idei. Este dificil să privim dincolo de „Zidul lui Planck” şi 

chiar dacă acest lucru ar fi cu putinţă, ne-ar fi greu să 
înţelegem ceea ce vedem.  

 

G.G.: Aceasta fiindcă este vorba de o mare TAINĂ 

DIVINĂ, care nu se descoperă decât prin Revelaţie.  
 

M.G.: În ultima vreme se vorbeşte tot mai mult de o 

„inteligenţă a materiei”, de capacitatea de a se autoorganiza 

după legi precise.  

 
G.G.: Şi anticii vorbeau de o inteligenţă Divină, chiar 

dacă nu o concepeau în sensul creştin.  

 

M.G.: Mihai Drăgănescu, un gânditor contemporan, 
vorbeşte despre o inteligenţă primordială, la nivelul 

infomateriei. De altfel, Lima de Faria în Teoria autoevoluţiei 

(Teoria evoluţiei fără selecţie) sugerează existenţa unui cod 

informaţional la nivelul materiei profunde, care ar putea 

explica algoritmul desfăşurării cosmosului în traiectoria sa 
evoluţionistă.  
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G.G.: Acest algoritm, pentru gândirea mistică, se află în 
CARTEA VIEŢII. Aşa cum subliniam, întreaga desfăşurare a 

informaţiei s-a realizat prin Întruparea CUVÂNTULUI 
înscris în CARTEA VIEŢII.  

 
M.G.: Vă mulţumesc, Prea Cuvioase Părinte, pentru 

disponibilitatea de a parcurge împreună acest itinerar în 

căutarea Originilor. Sper să mai avem ocazia să abordăm 
fenomenele Vieţii şi ale Creaţiei.  

 
G.G.: Se va putea face, chiar dacă gândirea mistică este 

mai criptică şi nu poate fi abordată fără un limbaj adecvat.  

 
M.G.: Mulţi vă înţeleg greu.  

 
G.G.: Cine „caută“ LUMINA, va trece peste toate 

„greutăţile” până o va „Găsi” şi Bucuria va fi cu atât mai 

mare. 
 

M.G.: Mulţumesc, Prea Cuvioase Părinte, şi Dumnezeu 
să ne dea „Gândul cel Bun de Rai”, nu cel „rupt” după 
căderea în păcat! 
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III. 

Pe Urme Antropologice 
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INTRODUCERE 
 

Între problemele care provoacă cele mai multe 
controverse, poate pe primul loc se situează aceea a originii 

omului. Dintotdeauna omul s-a întrebat asupra originii lui şi 
asupra poziţiei sale în univers. Problema originii lumii este 

împletită în mod indisolubil cu problema originii omului.  
Ce este omul? 
Răspunsurile la această întrebare pot fi diferite, în funcţie 

de modul de a gândi şi de pregătirea şi personalitatea 
fiecăruia. Omul este Fiinţa în permanentă căutare de sine.  

Pentru explicarea omului s-au cristalizat două tipuri de 
antropologii ce stau mai în atenţie, cea ştiinţifică şi cea 
creştină. 

Am reuşit să port un Dialog cu Părintele Ghelasie asupra 
antropologiei. De obicei, cei religioşi, dacă nu ocolesc direct 

astfel de probleme, se reduc la câteva „afirmaţii ale Sfinţilor 
Părinţi”, pe când majoritatea celor de astăzi doresc o aprofun-
dare. Sper ca discuţia cu Părintele să fie folositoare şi altora. 

Personal, ca om al ştiinţei, îmi păstrez încă părerile mele , 
dar sunt receptiv şi la lărgirile altora,  fie ele din orice direcţie. 

Religia creştină are într-adevăr un inepuizabil potenţial, de 
care şi ştiinţa poate beneficia. Unii insistă pe „neîmpăcarea” 
dintre ştiinţă şi religie, ce este greşit. Este totuşi un „comun”, 

dar numai pentru cei sinceri şi inteligenţi. 
 

Mustață Gheorghe 
Iaşi, Octombrie 1998 
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Eu, ca Religios, nu pun accent direct pe Om, ci pe 

CHIPUL DIVINULUI şi Relaţiei cu El. Anticii făceau mare 

paradă de: „Cunoaşte-te pe tine însuţi şi vei cunoaşte pe 

Dumnezeu”. Creştin, este invers: „Cunoaşte pe DUMNEZEU 

şi te vei cunoaşte pe tine însuţi”.  

Arhimandritul Iustin Popovici atrage atenţia cu 

vehemenţă asupra pericolului modern de a transforma 

creştinismul într-un „creştinism umanizat”, în locul 

„Creştinismului DIVIN”. 
Anticii puneau în Centrul lumii pe Om. În sens creştin, 

DUMNEZEU, deşi este dincolo şi peste lume, este adevăratul 

CENTRU, din care porneşte şi se orientează totul. FIUL lui 

DUMNEZEU Se ÎNTRUPEAZĂ şi în Chipul lumii şi Se face 
DUMNEZEU-OM, ICOANA Centrului Universului. 

Ştiinţa de asemenea înclină tot mai mult spre o „ştiinţă 

naturalistă”, care face chiar pe DUMNEZEU „fenomene ale 

naturii.” O ştiinţă doar a „naturii lumii” este o „ştiinţă a 

subteranului”. Omul este însă Fiinţa „Supra-terestrului”. O 
cunoaştere doar în propria natură dă auto- iluzia auto-

cunoaşterii. Omul are menirea-destinul „Urcării creaţiei” în 

DIVINITATE. Omul „subteran” este „dublura păcatului 

omului”.  

O ştiinţă fără DIVINITATE este o „cunoaştere luciferică”, 
ce a făcut pe Om să „rupă” Natura Omului de DIVINITATE, 

ca zisul „bine şi rău”. Nu „Raţiunea” este „Chipul Omului”, ci 

CHIPUL lui DUMNEZEU. Doar Omului i s-a „SUFLAT” 

Chipul. Natura are doar „reflectările-raţiunile” CHIPULUI 
DIVIN. Omului i se SUFLĂ şi un „CHIP-Asemănarea 

CHIPULUI DIVIN”, ca să poată „REÎNTOARCE-retranscrie 

în DIVIN” şi „raţiunile naturii create”.  
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Aici stă Taina Creaţiei. Dacă Natura creată are în sine 
„SCRISUL-Raţiunile-Legile DIVINE”, Viaţa Naturii Create 
îşi produce şi „propriile raţiuni de creaţie”, care, de „rămân 

în ele însele”, se face o „autoizolare în sine”, până la o 
despărţire de DIVIN. Omul are „Menirea” de a nu „lăsa 
închisă” Natura creată, ci de a o „URCA în DIVINITATE”. 
Omul nu e creat doar din „CUVÂNTUL care ZICE şi se 

Face”, ci i se mai SUFLĂ şi Taina CHIPULUI, care este 
MAREA TAINĂ a FIINŢEI DIVINE.  

CHIP înseamnă „PERMANENŢĂ FIINŢIALĂ în Sine”. 
Natura creată nu are CHIP, ci doar „înfăţişări-reflectări de 

CHIP”, de unde „mişcarea schimbabilă” a lumii. Omului i se 
SUFLĂ şi CHIP, ca să poată „Aduna-Permanentiza lumea 
creată”, pentru URCAREA ei apoi în DIVINITATE. Omul nu 
mai este creat direct, ci din „Ţărâna Pământului-Naturii”, dar 

i se dă direct prin SUFLARE directă DIVINĂ „CHIPUL-
Asemănarea DIVINULUI”. Omul este „Cartea de Creaţie”, 
Asemănarea CĂRŢII DIVINE, în care să se „Scrie şi lumea 
pe sine”, că altfel creaţia ar fi doar o „natură fără Răspuns”. 

Omul este Taina „Cuvântului-Răspunsului de Creaţie”. Omul 
va trebui să fie „Scrierea Lumii în DUMNEZEU”. Până la 
Om este DUMNEZEU care se REVARSĂ în Creaţie şi de la 
Om este Creaţie care se Revarsă în Dumnezeu. 

„Umanizarea” Omului este „auto-divinizarea” promisă de 
şarpele demonic. Omul nu trebuie să se „umanizeze, ca fals 
om-dumnezeu”, ci sensul său este „Îndumnezeirea, ca Om-
Dumnezeu” ce a Ridicat Natura creată în DIVINITATE. 

Umanizarea doar „îngroapă” DIVINITATEA şi o face doar 
„urmă de auto-divinizare”. O simplă Umanizare a omului 
este îngroparea chiar şi a Propriului Chip în Natura creată, de 
aceea prin păcat Omul se „îngroapă-moare” şi se reîntoarce în 

„ţărâna din care a fost luat” (Facere 3, 3; 3, 19).  
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Omul nu este „creaţie”, ci este „sinteza-adunarea” 
creaţiei. DUMNEZEU a Creat Cerul şi Pământul, iată toată 
creaţia lui DUMNEZEU. Dar DUMNEZEU nu se opreşte 

aici, ci „Supra-creează” şi un „Chip” în care Natura creată  
să-şi vadă şi ea „înfăţişarea” şi, mai mult, în care DIVINUL 
însuşi să se ARATE la FAŢĂ.  

Omul astfel, nu poate fi confundat cu „Natura”, dar are 

Chipul care poate oglindi toată Natura şi mai mult, de a face 
Natura Însăşi să poată şi ea Răspunde DIVINULUI. Natura 
nu poate Răspunde DIVINULUI decât prin Om, de aceea 
toată Natura pare „Antropocentrică” şi toate Făpturile Naturii 

văd în Om însăşi „vederea înfăţişării proprii”.  
Dacă Omul nu se poate Vedea pe sine însuşi „în sine 

însuşi”, ci doar prin CHIPUL DIVINULUI, la fel Natura nu 
se poate vedea pe sine decât prin Chipul Omului. De aici 

pesemne mitizarea făcută chiar de ştiinţă, că Omul este 
„evoluţia naturii”, ca ajungerea Naturii la „Conştiinţa de 
sine”. În sens biblic, Omul nu poate fi „evoluţia naturii”, că 
Omul este „SUFLARE DIVINĂ-Chip”, ca „Omul Fiinţă 

VIE” (Facere 2, 7). Şi „Natura are Viaţă”, dar Omul este 
„SUFLARE VIE DIVINĂ”, mai mult decât „Viaţa Naturii”. 
Biblic se insistă pe distincţia clară a „Vieţii Naturii” de 
„SUFLAREA VIE” din Om. Omul nu are cum „evolua” mai 

mult ca Natura.  
Chipul Omului este în „SUFLAREA DIVINĂ”, nu în 

„evoluţia naturii”. Oricât ar face Omul o „evoluţie” în Natura 
lumii, tot n-ar ajunge la „CHIPUL DIVIN”, care este un DAR 

DIVIN şi ca „SUPRANATURAL”. Ştiinţa caută „natura 
Omului” şi o găseşte „identică” Naturii cosmice şi, 
nerecunoscând că Chipul Omului este „SUFLAREA 
DIVINĂ”, încearcă să „confecţioneze” un „chip de om-

natură”, ce nu poate fi decât „evoluţia naturii”. Este şi o 
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„Transfigurare” a Naturii în Om, dar prin CHIPUL DIVIN din 
Om, nu ca „prefacerea însăşi a naturii în sine” (ca evoluţie).  

Biblic, nu se face o contrazicere propriu-zisă a ştiinţei, c i 
o „echilibrare” între ştiinţă şi Religie. Proorocul Moise, Om 
Religios şi totodată „învăţat al şcolii Egiptului”, găseşte 
„puntea” de legătură, de aceea insistă pe „deosebirea” 
Creaţiei „Cer şi Pământ”, ca Natura Cosmică, de Omul-

Revelarea DIVINULUI CREATOR. 
Omul fără SUFLAREA DIVINĂ se confundă cu 

Făpturile Cosmice, şi atunci ştiinţa ar putea susţine direct 
„evoluţia”. Dar Omul, repetăm, nu este o „creaţie”, ci o 
„Supra-creaţie”. De ce era nevoie de Om, când Făpturile erau 
de ajuns? Ca dovadă că Omul este „peste” creaţie, este faptul 
de „Stăpânitor”, prin care Natura poate creşte sau se poate 
distruge. „Omul umanizat-naturalizat” este mai mult un „rob” 
al Naturii, care se zbate să-şi „regăsească” din amintire 
„CHIPUL de Supra-natură”. 

Ştiinţa are şi ea meritul ei, că „descoperă” şi „natura 
Omului”, ca să nu se confunde cu însuşi DIVINUL, cum 
făceau anticii panteişti. Omul ca „Natură este creaţie” şi doar 
ca Chip de DIVIN este Chip propriu-zis de Om-Asemănarea 
lui DUMNEZEU. Omul fără CHIPUL Lui DUMNEZEU este 
„Natură în memorial”, de la peşti până la animale. Într-
adevăr, în Om este „Memorialul Cosmic”, care se Oglindeşte 
în CHIPUL DIVIN din Om, şi doar în acest CHIP DIVIN 
Omul capătă „Conştiinţa Integrală Cosmică”. Natura creată 
are paradoxal „raţiuni”, dar nu are „Auto-cunoaştere”, pentru că 
doar CHIPUL DIVIN poate „RĂSPUNDE-CONŞTIENTIZA”. 
Natura prin „raţiunile” sale niciodată nu poate ajunge la 
„CONŞTIINŢĂ de Sine”, ci doar la „auto-simţire de sine”.  

În Om, care are CHIPUL DIVIN, şi Natura capătă 
CONŞTIINŢA.  De aici „ROLUL” Omului în însăşi 
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constituţia Cosmică, ca „manifestare şi concretizare”. Omul 
este „Bucuria sau iadul” Cosmosului. Natura Vede pe 
DUMNEZEU prin Om şi Omul Îl Vede pe DUMNEZEU doar 
prin însuşi CHIPUL lui DUMNEZEU.  

 
„La început a fost CUVÂNTUL-CARTEA VIEŢII... Şi 

DUMNEZEU era CUVÂNTUL. Şi CARTEA VIEŢII S-a Deschis 
TAINIC, ca Cer şi Pământ şi totul era un întins de APE, în care 
Pământul era netocmit şi gol şi însuşi DUHUL lui DUMNEZEU le 
ţinea în BRAŢE. Şi CARTEA VIEŢII era SOARELE Nevăzut DIVIN, 
din care ieşea LUMINA ce străpungea APELE ca să le Adune şi să 
se arate Uscatul. Şi LUMINA împarte Cerul şi Pământul în ZILE şi 
fiecare ZI este o FOAIE de Taină din CARTEA VIEŢII. Şi 
REVĂRSAREA CĂRŢII VIEŢII se OPREŞTE în ZIUA a şasea în 
Om-Cartea Vieţii Lumii.  

În Om se ÎMPLINEŞTE CARTEA VIEŢII DIVINE şi Omul va 
trebui să „SCRIE” şi el o „NOUĂ Carte”, ca o „Scriere” a Lumii 
în DUMNEZEU. Până la Om, inclusiv, toată Creaţia este 
SCRIEREA lui DUMNEZEU în Chipurile Lumii. Omul va trebui să 
fie „Scrierea Lumii în DUMNEZEU”. Până la Om este 
DUMNEZEU care se REVARSĂ în Creaţie şi de la Om este Creaţie 
care se Revarsă în Dumnezeu. O TAINĂ a lui DUMNEZEU-
Creaţie, FIUL PREHRISTIC, şi totodată o Taină a Creaţiei-
DUMNEZEU, FIUL-Omul HRISTIC. Şi ce este astfel Lumea Cer şi 
Pământ? Este DESTINUL Omului. Şi ce este Omul? Este 
DESTINUL UNIRII cu DIVINUL. CARTEA VIEŢII DIVINE şi 
Cartea Omului-Lumii se vor face ACELAŞI TRUP şi ACELAŞI 
ALTAR al TREIMII DUMNEZEIEŞTI, DUMNEZEUL CREATOR.” 

 
Ierom. Ghelasie Gheorghe 

21 Noiembrie 1998 
Frăsinei-Vâlcea 
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GENEZA 

Mustață Gheorghe.: Părinte Ghelasie, în discuţiile 
noastre am abordat un spectru larg de probleme. În ultima 

vreme mi-am îndreptat atenţia asupra Antropologiei, în 
limbajul biblic, Facerea Lumii, stimulat şi de relatările lui Al. 
Kalomiros şi ale Sfântului Grigorie de Nyssa29. Într-o relatare 

a D-voastră, Mic Dicţionar de Isihasm, consideraţi Omul ca 
pe o „Fiinţă a întregului lumii”.  

 
Ghelasie Gheorghe: Domnule profesor, problema 

Antropologiei (chipul omului) este pe cât de delicată, pe atât 

de spinoasă. Omul prin păcat s-a rupt în „omul-chipul lumii” 
şi Omul-Chipul lui DUMNEZEU. De aici ştiinţa şi Religia. 

Omul are ambele Chipuri, dar UNIREA lor este confuză 
pentru noi, care căutăm „Chipul Omului Integral”.  

Aici este controversa. Omul este „integral” de la început, 

sau s-a format din părţi adunate? Ştiinţa evidenţiază „chipul 
omului- lume”, iar Teologia „Chipul Omului-Divin”. Se 

încearcă o „punte” între lume şi DIVIN. Ştiinţa găseşte 
adesea argumente teologice şi teologia întrevede argumente 
ştiinţifice, dar ambele sunt insuficiente.  

Atâta timp cât în Om rămâne ruptura dintre „chipul de 
creaţie” şi „Chipul lui DUMNEZEU”, ştiinţa şi Religia pot fi 

                                                 
29

 Al. Kalomiros, „Sfinţii Părinţi despre originile omului şi cosmosului”, 

ed. Deisis, Sib iu 1998; Pr. Dr. V. Răducă, „Antropologia Sfântului Grigore 

de Nyssa”, EIBMBOR, 1996. 
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în Dialog, dar nu în „Împăcare”. Demonismul de a „cunoaşte 
binele şi răul în despărţire” produce „auto-divinizarea”, aşa 

cum a făgăduit şarpele lui Adam, că va fi ca „Dumnezeu”. 
Ştiinţa vrea ca Omul să Descopere pe DUMNEZEU, iar 

Religia vrea ca însuşi DUMNEZEU să Descopere pe O m. 
Religia este „Revelaţie”, de la DUMNEZEU spre Om, iar 
ştiinţa este „auto-cunoaştere, de la Om spre DUMNEZEU”. 

Dialogul nostru, dacă nu are în vedere aceste „două orientări”, 
va fi tot o controversă. De preferat este să ne „întâlnim”. 

 
M.G.: Aceasta caut şi eu, ca Om de ştiinţă şi totodată 

religios. 
 
G.G.: Mă iertaţi că vorbesc mai mult eu la început...  

Astăzi este nevoie strictă ca în orice discuţie să se fixeze mai 
întâi „termenii”, că adesea din cauza lor se fac dispute false. 

 
M.G.: Noi, biologii, privim „evoluţia” ca pe o realitate 

cosmică. Evoluţia este un „dat”, care nu caracterizează doar 
vitalul, ci întreaga materie a cosmosului. De la explozia 
primordială a Bing-Bangului, universul s-a desfăşurat şi se 
desfăşoară după legi stricte ale progresului. Atom şi stea, 
planetă şi animal, se găsesc într-o permanentă schimbare, într-
o continuă devenire. Evoluţia este un fenomen cosmic, sesizat 
şi de Sfinţii Părinţi creştini. Aşa Părintele Răducă îl 
consemnează pe Sfântul Grigore de Nyssa.  

 
G.G.: Nu trebuie să credem că Sfinții Părinţi concep 

„evoluţia” aşa cum o gândim noi astăzi.  
 
M.G.: Reiese totuşi ideea că universul se dezvoltă şi 

evolutiv, pornind de la un „rezumat” pe care l-a creat 
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Dumnezeu, ca apoi elementele lumii să se desfăşoare într-o 
succesiune şi ordine a lor. După cum susţine şi Al. Kalomiros, 
ştiinţa n-a ajuns în dispută propriu-zis cu Scriptura, ci cu 
concepţiile greceşti identice cu păgânismul.  

 
G.G.: „La început Dumnezeu a făcut Cerul şi Pământul” 

(Facere 1, 1). 

 
M.G.: Noi, oamenii de ştiinţă, considerăm că şi Cerul era 

tot „material”, ca şi Pământul. 
 

G.G.: Încă este o dispută, dacă Dumnezeu a creat întâi 
lumea Spirituală ca Cer şi apoi pe cea materială, sau mai întâi 
Dumnezeu a creat lumea materială, din care a „trezit” 
spiritualul. Dar limbajul biblic este Iconic. Proorocul Moise 

este în primul rând un Religios, folosind tocmai limbajul 
Iconic, de „ÎNTREGURI”. Biblic, DUMNEZEU creează 
dintr-o dată Cerul şi Pământul. DUMNEZEU a creat astfel de 
la început TOTUL. Orice Numire este un ÎNTREG. Moise 

face o relatare „supralogică”, care este tocmai oprirea oricărei 
alte presupuneri. Revelaţia se „primeşte”, nu se gândeşte; 
gândirea va fi apoi ca o modalitate în plus de „acceptare”. 
Moise relatează un DUMNEZEU Magnific, un DUMNEZEU 

CHIP, nu un simplu Zeu demiurg ce nici el nu ştie bine ce 
face. DUMNEZEUL biblic este Cel ATOTPUTERNIC, în faţa 
căruia te ÎNCHINI cu înfricoşare şi ASCULTARE totală. El 
CREEAZĂ TOTUL dintr-odată şi fără „lipsuri”.  

Să nu se confunde ACTUL Creator cu desfăşurarea creaţiei. 
Ce este Cerul?... Pentru noi important este Pământul, de 

aceea se relatează tocmai „lumea terestră”. 
Ce este Pământul? Se ştia pe vremea antică de astre ş i 

planete, dar Pământul biblic este un „spaţiu universal”. Biblic, 
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tot universul este în „jurul” Pământului. Se are chiar impresia 
că „de la” Pământ începe toată creaţia, inclusiv Cerul. 
„Explozia” creativă începe de la Pământ. 

 
M.G.: Al. Kalomiros consideră Cerul şi Pământul în sens 

metaforic. 
 

G.G.: Sfântul Vasile cel Mare vorbeşte de un „Ceva” de 
dinaintea Cerului şi pământului, o „stare mai presus de timp, 
veşnică, în care CREATORUL a făcut totul”. De aici o 
distincţie între Cosmogonie şi Cosmologie.  

„Iată-Mă, PĂRINTE, Eu UNICUL şi Absolutul Tău FIU, 
ÎMBRĂCAT şi cu un Chip de Fiu de Creaţie fără să fie Doi 
FII, ci UNUL în Două CHIPURI. Chipul de Fiu de Creaţie 
este prin CHIPUL Meu de FIU, care poate ASUMA şi un al 

doilea Chip, dar tot de Fiu, Singurul şi Absolutul CHIP ce 
poate sta ÎNAINTEA Ta. PĂRINTE, Eu, FIUL Tău absolut, 
Eu, CHIPUL Tău de CUVÂNT, iată îţi aduc un DAR, o 
„CARTE” în care Cânt în „Limbă de Creaţie” IUBIREA 

Mea, ce se Cuvine Ţie să se ÎNCHINE. 
Zice FIUL DUMNEZEIESC: 
– CHIPUL Meu de CREATOR este totodată DIVIN şi de 

Creaţie şi în ACEST CHIP UNIT Eu Creez Lumea. Şi toată 

Creaţia va fi „PURTĂTOARE” de CHIP al MEU. EU sunt 
CHIPUL FIINŢIAL UNIC al Creaţiei, şi toată Creaţia este în 
„De-o-Creaţio-Fiinţa” CHIPULUI Meu de DUMNEZEU 
Coborât în Creaţie şi Creaţie Urcată în DUMNEZEU. 

Creaţia este într-o Fiinţialitate UNICĂ, ce este mai întâi în 
CHIPUL meu de CREATOR, ce apoi se transpune în 
specificuri Individuale, în toate Făpturile Lumii Create. Toate 
vor avea CHIPUL Meu, au ACELAŞI CHIP FIINŢIAL al 

MEU. ÎNRUDIREA dintre DUMNEZEU şi Creaţie este 
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CHIPUL Meu şi tot acesta este înrudirea pe care o are 
Creaţia în sine, ca totalitate de Făpturi. 

Chipul Pământului este Însăşi Destinaţia Creaţiei Mele, 

şi tocmai Coborârea Mea în Chipul Pământului este „Chipul 
în Sine de Creaţie”. 

Teologic, FIUL lui DUMNEZEU Enipostaziază-Asumă ş i 
un Chip de Creaţie, fără să se „împartă sau să se despartă”. 

Este o Enipostaziere „precosmică”, cum o numim noi, „Pre-
Hristică”, Iconografic, „CARTEA VIEŢII”, FIUL lui 
DUMNEZEU cu Chipul de Pre-Creaţie în Braţe. „CHIPUL 
Meu de CREATOR este totodată DIVIN şi de Creaţie şi în 

ACEST CHIP UNIT Eu Creez Lumea”. FIUL lui 
DUMNEZEU se „ÎNSCRIE” şi Într-un Chip de Creaţie şi aşa 
Lumea este posibilă să fie Creată. Filozofic antic, Lumea nu 
are nici o „înrudire” cu DIVINUL CREATOR, pe când în 

Revelaţia Creştină CHIPUL de Fiu face „ÎNRUDIREA”. 
„Hotarul-prăpastia transcedentală” dintre DIVIN şi Creaţie 
este „trecută de PUNTEA CHIPULUI de FIU”. 

„La început DUMNEZEU a făcut Cerul şi Pământul” 

(Facere 1, 1). Este Arhemodelul Pre-cosmic al Facerii Lumii;  
este CHIPUL „ÎNDOIT” al FIULUI Pre-Hristic, adică tocmai 
„CARTEA VIEŢII”. Biblic, nu este „Androginul sau Oul 
cosmic” ce se „împarte-desparte” în „două polarizări”, ci 

este „CARTEA VIEŢII-CHIPUL ÎNDOIT de FIU”.  
În relatarea Biblică, „despărţirea” dintre DIVIN şi Creaţie 

nu este „polarizată în contrarii”, ci este în „UNI-CHIP de 
FIU". „Cerul şi Pământul” sunt „CARTEA VIEŢII pre-

cosmice”. „CARTE” Înseamnă „CHIP ÎNDOIT”, de aceea are 
„Forma de ÎNDOIRE”. Biblic nu este „masculinul şi 
femininul”, sau „spiritualul şi materialul”, sau „Divinul şi 
energia” (cum concep filosofii antici), ci este „UNI-CHIPUL 

de FIU ÎNDOIT”, CARTEA VIEŢII, Originea Fiinţialităţii 



284 

Creaţiei. CHIPUL ÎNDOIT al FIULUI CREATOR este 
CHIPUL DIVIN de FIU şi Chipul de Fiu de Creaţie, în 
ASUMARE. Şi CHIPUL de DIVIN FIUL CREATOR Îl face 

Cer şi Chipul de Creaţie îl face Pământ. FIUL DIVINO-
Creaţie se „face la început Originea Fiinţialităţii lumii”, se 
„face Arhemodel de Cer şi Pământ”.  

 

M.G.: Dar aceasta nu exclude şi Crearea unui Cer şi 
Pământ ca realitate materială, cum considerăm noi, oamenii 
de ştiinţă. 

 

G.G.: În sens Creştin, nu chipurile Spirituale sau 
materiale sunt „originile primare” (cum susţin gnosticii şi 
ştiinţa), ci Chipurile Iconice de Taină, din care apoi ies şi cele  
Spirituale şi cele materiale. Originea „Precosmică” este 

CHIPUL FIULUI lui DUMNEZEU, CARTEA VIEŢII, care se 
transpune Cosmic ca o primă desfăşurare în chipul Cerului şi 
Pământului, urmând Deschiderea ca Lume atât Spirituală, cât 
şi materială, fără despărţire. Mulţi rup Spiritualul de material 

până la contrarietate. În sens Creştin, CHIPUL ICONIC este 
„Sursa” de dincolo, din care se generează Spiritualul şi 
materialul. 

 

M.G.: Şi ştiinţa trebuie să fie mai atentă, să nu se fixeze 
strict doar pe material; dar nici teologicul doar pe Spiritual.  

 
G.G.: Proorocul Moise, în relatarea sa asupra Facerii 

Lumii, se dovedeşte un „pur sânge evreiesc”, văzând 
Pământul ca Însuşi Universul şi, mai mult, pe Om totuna cu 
acesta. Biblic, un Pământ ne-universal şi un Univers fără 
Pământ, şi acestea fără Om, nu au sens. Moise, Fiu de Evreu, 

dar crescut de Fiica Faraonului şi educat la şcoala cea mai 
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înaltă a Egiptului, are în adâncul Fiinţei pe Adam, pe Avraam 
şi pe toţi Patriarhii şi mai mult are „GLASUL DOMNULUI 
SAVAOT”, mai „PUTERNIC” decât toate „magiile” preoţilor 

din Piramide. Egiptenii antici, ca şi lumea păgână, credeau 
originea lumii în Spiritele primordiale, în Zeii Cerului, care 
fac apoi „lumile de jos” şi pe Om inclusiv.  

Moise exclude total pe îngeri-Spirite din ACTUL Creaţiei, 

ca să nu minimalizeze ATOTPUTERNICIA DOMNULUI, 
UNICUL CREATOR şi Făcător al Lumii. Tot la fel exclude şi 
„forţele naturii”, ca nu cumva să se confunde PUTEREA 
DIVINĂ cu „puterile fenomenelor” din natura lucrurilor. 

Nimic nu are Viaţă decât ACTUL direct al DOMNULUI; doar 
EL ZICE şi se Face şi doar CUVÂNTUL Lui este Săvârşirea. 
Biblic, nu este altă modalitate de creare şi facere decât 
CUVÂNTUL-ACTUL UNIC DIVIN. Acest „Absolutism 

DIVIN” este Caracterul lui Moise. Doar aşa se poate aprecia 
cu veridicitate relatarea Genezei biblice.  

 
M.G.: Ceea ce nu exclude totuşi şi „reinterpretări”. 

Important este că Moise are „Revelaţia DIVINĂ”, chiar dacă 
îi imprimă şi propriul caracter.  

 
G.G.: Caracterul Revelaţiei este totodată şi caracterul 

evreiesc şi biblic,  inconfundabil cu vreo altă viziune. Să nu se 
falsifice acest caracter, sub pretextul ştiinţei. „Şi Pământul 
era ne-tocmit şi gol... Şi DUHUL se purta deasupra Apelor” 
(Facere 1, 2). 

Apele primordiale ce aveau în sine Pământul nu sunt 
„materia primordială” (cum zic anticii), ci sunt 
„CONŢINUTUL CĂRŢII VIEŢII”, adică MEMORIILE Pre-
cosmice, SEMINŢELE din care va „Creşte Lumea”. Aceste 

MEMORII au DUHUL VIEŢII. Este o „analogie tainică” 
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între „Ape, Cuvânt şi Memorii”. „CARTEA” este „Oceanul 
Apelor-Memoriilor-Scrisului CUVÂNTULUI”. Din „Oceanul-  
CARTEA VIEŢII” vor Curge Apele-Configuraţiile Lumii.  

Atenţie, încă o dată se menţionează net şi clar că nu în 
Ape şi nici în Pământ este „VIAŢA”, ci doar în DUHUL lui 
DUMNEZEU Cel de deasupra şi peste toate. Unii vorbesc de 
un fel de „clocire-vitalizare” a materiei primare... Strict biblic 

este accentul pe ACTUL Absolut al ATOTPUTERNICIEI 
DIVINE, DUHUL fiind PUTEREA DIVINĂ. Biblic, doar 
PUTEREA DOMNULUI este FACEREA şi VIAŢA. 

 

M.G.: Ştiinţific se consideră că iniţial Pământul era 
acoperit de nori groşi, din care cauză nu se putea vedea Cerul 
cu Lumina Soarelui (care era deja creat), Pământul fiind astfel 
„pustiu şi gol şi în întuneric”.  

„Şi a Zis să Fie Lumină”... DUMNEZEU a numit Lumina 
ZI... (Facere 1, 3-5). 

 
G.G.: Cu „Lumina Creată” începe Hexameronul Facerii 

Lumii. 
Pre-Hristicul şi CARTEA VIEŢII au fost „PLĂMADA” 

Pre-cosmică; acum este „Naşterea Lumii”. Aducerea la 
Lumină Înseamnă Naştere, iar Ziua Înseamnă „începutul”. 

Creaţia are un „început de Naştere”. 
CARTEA VIEŢII a fost un ACT DIVIN de Pre-creaţie; 

acum este „DESCHIDEREA CĂRŢII”, este „Revărsarea 
Apelor”, este „SEMĂNAREA Seminţelor-CUVINTELOR” 

din care se Nasc Făpturile.  
„DUMNEZEU a ZIS... (şi ZICE-Seamănă)... (Facere 1, 3-24) 
Iată cum din FIUL lui DUMNEZEU Iese Lumea, cum EL 

însuşi Se ÎNTRUPEAZĂ-se UNEŞTE cu Lumea şi cum 

Lumea la rândul ei se UNEŞTE cu EL. 
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CHIPUL Pre-Hristic este INIMA; CARTEA VIEŢII este 
CAPUL-MINTEA; Lumea este TRUPUL. Iată-L pe FIUL lui 
DUMNEZEU şi Fiul Lumii, care în această ÎNFĂŢIŞARE Se 

ADUCE TATĂLUI cu ÎNCHINARE în STRĂLUCIREA 
SFÂNTULUI DUH. 

Şi Fiecare din noi trebuie să ne facem Altar Propriu de 
PRIMIREA Lui HRISTOS Cel ÎNTREG. 

Până la ÎNTRUPARE, Lumea nu poate PRIMI pe FIUL, 
ci FIUL DIVIN Intră şi Se Revarsă în Lume. Lumea are 
CHIPUL FIULUI în Sine ca DAR de Naştere, dar numai după 
ÎNTRUPAREA HRISTICĂ PRIMEŞTE propriu-zis pe FIUL. 

DARUL este PRIMUL BOTEZ, PECETEA CHIPULUI 
DIVIN din Creaţie, PECETEA ÎNSEMNĂRII CUVÂNTULUI 
CREATOR din CARTEA VIEŢII. Urmează BOTEZUL 
ÎNTRUPĂRII HRISTICE, PECETEA INTRĂRII Lui 

HRISTOS Cel ÎNTRUPAT, ca să se poată face „ARĂTAREA 
la CHIP” a CUVÂNTULUI.  

Fără BOTEZUL ÎNTRUPĂRII, CHIPUL FIULUI rămâne 
doar o „URMĂ”, fără CHIPUL propriu-zis (de aceea anticii şi 

cei nebotezaţi au doar Pre-Hristicul „fără chip” al 
CUVÂNTULUI, pe când cei BOTEZAŢI au CHIPUL 
ICONIC al Lui HRISTOS). Totodată mai este şi BOTEZUL 
SFÂNTULUI DUH (Mirungerea) – CONLUCRAREA 

DUHULUI nedespărţit de ÎNTRUPAREA HRISTICĂ. Şi mai 
este un BOTEZ, al ÎNDUMNEZEIRII, ce se primeşte doar de 
la TATĂL, după ce te faci ALTAR al FIULUI şi al 
SFÂNTULUI DUH”, Eshatologicul-ÎMPĂRĂŢIA Cea 

VIITOARE a Veşniciei.  
Ca un rezumat: 
„La început a fost CUVÂNTUL-CARTEA VIEŢII... Şi 

DUMNEZEU era CUVÂNTUL. şi CARTEA VIEŢII S-a 

Deschis TAINIC, ca Cer şi Pământ şi totul era un întins de 
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APE, în care Pământul era netocmit şi gol şi însuşi DUHUL 
lui DUMNEZEU le ţinea în BRAŢE. Şi CARTEA VIEŢII era 
SOARELE Nevăzut DIVIN, din care ieşea LUMINA ce 

străpungea APELE ca să le Adune şi să se arate Uscatul. Şi 
LUMINA împarte Cerul şi Pământul în ZILE şi fiecare ZI este 
o FOAIE de Taină din CARTEA VIEŢII. Şi REVĂRSAREA 
CĂRȚII VIEŢII se OPREŞTE în ZIUA a şasea în Om-Cartea 

VIEŢII Lumii.  
În Om se ÎMPLINEŞTE CARTEA VIEŢII DIVINE şi 

Omul va trebui să „SCRIE” şi el o „NOUĂ Carte”, ca o 
„Scriere” a Lumii în DUMNEZEU. Până la Om inclusiv, 

toată Creaţia este SCRIEREA lui DUMNEZEU în Chipurile 

Lumii. Omul va trebui să fie „Scrierea Lumii în 

DUMNEZEU”.  

Până la Om este DUMNEZEU care se REVARSĂ în 
Creaţie şi de la Om este Creaţie care se Revarsă în 

DUMNEZEU. O TAINĂ a lui DUMNEZEU-Creaţie, FIUL 

PREHRISTIC, şi totodată o Taină a Creaţiei-DUMNEZEU, 

FIUL-Omul HRISTIC. Şi ce este astfel Lumea Cer şi Pământ? 
Este DESTINUL Omului. Şi ce este Omul? Este DESTINUL 

UNIRII cu DIVINUL. CARTEA VIEŢII DIVINE şi Cartea 

Omului-Lumii se vor face ACELAŞI TRUP şi ACELAŞI 

ALTAR al TREIMII DUMNEZEIEŞTI, DUMNEZEUL 

CREATOR. 
 

M.G.: Zilele biblice sunt zilele „timpului biologic”.  

 

G.G. Numirea de ZI este ca Limbaj Iconic. În sens 

Teologico-mistic, Creaţia este RITUALUL de Mulţumire şi 
ÎNCHINARE al FIULUI lui DUMNEZEU faţă de TATĂL 

DUMNEZEU. Reflectarea acestui RITUAL direct DIVIN de 
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dincolo de timp în creaţie se face „Timp”. Orice „Mişcare 

DIVINĂ” este un ACT RITUALIC SACRU şi Asemănarea sa 
în Creaţie se face „Timp Ritualic Sacru”.  

Cele „Şapte Zile” ale Genezei-Facerii Lumii sunt 

„CALENDARUL DIVIN”, care apoi se transpune şi în 
„Calendarul de creaţie” al nostru, ca Timp normal.  

Zice Sfântul Ioan Gură de Aur: „N-ar fi fost greu pentru 
Mâna Sa Atotputernică şi înţelepciunea Sa cea nemărginită, 

să Creeze toate Într-o Zi, chiar Într-o singură clipită”. 
Dar FIUL lui DUMNEZEU Demiurgul Lumii face o 

„Îmbinare” Între TIMPUL DIVIN şi Timpul de Creaţie. Aici 
se fac speculaţii zis ştiinţifice, că Zilele Genezei ar avea 
„alte” Dimensiuni.  

Biblic se vorbeşte de „Zile fără Soare şi astre” (până în 
Ziua a patra, când se creează Soarele şi astrele) şi de „Zile cu 
Soare”. 

Mistic se disting „Trei moduri Temporale”: TIMPUL 

Precosmic (când DUMNEZEU face Planul Creaţiei, doar de 
El ştiut); Timpul ACTULUI DIVIN Cosmic (tot doar de 
DIVIN ştiut); Timpul propriu de creaţie-astral, normal al 
nostru. Primele două sunt TIMPUL SACRU, ultimul este 

„Timpul fizico-biologic”. 
 
M.G.: Şi atunci, Timpul Facerii Lumii poate avea atât 

dimensiuni concentrate, cât şi foarte extinse, ca „ere 

geologice”. 
 
G.G.: Strict biblic, după cum am evidenţiat, TIMPUL 

ACTULUI Creativ DIVIN nu se poate „compara” cu Timpul 

astral ce începe doar în Ziua a patra, când se creează Soarele 
şi astrele. TIMPUL SACRU este TIMP RITUALIC. O „ZI” 
este cât un ACT RITUALIC. 
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M.G.: Şi totuşi, ştiinţa insistă pe o „evoluţie” chiar din 

„Zilele Facerii Lumii”.  
 

G.G.: Strict biblic şi după Caracterul Revelaţiei 

ATOTPUTERNICIEI DIVINE nu se admite o „evoluţie în 

cadrul Zilelor Genezei”. S-ar putea vorbi de un „aspect 

evolutiv” doar după cele Şapte Zile ale Facerii Lumii. 
De aceea, în sens Creştin, Antropologia trebuie văzută în 

Trei direcţii deodată, ca ACT SACRU DIVIN în Sine, ca 

MENIRE Divino-Creaţie (cele şapte Zile) şi ca Mişcare-

desfăşurare a Naturii proprii de creaţie. ACTUL SACRU 

DIVIN este „indiscutabil doar ca Revelaţie”. Cele şapte Zile 
sunt direct „Religie”, „dublă dimensiune, Divină şi de 

creaţie”. Timpul astral după Facerea Lumii poate avea şi 

„Creştere”, extindere-evoluţie. 

Amestecul acestor „dimensiuni” strict deosebite 
determină greşelile multora, şi ca Religie şi ca ştiinţă. Al. 

Kalomiros, luat de unii ca reper ştiinţific, aici se încurcă. 

„Evoluţia” nu este posibilă în „Zilele Genezei”, ci eventual 

doar după acestea, ca „fenomen doar al naturii proprii de 

creaţie”. 
Şi mai este încă o problemă pe care ştiinţa o trece cu 

vederea, a „păcatului”, care „strică şi deformează natura şi 

mişcările ei iniţiale”. Dacă DUMNEZEU spune: „Creşteţi şi 

vă înmulţiţi”, după păcat, aceasta se „dublează” cu o 
„denaturare” până la o „anti-natură”. Şi atunci, care este zisa 

„evoluţie”, cea după „Modelul pur de dinaintea păcatului”, 

sau de după „distructivităţile păcatului”? Zisele „fosile şi 

straturi ale erelor geologice” sunt ale „Big-Bangului Facerii 

Lumii”, sau ale „bing-bangului păcatului”?... Geneza biblică 
este o „explozie” de ACT direct DIVIN. Natura-Cosmosul 
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creat are în sine „Raţiunile DIVINE” şi totodată „propriile 

raţiuni de creaţie”, care de sunt în „conlucrare” se face o 
„Creştere normală”, altfel apare o „creştere a-normală”. 

Noi nu mai ştim şi nu mai trăim „Viaţa iniţială”, ci „viaţa 

amestecului şi luptei” dintre „normal şi anormal”. Natura-

Cosmosul are în sine „Legile lui DUMNEZEU”, dar mai sunt 

şi „legile păcatului”, de unde „contrarietatea” aparentă a lor.  
Dacă ar fi să afirm o „evoluţie”, eu personal aş considera-

o „ieşirea din lupta Legilor DIVINE cu legile păcatului”, care 

în limbaj religios înseamnă MÂNTUIRE. Cel ce a câştigat 

„Chipul Mântuirii”, acela a „Evoluat la un Chip Duhovnicesc-

superior”. 
 

M.G.: Evoluţia-progresul este totuşi un fenomen ce nu 

poate fi exclus. 

 
G.G.: Teologico-mistic, Creaţia are şi ea un „Chip 

Fiinţial de Creaţie”. Ştiinţa vorbeşte de „legea progresului”, 

iar religia vorbeşte de „Legea îndumnezeirii creaţiei”.  

Anticii făceau mare paradă de: „Cunoaşte-te pe tine însuţi 

şi vei cunoaşte pe Dumnezeu”. Creştin, este invers: „Cunoaşte 

pe DUMNEZEU şi te vei cunoaşte pe tine însuţi”. 

Anticii puneau în Centrul lumii pe Om. În sens creştin, 

DUMNEZEU, deşi este dincolo şi peste lume, este adevăratul 

CENTRU, din care porneşte şi se orientează totul. FIUL lui 
DUMNEZEU Se ÎNTRUPEAZĂ şi în Chipul lumii şi Se face 

DUMNEZEU-OM ICOANA Centrului Universului. 

Ştiinţa de asemenea înclină tot mai mult spre o „ştiinţă 

naturalistă”, care face chiar pe DUMNEZEU „fenomene ale 

naturii”. O cunoaştere doar în propria natură dă autoiluzia 
autocunoaşterii. Omul are menirea-destinul „Urcării creaţiei” 



292 

în DIVINITATE. Nu Raţiunea este „Chipul Omului”, ci 

CHIPUL lui DUMNEZEU. Doar Omului i s-a „SUFLAT” 
Chipul. Natura are doar „reflectările-raţiunile” CHIPULUI 

DIVIN. Omului i se SUFLĂ şi un „CHIP-Asemănarea 

CHIPULUI DIVIN”, ca să poată „REÎNTOARCE-retranscrie 

în DIVIN” şi „raţiunile naturii create”.  

Aici este Taina Creaţiei. Dacă Natura creată are în sine 
„SCRISUL-Raţiunile-Legile DIVINE”, Viaţa Naturii Create 

îşi produce şi „propriile raţiuni de creaţie”, care, de „rămân 
în ele însele”, se face o „autoizolare în sine”, până la o 

despărţire de DIVIN. Omul are „Menirea” de a nu „lăsa 
închisă” Natura creată, ci de a o „URCA în DIVINITATE”. 

Omul nu e creat doar din „CUVÂNTUL care ZICE şi se 
Face”, ci i se mai SUFLĂ şi Taina CHIPULUI, care este 

MAREA TAINĂ a FIINŢEI DIVINE.  

CHIP înseamnă „PERMANENŢĂ FIINŢIALĂ în Sine”. 
Natura creată nu are CHIP, ci doar „înfăţişări-reflectări de 

CHIP”, de unde „mişcarea schimbabilă” a lumii. Omului i se 
SUFLĂ şi CHIP, ca să poată „Aduna-Permanentiza lumea 

creată”, pentru URCAREA ei apoi în DIVINITATE. Omul nu 
mai este creat direct, ci din „Ţărâna Pământului-Naturii", dar 

i se dă direct prin SUFLARE directă DIVINĂ „CHIPUL-
Asemănarea DIVINULUI”.  

Omul este „Cartea de Creaţie”, Asemănarea CĂRŢII 

DIVINE, în care să se „Scrie şi lumea pe sine”, că altfel 
creaţia ar fi doar o „natură fără Răspuns”. Omul este Taina 

„Cuvântului-Răspunsului de Creaţie”. Omul va trebui să fie 
„Scrierea Lumii în DUMNEZEU”. Până la Om este 

DUMNEZEU care se REVARSĂ în Creaţie şi de la Om este 
Creaţie care se Revarsă în Dumnezeu. O oprire în propria 

natură de creaţie este îngroparea chiar şi a Propriului Chip în 
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Natura creată, de aceea prin păcat Omul se „îngroapă-moare” 
şi se reîntoarce în „Ţărâna din care a fost luat” (Facere 3, 3; 3, 

19). Omul nu este „creaţie”, ci este „sinteza-adunarea” 

creaţiei. DUMNEZEU a Creat Cerul şi Pământul, iată toată 
creaţia lui DUMNEZEU. Dar DUMNEZEU nu se opreşte 

aici, ci „Supra-creează” şi un „Chip” în care Natura creată să-
şi vadă şi ea „înfăţişarea” şi, mai mult, în care DIVINUL 

însuşi să se ARATE la FAŢĂ.  
Omul astfel, nu poate fi confundat cu „Natura”, dar are 

Chipul care poate oglindi toată Natura şi mai mult, face 

Natura însăşi să poată şi ea Răspunde DIVINULUI. Natura 

nu poate Răspunde DIVINULUI decât prin Om, de aceea 
toată Natura pare „Antropocentrică” şi toate Făpturile Naturii 

văd în Om însăşi „vederea înfăţişării proprii”. Dacă Omul nu 

se poate Vedea pe sine însuşi „în sine însuşi”, ci doar prin 

CHIPUL DIVINULUI, la fel Natura nu se poate vedea pe 

sine decât prin Chipul Omului. De aici pesemne mitizarea 
făcută chiar de ştiinţă, că Omul este „evoluţia naturii”, ca 

ajungerea Naturii la „Conştiinţa de sine”.  

În sens biblic, Omul nu poate fi „evoluţia naturii”, că 

Omul este „SUFLARE DIVINĂ-Chip”, ca „Omul Fiinţă 

VIE” (Facere 2, 7). Şi „Natura are Viaţă”, dar Omul este 
„SUFLARE VIE DIVINĂ”, mai mult decât „Viaţa Naturii”. 

Biblic se insistă pe distincţia clară a „Vieţii Naturii” de 

„SUFLAREA VIE” din Om. Omul nu are cum „evolua” mai 

mult ca Natura; Chipul Omului este în „SUFLAREA 

DIVINĂ”, nu în „evoluţia naturii”.  

Oricât ar face Omul o „evoluţie” în Natura lumii, tot n-ar 

ajunge la „CHIPUL DIVIN”,  care este un DAR DIVIN şi ca 

„SUPRANATURAL”. Ştiinţa caută „natura Omului” şi o 

găseşte „identică” Naturii cosmice, şi nerecunoscând că 
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Chipul Omului este „SUFLAREA DIVINĂ”, încearcă să 

„confecţioneze” un „chip de om-natură”, ce nu poate fi decât 
„evoluţia naturii”. Este şi o „Transfigurare” a Naturii în Om, 

dar prin CHIPUL DIVIN din Om, nu ca „prefacerea însăşi a 

naturii în sine” (ca evoluţie).  

 

M.G.: Al. Kalomiros, care mi s-a părut că dezbate mai 
realist problema Genezei, caută să descifreze textul biblic şi în 

sensul ştiinţific, nu doar ca teologie. El arată cum din Apă 

apar primele forme de Viaţă, din care poate fi posibilă o 

„evoluţie” apoi a păsărilor, a mamiferelor, ca să se ajungă la 

forma superioară de Om. 
 

G.G.: Kalomiros cam „forţează” un comentariu ce nu 

este chiar biblic. Strict biblic, Cerul şi Pământul erau 

Arhemodel, dar ca fapt erau într-o Unitate de „Ape primor-
diale în care Pământul nu se evidenţia”. Apoi prin „separarea” 

Apelor de Sus faţă de cele de jos se concretizează Cerul şi 

Uscatul. DUMNEZEU face o „Substanţă Unică de Creaţie, ca 

Ape primordiale”, care are un Chip în „dublă orientare”, de 

Cer şi de Pământ, ce se evidenţiază în „desfăşurarea” Creaţiei. 
Deci, primul „fenomen” din „Substanţa-Apa de creaţie” este 

această „Orientare de dublu sens”.  

 

M.G.: Ştiinţa vorbeşte de un Big-Bang elementar, de 
elemente subtile-cuantice ale materiei, care trec prin 

condensări şi acumulări, până la „Apele” biblice.  

 

G.G.: Indiferent de unde s-ar porni, biblic ACTUL direct 

DIVIN este Originea, care, şi mai mult, deja dă şi „orientarea-
informaţia-raţiunea” următoarelor procese. „Materia primară” 
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are strict „informaţionalul” de a fi ca Cer şi Pământ şi nu 

altceva. „Evoluţia” nu are propriu-zis un „ANUME 

informaţional”, ci este gândită ca un „produs relativ”, care  

de-abia spre sfârşit capătă „caracterul” ce devine o „lege  

de evoluţie”. Al. Kalomiros recunoaşte „PORUNCA” lui 

DUMNEZEU, dar o face „insuficientă” când lasă 

„concretizarea pe seama hazardată a evoluţiei”.  
 

M.G.: Evoluţia de la „unicelulare” la formele tot ma i 

complexe, până la peşti, păsări, mamifere şi Om durează chiar 

milioane de ani. 

 
G.G.: Mă iertaţi, dar uşurătatea aceasta de „milioane de 

ani”, cel puţin mie personal, mi se  pare un „subterfugiu”, de 

ultimă „salvare” a unei ascunderi de „mitizare ştiinţifică”. 

„Mitul” milioanelor de ani este cel mai mare „păcat” al 
ştiinţei, în care deplorabil încă se persistă. Se ştie deja că 

Timpul poate produce fenomene similare şi în dimensiuni 

„concentrate”, de „clipe-milioane de ani”. ATOTPUTER-

NICIA lui DUMNEZEU nu admite „dilatarea”, ci doar „DE-

O-DATUL”, care pentru noi poate fi extins. Biblic este doar 
„DE-O-DATUL DIVIN”. Zilele Genezei biblice nu sunt 

„Timp”, ci doar RITUALUL DE-O-DATULUl DIVIN. 

Ştiinţa pare să „reconstituie regresial” ce ar fi putut „Gândi” 

DUMNEZEU, cam cum ar fi făcut El, prin acumulări de la 
simplu la compus lumea.  

„Mitul evoluţiei” mie mi se pare tocmai acest „mit a l 

regresiei Actului precosmic Divin”. Nu se poate contesta că 

poate DUMNEZEU aşa ar fi procedat, că a gândit mai întâi 

energia primară, apoi a concentrat-o, i-a dat forme şi prin 
multe combinaţii a realizat lumea pe care o ştim noi.  
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Dar trebuie recunoscut fără alte subterfugii că atunci când de 

fapt DUMNEZEU CREEAZĂ, face „Lumea de-o-dată şi 
integrală”, altfel DUMNEZEUL biblic nu mai este Cel 

DESĂVÂRŞIT, care se „ODIHNEŞTE”, adică i-a dat creaţiei 

„Stabilitatea ultimă”.  

 
M.G.: Lumea are în sine „memorialul evoluţiei” şi ma i 

ales Omul are tot „stocul acumulărilor evolutive”.  
 
G.G.: Într-adevăr, orice formă de creaţie are în sine tot 

„Memorialul Originii DIVINE” şi totodată tot „memorialul 
naturii cosmice”, dar tradus în specific propriu. Este un 
„SUPRAMEMORIAL Fiinţial al Creaţiei”, care este 
„CARTEA VIEŢII-FIUL DIVIN”, şi totodată o transpunere 
într-un „Memorial tot Comun de Natură Creată” şi mai mult o 
transpunere în toate „specificurile formelor de creaţie”.  

Acest „TRIPLU Memorial” îi derutează pe mulţi şi ma i 
ales ştiinţa îl face „mitul evoluţiei”, iar Religia îl face 
„Spiritul-Sufletul Făpturilor”. Dacă aparenţele se schimbă şi 
chiar „mor”, acest „Memorial Fiinţial” este „indestructibil” şi 
constituie „Entitismul specific Personal şi Individual”. Dacă 
„nemurirea” ştiinţei este „evoluţia”, NEMURIREA Religiei 
este „Sufletul-Entitatea-Memorialul transpunerii Proprii, al 
SUPRAMEMORIALULUl Fiinţial de ORIGINE”.  

 
M.G.: Omul este „raţiunea evoluţiei”, după ştiinţă. De 

aceea Omul trebuie să evolueze de la unicelular la vegetal, 
peşti, păsări, mamifere şi din maimuţă să se „transfigureze” 
propriu-zis ca Om. Fosilele şi straturile geologice dau 
mărturii asupra acestei „succesiuni evolutive”. Nu este cazul 
să le consemnăm amănunţit (că ar fi o lecţie de biologie), dar 
trebuie să fie accentuat acest „real al evoluţiei”.  
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G.G.: Pentru D-voastră, ca Om de ştiinţă, este foarte greu 
să ieşiţi din „conceptualitatea evoluţiei”. Eu vă înţeleg, dar, 
totuşi, nu persistaţi în „închiderea strictă” a evoluţiei, care, 

după cum am menţionat, poate avea şi „sensul Memorial al 
Originilor”, fără să fie un „fapt”, ci doar o „sinteză 
arhetipală”. Ştiinţa pare bine intenţionată şi nu se face o 
contrazicere propriu-zis, ci o „echilibrare” între ştiinţă şi 

Religie şi chiar se găseşte „puntea” de legătură.  
 
M.G.: D-voastră, Părinte, sunteţi pe cât de „strict 

creştin”, pe atât de „larg” şi faţă de ştiinţă. Într-adevăr, 

comentariile mistice ce le faceţi sunt pe cât de interesante, pe 
atât şi ca posibilităţi de „deschideri inepuizabile”.  

 
G.G.: Creaţia în sine este o „Taină a însăşi SUPRA-

TAINEI lui DUMNEZEU”. Taina are şi propriile ei „Arătări”, 
dar rămâne cu atât mai mult Tainică. Întregurile biblice pot fi 
privite şi ca „părţi”, dar greşeala cea mai mare este în 
„unilateralitatea fixistă”.  

 
M.G.: Într-adevăr, Antropogeneza şi în general realitatea 

Cosmică este un proces complex şi nu trebuie văzut simplist 
şi doar dintr-o singură direcţie.  

 
G.G.: După părerea mea, Omul ca Taina Creaţiei, nu 

trebuie evaluat nici după Spiritual, nici după partea materială, 
ci după „CHIPUL şi Menirea sa SACRĂ, ca Asemănarea 

CHIPULUI lui DUMNEZEU”. Omul fără CHIPUL-
SUFLAREA DIVINĂ se confundă cu Făpturile Cosmice, şi 
atunci ştiinţa ar putea susţine direct „evoluţia”. Dar Omul, 
repetăm, nu este o „creaţie”, ci o „Supra-creaţie”. De ce era 

nevoie de Om, când Făpturile erau de ajuns? Ca dovadă că 
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Omul este „peste” creaţie este faptul de „Stăpânitor”, prin 
care Natura poate creşte sau se poate distruge. „Omul 
umanizat-naturalizat” este mai mult un „rob” al Naturii, care 

se zbate să-şi „regăsească” din amintire „CHIPUL de Supra-
natură”. 

Ştiinţa are şi ea meritul ei, că „descoperă” şi „natura 
Omului”, ca să nu se confunde cu însuşi DIVINUL, cum 

făceau anticii panteişti. Omul ca „Natură este creaţie” şi doar 
ca DIVIN este Chip propriu-zis de Om-Asemănarea lui 
DUMNEZEU. Omul fără CHIPUL lui DUMNEZEU este 
„Natură în memorial”, de la peşti până la animale.  

Într-adevăr, în Om este „Memorialul Cosmic”, care se 
Oglindeşte în CHIPUL DIVIN din Om, şi doar în acest CHIP 
DIVIN Omul capătă „Conştiinţa Integrală Cosmică”. Natura 
creată are paradoxal „raţiuni”, dar nu are „Autocunoaştere”, 

pentru că doar CHIPUL DIVIN poate „RĂSPUNDE- 
CONŞTIENTIZA”. Natura prin „raţiunile” sale niciodată nu 
poate ajunge la „CONŞTIINŢĂ de Sine”, ci doar la „auto-
simţire de sine”. În Om, care are CHIPUL DIVIN, şi Natura 

capătă CONŞTIINŢA.  
De aici „ROLUL” Omului în însăşi constituţia Cosmică, 

ca „manifestare şi concretizare”. Omul este „Bucuria sau 
iadul” Cosmosului. Natura Vede pe DUMNEZEU prin Om şi 

Omul Îl Vede pe DUMNEZEU doar prin însuşi CHIPUL lui 
DUMNEZEU. 

 

M.G.: Această Menire de care vorbiţi, Omul o câştigă 

„evolutiv” şi aici ştiinţa are meritul ei de consemnare. Pe 
măsură ce Omul „acumulează spiritualul”, îşi dezvoltă şi 
materialul-biologicul, până la „umanizarea” propriu zisă. Al. 
Kalomiros face o evidenţiere biblică surprinzătoare, ca „dublă 

creaţie” a Omului, o dată ca „evoluţie din mamifere” şi încă o 
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dată când DUMNEZEU SUFLĂ CHIPUL DIVIN HARIC. 
Omul nu putea primi HARUL DIVIN decât după o 
„dezvoltare cosmică din sine”, adică după ce a făcut „evoluţia 

lumii în sine”, ca să fie „superioritatea lumii”. 
 

G.G.: Să mă ierte dl Kalomiros, dar aici o cam „trage 
prea mult de coadă”, forţând textul biblic. Omul nu este 

„creaţie”, ci „Supracreaţie”, aşa este strict mesajul Genezei 

scripturistice. Relatarea lui Kalomiros că animalele erau tot 

ca şi cele de astăzi, carnivore şi muritoare şi doar în 

„Grădina Raiului” erau de „altă condiţie”, la fel este 
„nebiblică”. DUMNEZEU a Creat o Lume Ideală şi prin 

păcatul demonic şi adamic se trece şi la o „anormalizare” a ei. 

După Kalomiros, Creaţia lui DUMNEZEU ar fi un „laborator 

cosmic”, unde se fac reacţiile fizico-chimice, în vederea 

biologizării tot mai complexe, până la apogeul umanului.  
 

M.G.: Ştiinţa este „imparţială”, nu ţine cont nici de 

filosofii, nici de religiozităţile multiple ce se dau drept 

„revelatoare”...  
 

G.G.: Kalomiros pare sincer Om de ştiinţă, dar să mă 

ierte, le cam „amestecă”... Comentariul său asupra „dublei 

creaţii a Omului” este o „închipuire”...  

Omul nu „evoluează”, ci „Revarsă” Arhememorialul 
DIVIN SUFLAT în sine. Acumulează Memorialul de Creaţie 

din Natura-ţărâna din care a fost „modelat” de însuşi 

DUMNEZEU şi UNEŞTE DIVINUL cu Natura creată, ba chiar 

mai mult le ÎNTÂLNEŞTE în COMUNICARE reciprocă. 
Omul nu poate fi evoluţia Naturii create, când Omul în 

sine este direct CHIPUL DIVINULUI, că ar însemna o 
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„impersonalizare” a DIVINULUI, lucru de neadmis de 

caracterul biblic. Omul este CHIP PERSONAL direct şi de la 
început, şi din Taina CHIPULUI Omul Creşte-evoluează, nu 

de la „animal-natură la om”, ci de la Omul-Chip Divin la 

Omul îndumnezeit. 

Kalomiros aici se încurcă, nefăcând distincţia între 

„DIVINUL din Om” SUFLAT la crearea lui şi 
„îndumnezeirea DUHULUI” ce este posibilă doar „peste” 

CHIPUL DIVIN din Om. „SUFLAREA” ce I se dă lui Adam-

Omul este „Botezul Prehristic”, care trebuie să se facă 

„Botezul HRISTIC”, ca apoi să fie şi „Mirungerea 

DUHULUI SFÂNT”. 
HARUL nu se poate Primi decât pe fundalul CHIPULUI 

DIVIN. Natura creată simplă nu poate Primi Energia direct 

DIVINĂ dacă nu se face mai întâi „legătura creaţie-Divin”, 

ce este CHIPUL-SUFLAREA. DUHUL nu este SUFLAREA, 
ci RĂSPUNSUL, că prin înduhovnicire Omul apoi 

RĂSPUNDE după CHIPUL din sine. După cum am mai 

menţionat, Natura creată până la Om nu are CHIPUL DIVIN,  

ci doar „Raţiunile DIVINE” şi fără CHIP nu se poate 

„Răspunde”, de aceea DUMNEZEU Îl Creează pe Om să se 
facă „ORGANUL de Răspuns al Lumii create”.  

Astfel, nici Natura nu poate avea „evoluţie de formare”, 

că nu are CHIP. Natura „Evoluează tot Duhovniceşte, tot prin 

înduhovnicirea Omului”. Eventual poate fi un fel de „evoluţie 
spre înduhovnicire”, asta mai este acceptabilă biblic.  

 

M.G.: Deci D-voastră, deşi nu sunteţi închis faţă de 

ştiinţă, ca Mistic Creştin, nu admiteţi sub nicio formă 

„evoluţia din cadrul Genezei-Facerii Lumii”, ci eventual o 
„evoluţie a înduhovnicirii” (nu a constituirii biologice).  
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Interesantă este afirmaţia aceasta de „evoluţie a 
înduhovnicirii”... care se pare că face o „supra-biologizare”, 

că înduhovnicirea „preface” şi „fizico-chimic” natura creată, 
prin SUPRAENERGIZAREA HARICĂ DIVINĂ. 

 
G.G.: În Zilele Genezei nu există nici o evoluţie, toate se 

Creează de DUMNEZEU direct şi în Integralitate. După 
terminarea Creaţiei, Lumea intră în „mersul ei propriu”, în 

care face „Urcuşul înduhovnicirii” şi aici este o zisă 
„evoluţie”... Doar Omului i s-a „SUFLAT” Chipul. Natura are 
doar „reflectările-raţiunile” CHIPULUI DIVIN. 

Omului i se SUFLĂ şi un „CHIP-Asemănarea 
CHIPULUI DIVIN”, ca să poată REÎNTOARCE-retranscrie 

în DIVIN” şi „raţiunile naturii create”. Aici este Taina 
Creaţiei. Dacă Natura creată are în sine „SCRISUL-Raţiunile-
Legile DIVINE”, Viaţa Naturii Create îşi produce şi 
„propriile raţiuni de creaţie”, care, de „rămân în ele însele”, 

se face o „autoizolare în sine”, până la o despărţire de 
DIVIN. Omul are „Menirea” de a nu „lăsa închisă” Natura 
creată, ci de a o „URCA în DIVINITATE”. 

Omul nu e creat doar din „CUVÂNTUL care ZICE şi se 

Face”, ci i se mai SUFLĂ şi Taina CHIPULUI, care este 
MAREA TAINĂ a FIINŢEI DIVINE. CHIP înseamnă 
„PERMANENŢĂ FIINŢIALĂ în Sine”. Natura creată nu are 
CHIP, ci doar „înfăţişări-reflectări de CHIP”, de unde 

„mişcarea schimbabilă” a lumii. Omului i se SUFLĂ şi CHIP, 
ca să poată „Aduna-Permanentiza lumea creată”, pentru 
URCAREA ei apoi în DIVINITATE. 

Omul nu mai este creat direct, ci din „Ţărâna Pământului-

Naturii”, dar i se dă direct prin SUFLARE directă DIVINĂ 
„CHIPUL-Asemănarea DIVINULUI”. Omul este „Cartea de 
Creaţie”, Asemănarea CĂRŢII DIVINE, în care să se „Scrie 
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şi lumea pe sine”, că altfel creaţia ar fi doar o „natură fără 
Răspuns”. Omul este Taina „Cuvântului-Răspunsului de 
Creaţie”. Omul va trebui să fie „Scrierea Lumii în 

DUMNEZEU”. Până la Om este DUMNEZEU care se 
REVARSĂ în Creaţie şi de la Om este Creaţie care se 
Revarsă în Dumnezeu.  

Încă o menţiune, pe care o pierde din vedere Al. 

Kalomiros. Suprabiologicul HARIC DIVIN al Omului nu se 
poate face decât tot pe „fundalul” CHIPULUI DIVIN, de 
aceea Natura creată nu are HARUL, ci „Raţiunile Divine”. 
Doar după VENIREA Lui HRISTOS, prin Taina ÎNTRUPĂRII 

Sale în Corpul Naturii Create, şi Natura se Harizează propriu-
zis. La fel Omului-Adam i se SUFLĂ CHIPUL DIVIN, dar 
HARUL SFÂNTULUI DUH îl Primeşte doar după 
BOTEZUL Lui HRISTOS Cel ÎNTRUPAT. 

 
M.G.: Al. Kalomiros, în relatarea sa, consideră că Adam-

Omul înainte de a primi SUFLAREA DIVINĂ era o fiinţă 
activă ca toate animalele, adică era un „animal evoluat”.  

 
G.G.: Să mă ierte, această afirmaţie este o inepţie 

inventivă... Moise vorbeşte de Rai, Grădina Omului, ca de un 
„TEMPLU cu POMUL VIEŢII”, nu ca o a „doua lume” faţă 

de „lumea inferioară şi în prefaceri evolutive”.  
 
M.G.: Kalomiros are îndrăzneala să presupună că în 

„afara” Raiului erau „oameni-animale” (de care ar fi avut 

frică apoi Cain).  
 
G.G.: Este o „mitizare evoluţionistă”, ce nu are temei. Cum 

am menţionat, Relatarea biblică nu admite astfel de „adausuri 

inventive”. Că „ating” direct ACTUL CREATIV DIVIN.  
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Şi încă o „neglijenţă” teologică a lui Kalomiros mai este 

afirmaţia sa că Omul biblic de fapt este „simbolul întregii 
umanităţi”, zisa „pleromă”. Creştin, FIUL lui DUMNEZEU-

CARTEA VIEŢII este „UNICA Fiinţialitate şi Totalitate a 

Umanului şi a întregii lumi”.  

Lui Adam-Omul i se SUFLĂ CHIPUL DIVIN, care este 

tocmai „CHIPUL Prehristic” (Botezul primar al CHIPULUI) 
şi prin acesta Adam ca „Primul Om” se face „UŞA 

Umanităţii”. Adam nu este el însuşi „origine”, ci PARTICIPĂ 

şi se face „Organ” al ORIGINII, ce este LOGOSUL DIVIN. 

De aceea eu insist atât de mult pe „CARTEA VIEŢII-

Prehristicul”, ca să nu se mai piardă din vedere „ORIGINEA 
Precosmică” a „Fiinţialităţii UNICE” a Creaţiei. Nimic din 

Creaţie nu poate fi „început şi origine, ci totul este de la 

DIVINUL ATOTPUTERNIC şi ATOTFĂCĂTOR. Biblic nu 

se admit „intermediare creative”, că lezează direct 
DIVINITATEA. 

Omul este „Chipul Supracreaţiei”, Coroana Creaţiei cum 

se zice de obicei, prin faptul că are CHIPUL MENIRII de 

ÎNTRUPARE a Lui HRISTOS, FIUL DIVIN şi totodată Fiul 

Creaţiei. În sens Creştin, sensul creaţiei este ÎNTRUPAREA 
Lui HRISTOS, de aceea „raţiunea lumii” este „Omul”, că 

FIUL DIVIN nu se ÎNTRUPEAZĂ în nici o altă făptură, ci în 

Om, Chipul Asemănării DIVINE şi totodată al asemănării 

creaţiei. 
LOGOSUL DIVIN-CARTEA VIEŢII este OGLINDA-

ICOANA în care se VEDE Lumea Creată şi Omul se face 

„Oglinda-Icoana” în care se VEDE chiar CHIPUL lui 

DUMNEZEU, de aceea doar Omul poate ÎNTRUPA pe FIUL 

DIVIN. Omul este şi el o „Carte a lumii” în care se „SCRIE 
ÎNTRUPAREA Lui HRISTOS”. 
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M.G.: O altă problemă spinoasă a Antropologiei este 
„Chipul dublu al Omului”, ca Bărbat şi Femeie. „Omul 
Integral” este „împărţit”, sau sunt „două Integralităţi”?  

 
G.G.: Aţi spus bine, că Omul este în „Două Integralităţi”, 

nu în „două părţi ale unui singur întreg”.  
Am relatat anterior că Omul este „Natură-ţărâna 

Pământului” (ca înrudirea cu Firea lumii) în care se SUFLĂ 
CHIPUL DIVINULUI. Iată cum Omul este un „Întreg de 
Natură Creată” şi un ÎNTREG de CHIP al DIVINULUI.  
Omul nu este „Androgin, masculin şi feminin în nedespărţire” 

(cum zic anticii), ci este „DUBLU Chip, al DIVINULUI şi al 
Naturii Create”. Iată Omul INTEGRAL, ca „DUBLU Chip”.  

Biblic se relatează că DUMNEZEU îl Creează 
„intenţionat” pe Adam-Omul ca această INTEGRALITATE, 

dar Adam se simte „confuz” şi toată Natura (căreia îi dă 
numiri) nu-i „oglindeşte” Chipul. DUMNEZEU îi dă lui 
Adam prima „înşcolare”, că nu în proprie Natură creată Omul 
îşi Identifică Chipul. Şi atunci DUMNEZEU „separă” (dar nu 

desparte) cele „Două Chipuri din Om”, şi astfel CHIPUL 
DIVINULUI se evidenţiază ca Bărbat şi cel al Naturii create 
ca Femeie. 

Interesant că la Adam DUMNEZEU ia „coasta-ţărâna” 

Naturii create, iar acum, când o Creează pe Eva, ia „Coasta 
Chipului de Om”. Mistico-Teologic, Adam are Natura Creată, 
dar cu „predominarea” CHIPULUI DIVIN, de unde şi 
evidenţa de Bărbat. Eva-Femeia are, la fel, Natura Creată, dar 

nu direct ca Adam, ci din „Natura adamică întrepătrunsă de 
CHIPUL DIVIN”, de unde evidenţa Chipului de Natură 
Creată, ca feminin. 

Deci Bărbat şi Femeie nu sunt „origine de sex”, c i 

„Origine de Chipuri Fiinţiale”. Eva nu este „femininul” lui 
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Adam şi Adam nu este „masculinul” Evei (cum spun anticii şi 
psihanaliştii), că Adam nu este „ambi-gen” şi Eva, la fel, nu 
este „ambi-genă”. Adam este „Ambi-Chip”, adică Chip al 

Naturii Create şi CHIPUL lui DUMNEZEU.  Eva de 
asemenea este „Ambi-Chip”, adică Chip tot al Naturii Create 
şi Chip al lui DUMNEZEU. Eva-Femeia mai are însă în 
„plus” o mare Taină, de aceea Femeia are „Originea prin 

Bărbat”, pe când Adam are Originea prin DIVINUL direct.  
Taina Creaţiei este „ÎNTRUPAREA-Naşterea” FIULUI 

lui DUMNEZEU în Lume şi ca „Fiu de Creaţie”.  Adam este 
Asemănarea Creată a CHIPULUI de Fiu. FIUL lui 

DUMNEZEU, ca să se Nască în Lume, Creează Taina 
„MAMEI de Creaţie”. Adam-Omul este doar Chip de Fiu şi el 
ca să se facă „lume” trebuie să se „Nască din Taina MAMEI”. 
Mistic-teologic, FIUL lui DUMNEZEU „Naşte din Coasta-

CHIPUL Său de FIU” pe „MAMA de Creaţie”, care este 
„Chipul Lumii”, ca FIUL lui DUMNEZEU să se poată „Face 
lume”. 

După cum este un ARHECHIP ORIGINE de DIVIN a l 

Creaţiei, ca FIUL lui DUMNEZEU, aşa este şi un „Arhechip 
propriu de Creaţie”, care este ca „MAMĂ”. ORIGINEA 
trebuie să Se „Nască” pentru a se face „desfăşurare de sine”. 
Şi în Natura Creată este „masculin şi feminin” tocmai pentru 

acest fapt. Zisul „sex din natură” este aşadar tot ca „chipul 
originilor”, nu ca „produs al unei evoluţii” (evoluţia fiind pe 
fondul sexului). 

Marea Taină a Creaţiei în sens Creştin este mai întâ i 

„NAŞTEREA Chipului de MAMĂ de Creaţie”. De aceea 
DUMNEZEU-FIUL Creează mai întâi „Natura Creată”, ca 
„Pre-Închipuirea Arhechipului de MAMĂ”.  

Prin Crearea Omului DUMNEZEU FIUL procedează în 

ordine propriu-zisă, că mai întâi Creează pe Adam-Chip de 
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Fiu, din care se „Naşte Chipul de MAMĂ-Eva”, ca Adam să 
„Crească şi să se înmulţească”, să se facă „Lume”. Adam-Fiul 
este „Omul spre Naştere”, iar Eva-MAMA este „Omul care 

Naşte”. 
De aici şi Taina MAICII DOMNULUI, care NAŞTE pe 

FIUL DIVIN HRISTOS, ca CHIP PERSONAL. 
 

M.G.: Al. Kalomiros spune că „sexul omului” este ca o 

consecinţă a păcatului, prin care Omul rămâne la chipul 

animalelor fără minte.  

 
G.G.: Sexul şi în Natură, cum am zis, are sens de 

Naştere-Sacralitatea Naturii. În însăşi DUMNEZEIRE, 

TATĂL NAŞTE pe FIUL, de unde SACRALITATEA în Sine 

a NAŞTERII. 

În Natură se observă mai mult ca la Om această 
Sacralitate, că nu se face exces de sex, ci este doar strict 

pentru Naştere. Un animal nu are funcţii sex decât atunci când  

îi vine perioada de Naştere.  

Şi Omul, fiind „Natură ridicată în CHIPUL DIVIN” 
(Natura fiind Iconic de DIVIN coborât în Natură), are acelaşi 

mod de Naştere ca Natură, dar cu sens de „URCARE în 

DIVIN”. De aceea se zice mistic că, de nu era păcatul, Omul 

tot aşa se Năştea, dar „sexul” era acoperit de SACRALITATEA 

CHIPULUI DIVIN, încât nu se băga în seamă, cum nu se 
bagă în seamă „digestia mâncării”.  

După păcat Omul se vede „gol” de „HAINA CHIPULUI 

DIVIN” (care se restrânge în adâncul Fiinţei-Inimii) şi aşa 

„firea Naturii se evidenţiază” şi la Om, ba, mai mult, se 
„perverteşte”, de unde „excesul de sex” şi alte negativităţi 

pătimaşe. 
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În starea de înduhovnicire se recapătă „HAINA DIVINĂ” 

şi aşa „sexul se acoperă şi se sublimează în CHIPUL pur de 
Naştere”, dar fără să schimbe înfăţişarea de Bărbat sau 

Femeie. 
Se zice mistic că îngerii sunt Chipul CĂRŢII VIEŢII, de 

aceea sunt Creaţi dintr-o dată Toţi, după cum CARTEA 
DIVINĂ este „COMPLETĂ”. Îngerii sunt „CAPUL Creaţiei”. 

Natura Creată este „Trunchiul”, de aceea se ramifică, se 
extinde în multiplele forme şi aşa apare Creşterea şi Înmulţirea 
prin Naşteri succesive (CARTEA VIEŢII DIVINE Semănată 
pe Ogorul lumii). 

Omul este o dată UNIREA Cer- îngeri şi Pământ-Natură ş i 
încă o dată „Suprachip de Carte de Creaţie”, care să se SCRIE 
în CHIPUL DIVIN. Omul astfel nu este atât „Asemănarea 
Creaţiei”, ci este „ASEMĂNAREA CHIPULUI DIVIN”, ca 

direct „CHIP de Carte, chiar dacă este de Creaţie”.  
Numai DIVINUL şi Omul pot SCRIE o CARTE, pe când 

îngerii şi Natura sunt „SCRISUL CĂRŢII”. Omul URCĂ în 
DIVIN Natura într-un „Scris de Creaţie special”, de aceea 

Omul este „Sfârşitul Creaţiei”.  
Aşa, „sexul la Om” este dovada că şi Omul are Natura 

Creată, dar cu „ORIENTARE în SUS”. Omul se „Naşte-
Înmulţeşte în Natură” ca să „IA Natura şi să o URCE în 

DIVIN”. Omul trebuie să se „îmbrace cu toată Natura” ca să 
o facă „HAINĂ CHIPULUI DIVIN”. 

Naşterea la Om nu este ca Omul să se „facă lume” (cum 
este sensul Naturii), ci ca să RIDICE Lumea în DIVIN. Omul 

Acumulează Memoriile Lumii ca să le SUPRAMEMO-
RIZEZE în CHIPUL DIVIN. Iată Menirea SACRULUI 
Omului. 

Este o Veşnică Naştere la Viaţă, atât Interioară, cât ş i 

exterioară. FIUL lui DUMNEZEU Creează Naşterea Lumii şi 
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El Însuşi se ÎNTRUPEAZĂ şi Se Naşte în Lume, ca Lumea 
să se poată Naşte pe sine şi mai mult să se „NASCĂ în 
DUMNEZEU”. Anticii vorbesc de o „absorbire” în DIVIN,  

pe când în Creştinism este un SUPRA-CHIP ICONIC, în care 
şi Creaţia se poate întrupa în DIVIN, fără să se absoarbă, ca o 
„COMUNIUNE neamestecată”. Păcatul este tocmai „oprirea 
Naşterii-Vieţii”. La Om prin „sexul fără Naştere” se 

accelerează moartea, de aceea este paradoxul „patimii sex ce 
caută compensarea Naşterii”.  

 

M.G.: Părinte Ghelasie, problemele sunt multiple ş i 
adânci. Mă bucur personal că am putut deschide o discuţie 
mai aprofundată, ce poate fi folositoare şi altora. Nu trebuie 

să ne postăm pe o „contrarietate”; să lăsăm totul într-o 
permanentă „valorificare”, ce poate fi atât ştiinţifică, cât şi 

religioasă. 
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