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O NOUĂ SINTEZĂ PATRISTICĂ,  
ÎN LUMINA CHIPULUI ÎNTRUPĂRII DUMNEZEIEȘTI 

 
 
Părintele Ghelasie Gheorghe a realizat o sinteză patristică cu 

ample tratări comparative în raport cu filosofia și știința, sau cu 
spiritualitatea antică și orientală. Specificul misticii sale iconice este 
o așezare în prim plan a chipului ce constituie taina însăși a unității 
fiin țiale și totodată a unicității unei ființe. Chipul este „miezul” 
tainic, apofatic, ce distinge în mod neîmpărțit, nedespărțit, neames-
tecat și neschimbat realitățile pe care le unește într-o ființă deschisă 
dialogului și împărtășirii. În această perspectivă, așadar, „CHIPUL 
este Fundamentul şi ORIGINEA a Însăşi FIINŢEI în Sine, şi para-
doxal, tocmai CHIPUL se poate COMUNICA, fără amestecarea 
FIINȚIALIT ĂŢILOR”.  

Chipul este totodată taina accesibilității creației la cele dumne-
zeiești, deoarece însăși împărtășirea creației de harul divin nu este 
posibilă „decât prin ACTUL UNIRII de CHIP de DIVIN şi Chip de 
Creaţie, deci prin TAINA ÎNTRUPĂRII FIULUI DUMNEZEIESC, 
ce deschide apoi Pneumatizarea HARICĂ”. „Doar CHIPUL FIULUI 
este LUMINA ce ne poate DA şi PRIVIREA SPRE TATĂL” 
și, prin urmare, cheia înțelegerii creștine a creației înaintea lui 
Dumnezeu este una hristologică, chipul Întrupării Hristice fiind 
taina accesului creației spre și în viața dumnezeiască.  

Logica structuralistă a părților ce pot intra chiar într-un proces 
de opoziție și anihilare reciprocă, fie și în perspectivă metafizică, nu 
este cea creștină, având un profund deficit de consistență dialogală 
și euharistică. Într-adevăr, „Religia Biblică este Religia CUVÂNTU-
LUI-CHIPULUI-PERSONALULUI, COMUNICĂRII-VORBIRII- 
FAŢĂ către FAŢĂ, nu este Religia metafizicului Spiritual”. Trans-
figurarea și îndumnezeirea făpturii este în această perspectivă nu 
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doar o simplă manifestare a harului dumnezeiesc, ci lumina harică 
însăși este „o Slavă şi Strălucire ce a ieşit din DUMNEZEIREA 
CHIPULUI DIVIN HRISTIC”. Cu alte cuvinte, mistica iconică 
insistă pe „TAINA Îndumnezeirii prin CHIP cu Slavă-Strălucire 
HARICĂ”.  

Taina Chipului are capacitatea paradoxală de a distinge și a 
uni, fără pericol de amestecare sau confundare a realităților sau 
persoanelor. Primul iconoclasm a fost făcut de către îngerii căzuți, 
care „au căzut din CHIP, fapt ce le-a produs şi căderea din HAR-
LUMINĂ”, ei căutând o „auto-luminare, compensatoare de CHIP şi 
HAR, de unde pericolul luciferic al spiritualităţii de acest fel”.  

Dacă teologia creștină are ca miză mântuirea omului, mistica 
iconică, păstrând această miză, vede în același timp dimensiunea ei 
cosmică și supracosmică, constând în menirea omului de a uni 
întreaga creație cu Dumnezeu. În acest sens, viața în ansamblul ei 
apare înzestrată cu o condiție iconică și euharistică ce o așază în 
orizontul împărăției lui Dumnezeu.  

Taina omului se revelează a fi „CRUCEA Cosmică, CHIPUL 
FIULUI DIVIN-ÎNTRUPAT”, „OGLINDIREA Întreagă a FIULUI 
ÎNTRUPAT şi totodată cel ce Oglindeşte toată Lumea (Cosmosul 
însuşi)”. În acest sens, filiația omului nu este înțeleasă ca o simplă 
evoluție din structurile naturii, ci, dimpotrivă, „Cosmosul-Lumea 
are în Sine MEMORIALUL Chipului Omului şi îl Recunoaşte în 
propriile Structuri ale Făpturilor şi lucrurilor Lumii”, întrucât 
„Omul este ASEMĂNAREA prin excelenţă a CHIPULUI FIULUI”. 
În aceeași ordine de idei, „Omul nu are funcţii Biologice asemenea 
Biologicului Vegetal şi animal şi constituţia fizico-chimică a 
Naturii pentru că este un produs evolutiv şi de sinteză al acestora, ci 
pentru că acestea au fost Create după MODELUL Chipului Omului 
(şi ca funcţii şi compoziţie)”. Pe de altă parte, „Natura Cosmică nu 
se Oglindeşte-Rememorează în DIVIN, ci în Om-CHIPUL 
DIVINULUI, pentru că DIVINUL a CREAT Natura PENTRU Om, 
ca Omul s-o umanizeze şi s-o facă DAR apoi DIVINULUI, DAR-
ROD de ÎMPLINIRE a RĂSPUNSULUI Creaţiei Faţă de DIVIN”. 
Astfel, „Natura este Creată după proiectul-Om, ca Natura să se 
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poată apoi Rememora-Oglindi în Om, să nu fie străină de Omul ce 
o va Umaniza până la TAINICA ÎNDUMNEZEIRE în TRUPUL 
LITURGIC al VEŞNICIEI DIVINE”. 

Mistica iconică dezvăluie astfel înrudirea profundă a făpturilor 
create prin „numitorul comun” al chipului omului creat după chipul 
lui Dumnezeu. De aici, înțelegem, împreună cu sfântul Apostol 
Pavel, suspinul întregii creații afectate de cădere, în așteptarea 
părtășiei la mărirea omului îndumnezeit. Taina filiației este înscrisă 
în adâncul întregii creații, cu rădăcini în Arhememorialul Fiului lui 
Dumnezeu ce asumă în taina Întrupării Sale chipul de creație, 
chipul de Fiu al Omului.  

În orizontul tainei eshatologice, „CHIPUL ICONIC este 
ÎNTÂLNIRE dintre Trup-Lume şi DIVIN-DINCOLO de Lume, 
dintre Văzut şi nevăzut, ÎNTRUPAREA-DĂRUIREA-OPRIREA în 
TRECEREA VEŞNICIEI”. În sens larg, „ICOANA este într-adevăr 
OPRIREA DIVINULUI în Trup-materie, dar ca HOTAR de DAR 
al VEŞNICIEI DINCOLO de Lume, ce INTRODUCE şi Lumea în 
VEŞNICIE”, într-un mod înnoit al vieții de creație în care 
„CHIPUL ICONIC este acest MIRACOL de CONLOCUIRE şi 
ASCULTARE reciprocă, fără amestecare şi fără contrarietate”. 

Plecând de aici se configurează reperele unei practici iconice ce 
concretizează faptul că participarea trupului, materiei sau lumii 
create la cele dumnezeiești poate avea loc doar în Condiţia de 
„ALTAR-HOTAR”. Taina Închinării exprimă tocmai „RIDICAREA 
permanentă a celor trupeşti-lumeşti pe CRUCEA ALTARULUI 
dintre Trup şi DIVIN”. Starea în închinare este o dăruire a sinelui și 
lumii concomitentă cu o deschidere a ființei create spre actualizarea 
condiției de altar al prezenței și prefacerii dumnezeiești.  

Mistica Numirii din rugăciunea tradițională a inimii este în 
strânsă legătură cu mistica Chipului, ambele fiind „TAINE greu de 
conceptualizat, mai mult PRIMIRI de TAINĂ”. Ca practică 
isihastă, „TAINA  Mistică a ÎNCHINĂRII Rememorează CHIPUL, 
UMPLE golul de CHIP datorat păcatului şi aşa îşi Regăseşte NU-
MIREA în ICONICUL propriu-zis”. În acest sens, practica iconică 
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își dezvăluie dimensiunea sa de rod euharistic și preînchipuire 
eshatologică provenind din Taina Întrupării și Învierii lui Hristos: 
„Practica ICONICĂ este Mistica TRUPULUI ICONIC-ALTARUL 
pe care STĂ CHIVOTUL NUMELUI şi POTIRUL CHIPULUI şi 
aşa se poate face RITUALUL LITURGIC al EUHARISTIEI 
NUMELUI şi CHIPULUI, tocmai ICONICUL VEŞNICIEI”. 

Însă Taina Isihasmului poate fi primită doar trecând prin 
„nevoință și har”, prin „RĂSTIGNIREA de la HOTARELE VEŞ-
NICIEI”. Restabilirea condiției euharistice a creației, ca regăsire a 
stării paradisiace, e desăvârșită, în înțelegerea isihasmului, prin 
pregustarea rodirii eshatologice, căci „Isihia-Liniştea este mai mult 
decât Raiul, este şi TRECEREA RĂSCRUCII HOTARELOR de 
TAINĂ şi INTRAREA în VEŞNICIA ÎMPĂRĂŢIEI Lui DUM-
NEZEU, unde Omul îşi GĂSEŞTE şi îşi ÎMPLINEŞTE CHIPUL”. 

Răspunsul de apărare al părintelui Ghelasie precizează acura-
tețea respectării spiritului revelației biblice și patristice în isihasmul 
iconic carpatin, tocmai prin această așezare în centru a tainei 
chipului ce conferă o profundă consistență iconică, dialogică și 
liturgică ontologiei umanului și creației în ansamblul ei. Numai în 
lumina chipului Fiului lui Dumnezeu pecetluit în creație putem 
întrezări posibilitatea eshatologică a înaintării infinite a creației în 
taina dumnezeiască (epectasis), de care ne vorbește Sfântul 
Grigorie de Nyssa. 

Volumul de față cuprinde trei părți. Prima dintre ele, intitulată 
„Răspuns de Apărare” a apărut pentru prima oară în Colecția 
Isihasm, în anul 2002, cu mai puțin de un an înainte de mutarea la 
cele veșnice a părintelui Ghelasie. Este scrisă într-o vreme când 
Avva Ghelasie pătimea în tăcere în chilia sa, pe crucea bolii și a 
suferinței, strălucind însă de harul desăvârșit în rugăciune și închi-
nare, în nevoințe și slăbiciune, în slujire rugătoare și părintească 
purtare de grijă față de ucenici și față de lumea întreagă, ca ardere 
de tot a duhului înaintea lui Dumnezeu. În acest text au fost reluate 
marile teme ale hristologiei, antropologiei și practicii isihasmului 
iconic, cuvântul părintelui luminând chipul de la „răscrucea  
tainelor”, chipul înveșnicirii creației întru slava lui Dumnezeu. 
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A doua parte a volumului, intitulată „Dialoguri diogenice”, 
reprezintă o serie de trei interviuri realizate, diortosite și comentate 
de dr. teol. Gabriel Memelis: „Dialogul iconic” (1997), „Ritualul 
iconic” (1998) și „Gestul ritual” (1999). Aici mistica iconică apare 
în întreaga ei amploare și în bogăția deschiderilor specificului car-
patin înfățișat de părintele Ghelasie în scrierile sale. Prin comen-
tariile extrem de pertinente și adânc mergătoare putem aprecia cum 
se cuvine relevanța universală în contextul actual a acestei viziuni 
ce developează miezul iconic al revelației dumnezeiești, plecând de 
la care tot trupul înțelegerii, experienței și liturghisirii creștine apare 
organic articulat, ca realitate deschisă și participativă, în dialog cu 
întregul existenței create și cu cele mai presus de fire.  

Cea de-a treia parte a volumului de față este alcătuită din 
transcrieri diortosite ale unor materiale audio-vizuale înregistrate în 
decursul anilor, în care putem surprinde o părticică din bogăția 
raportărilor dialogale ale părintelui Ghelasie, grija sa permanentă de 
a păstra puritatea viziunii creștine în deschiderile ei de trăire prac-
tică, de a corecta eventualele neînțelegeri și posibilele erori, de a 
dezvălui chipul viețuirii creștine întru care se plămădește împlinirea 
cea de la capătul drumului, rodul părtășiei filiale a lumii create la 
iubirea și harul Sfintei Treimi. 

Unele dialoguri sunt transcrierea unor interviuri televizate, cu 
relevanță publică, altele redau convorbiri cu un conținut mai 
particular, cu un accent pe folosul interlocutorilor. Pe o parte dintre 
interlocutori i-am putut identifica și numele lor sunt menționate la 
începutul respectivelor dialoguri, dar tuturor, și celor știuți și celor 
neștiuți, le mulțumim pe această cale pentru darul lor, pentru a ne fi 
prilejuit împărtășirea de aceste firimituri de la cina cea de taină a 
cuvântului duhovnicesc. Materialele audio-vizuale care au constituit 
sursa acestei părți a volumului de față pot fi accesate pe site-ul 
www.chipuliconic.ro. Mulțumim pe această cale domnului Ionuț 
Misăilescu pentru efortul de transcriere a materialelor înregistrate. 
Mulțumim domnilor Răzvan Bucuroiu, Rafael Udriște, Radu 
Comănescu, Marius Ciulică și tuturor celor ce au contribuit la 
realizarea acestor materiale. 
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Ne apropiem de finalul primei ediții a Operelor Complete ale 
părintelui Ghelasie, însă nu putem să nu subliniem faptul că suntem 
abia la început de drum, pentru că abia de acum, când din ce în ce mai 
multă lume începe să realizeze unicitatea și anvergura duhovnicească 
a vieții și scrierilor acestui mare părinte contemporan, care ne-a 
dăruit o sinteză patristică ce luminează până la miezul lor iconic 
întregul vieții și învățăturii creștine, apare vădită chemarea spre 
primirea și rodirea darului lui Dumnezeu, pe care suntem datori să o 
urmăm fiecare, la propria măsură. 

 
Florin Caragiu 
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Răspuns de Apărare 
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PROLOG 
 
 
DOAMNE, iată TAINA  Vieţii mele: să STAU O VEŞNICIE cu 

ÎNCHINARE înaintea Ta. 
Nu în mine Te CHEM, ca să nu te confund cu mine însumi, ci 

OPRIT la HOTARUL dintre TINE şi mine, la ALTARUL unde să 
ADUC DARUL ÎNCHINĂRII. 

Eu rămân de-a pururea Făptură-Creată, dar în DĂRUIREA 
mea de ÎNCHINARE mă PREFAC în TRUPUL de TAINĂ pe care 
TU îl FACI şi o ÎNTRUPARE a TA, în care se ÎNTÂLNEŞTE 
Lumea cu DUMNEZEIREA. 

La Picioarele CRUCII-ALTARULUI-ÎNCHINĂRII, STAU în 
TAINA DĂRUIRII, fără să doresc Lumini şi viziuni extraordinare. 

ÎNCHINAREA-CHIP de ICOANĂ să-mi fie mie TOTUL, în 
care să se ADUNE şi Lumea şi DIVINUL, la „CINA Cea de 
TAINĂ”. 

PREASFÂNT NUMELE TĂU, FIUL Lui DUMNEZEU, cu 
ÎNCHINAREA mea să se UNEASCĂ în POTIRUL de TAINĂ de 
pe ALTARUL-HOTARUL VEŞNICIEI. 

Mintea mea se ÎNCHINĂ, Inima mea se ÎNCHINĂ, prin care 
PRIMESC ASEMĂNAREA CU CHIPUL TĂU, FIUL Lui 
DUMNEZEU. 

Patimile morţii din mine le pun pe FOCUL ÎNCHINĂRII şi mă 
las în HARUL Cel Revărsat totodată de Coborârea PREASFÂN-
TULUI DUH ce ADUCE şi BINECUVÂNTAREA ABSOLU-
TULUI DUMNEZEU-TATĂL, şi aşa VEŞNICIA Se DEZVĂLUIE 
în ICOANA TREIMII de TAINĂ, tocmai TRECEREA HOTA-
RULUI „de ne-trecut”. 
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Fac totul cu ÎNCHINARE şi le îmbrac pe toate cu TAINA 
ÎNCHINĂRII şi, peste „stricăciunea” lumii, prin „Veşmântul” 
CRUCII VII, ce Prefigurează VEŞNICIA în care trebuie să fie 
Lumea. 

Când nu mai ai CHIPUL TAINEI din tine şi din Lume, vei fi 
asemenea demonilor, „iadul morţii”. 

 
Răspuns de Apărare 

Ierom. Ghelasie Gheorghe 
noiembrie 2001 
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PARTEA ÎNTÂIA  

Antropologia 

I 

Mulţi sunt nedumeriţi de scrierile mele ce „ies” din făgaşul 
obişnuit, fapt ce provoacă multora „presupuneri” şi suspiciuni de tot 
felul. 

Teologia noastră Creştină Ortodoxă trebuie într-adevăr să fie 
„atentă” şi intransigentă faţă de tot ce ar putea să-i atingă bazele 
sale, devenite „Dogme” ce sunt HOTARELE de TAINĂ dintre 
DUMNEZEU şi Lumea Sa Creată. 

Noi, cei de astăzi, suntem aşa de „obraznici”, încât nu mai 
ţinem cont de nici un HOTAR, de aceea trebuie să se pună unele 
„Oprelişti”, chiar „forţate”. 

Noi, cei de astăzi, suntem la o „Răscruce de Vremi” cu o 
sumedenie de „drumuri” ce pot deruta şi înşela pe cei mai mulţi. 

II 

Scrierile mele sunt nişte însemnări proprii, în care am adunat 
„căutările mele de o Viaţă”, cu nedumeririle şi neînţelegerile mele 
personale şi de aceea par uneori cu „amestecuri” de acest fel... 

Şi invit „cititorii” mei să nu se grăbească, să se alarmeze, ci cu 
răbdare să parcurgă totul şi apoi să-şi facă o „părere”... 

Este foarte greu să te „aperi” şi să „susţii” propriile tale 
„adevăruri”, încât vor fi întotdeauna şi „învinuitori neîmpăcaţi”. Nu 
aceşti „învinuitori” mă supără, ci mă înfricoşează „greşelile” ce pot fi 
într-adevăr şi pe care eu însumi nu le bag în seamă. 
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III 

Şi pe mine m-a preocupat în mod deosebit problema unei 
„Antropologii Creştine”. Ce este Omul? Este un „animal” spiri-
tualizat, cum zic orientalii, sau este un „animal cu menire de 
Divinizare”?... 

Anticii filozofi s-au poticnit şi chiar s-au certat, încât pentru 
unii Omul ar fi un „rezultat al Naturii” în manifestarea sa evolutivă, 
sau un Divin coborât în Creaţie, sau pur şi simplu o „natură materială” 
ca toată lumea cosmică... 

Anticii au o „logică dualistă”, a unei Realităţi Veşnic împărţite 
şi separate şi adesea contrare: Spirit şi materie, Divin şi lume, în 
cadrul cărora „împărţirea” se face la nesfârşit. 

Să admiţi că „totul este doar spirit”, iar „materia e o iluzie – 
reflectare a Spiritului” nu este concludent. 

Să admiţi că totul este o „natură materială” cu o „evoluţie” 
proprie până la „iluzia spiritului”, pare de asemenea insuficient. 

DIVINUL cu Supramemoriile, Dincolo de orice evaluare, este, 
la fel, o „izolare în neputinţa totală” a unei Cunoaşteri propriu-zise. 

Anticii sunt în majoritate nişte „pesimişti”, sau nişte „libertini 
luciferici”. „Taina lumii” este „fără dezlegare” şi aşa te „auto-
amăgeşti” cu propriile închipuiri?... 

Au fost însă şi unii care s-au încăpăţânat să găsească o scânteie 
de ADEVĂR... Acesta EXISTĂ!... 

Creştinismul vine cu o „renaştere animată” a filozofiei, a 
Religiei şi misticii. 

Acest Creştinism m-a „renăscut” pe mine. Aşa am început să 
mă odihnesc în TAINA Creştină, până la extrem. Eu nu sunt 
extremist, dar se pare că trec adesea şi prin hăţişurile acestuia. 

IV 

Omul îşi „închipuie” ce este lumea sau lumea îi dă Omului 
„imagini” gata făcute? Mintea şi Ochiul Omului văd ca „placa 
fotografică”, aşa cum este „Realitatea”, sau o prefac după o „filtrare” 
proprie?... 



17 

Creştinismul susţine că Omul are în sine un „MEMORIAL în 
Sine” şi prin Gândire şi Vedere regăseşte acest MEMORIAL în 
Natură şi, în măsura capacităţii de REMEMORARE, are acces la 
TAINA Vie ţii. 

Omul are „ţărâna”-Natura, dar DUMNEZEU a SUFLAT în 
aceasta CHIPUL DIVIN, ce S-a PECETLUIT pentru Veşnicie, şi în 
această PECETE Omul are MEMORIALUL Cosmic. 

Să nu se confunde acest MEMORIAL de ORIGINE cu 
„Memorialul de Rememorare” de pe parcursul propriei Vieţi, ce se 
„dublează în OGLINDIRE” reciprocă, MEMORIALUL de ORI-
GINE OGLINDIND Memorialul de Rememorare şi Memorialul de 
Rememorare Oglindind MEMORIALUL de ORIGINE, şi ASEMĂ-
NAREA sau ne-asemănarea până la contrazicere dând PERSONA-
LITATEA proprie a fiecărui Om în parte. 

Mie nu-mi place împărţirea anticilor, ca Spirit şi materie, 
considerând-o „tara” luciferică a păcatului căderii din Rai. 

Anticii fac această „metafizică”, pentru deosebirea netă dintre 
DIVIN şi lume, dintre CHIPUL DIVIN Cel Spiritual şi cel al lumii 
– material. 

Mie nu-mi place nici afirmaţia anticilor că „materia” este 
Creaţia, iar Spiritul este „Reflectarea DIVINULUI Celui Dincolo de 
orice manifestare”, ce astfel face iluzia Spiritului în materie şi iluzia 
materiei în Spirit. 

În sens Creştin, DUMNEZEU nu creează „împărţit” şi nici 
„contrar”, chiar dacă face lucruri diferite... 

Sufletul şi trupul eu le consider o structură într-o UNITATE ce 
este „peste” şi „sursa” Sufletului şi a trupului. 

Aşa eu adâncesc şi lărgesc Biblicul Revelat, nu fac alte 
„afirmaţii” şi nici nu contrazic sau falsific cele spuse. 

Aşa consider că Omul este o „Fiinţialitate-Persoană-Om”, care 
este Omul propriu-zis „ÎNTREG şi UNITAR”, plămădit din „Ţărână-
Natură” şi SUFLAREA DIVINĂ şi această UNITATE Proprie-Om 
se structurează în dihotomia Suflet şi trup, care sunt „manifestările” 
Persoanei-Om. Omul nu este Suflet-Spirit întrupat într-un corp 
material, ci este o „Fiinţialitate-Persoană-Om” cu o manifestare 
Sufletească-Spirituală şi totodată cu una materială-trupească. 
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DUMNEZEU nu Creează întâi trupul din Ţărână-pământ-
Natură, şi apoi Creează Sufletul prin SUFLAREA DIVINĂ, ci 
Creează pe Om deodată, că Omul fără SUFLARE este doar Ţărână 
şi fără Ţărână este o Suflare în gol... A considera Crearea Omului în 
două etape, întâi trup-ţărână şi apoi Suflet, este în logica antică de 
separare... Ţărâna-trupul nu poate fi Om fără SUFLAREA DIVINĂ 
şi nici invers, ci doar deodată şi prin Plămădirea dintre Cele Două 
se Creează Omul-ÎNTREG şi acest ÎNTREG-Om se structurează în 
sine ca Suflet şi trup, ca reflectări de Om. 

A considera pe Om un Spirit în sine ce se întrupează este în 
logica antică ne-biblică. 

Omul este cea mai UNITARĂ şi ne-împărțită Fiinţă-Făptură, 
de aceea este „PESTE lume” şi poate VEDEA nevăzutul cu Spiritul 
şi Văzutul cu trupul, deodată şi Unitar. 

Se vorbeşte mereu că Sufletul „Însufleţeşte” trupul... Este 
adevărat, dar insuficient spus. În cele expuse mai înainte, Omul în 
Sine este VIUL şi acest Chip de Om Însufleţeşte atât Sufletul, cât şi 
trupul. Dacă nu este Chipul de Om, nu poate fi nici Suflet, nici trup. 
TAINA Chipului de Om este TAINA Creaţiei Omului după Revela-
ţia Biblică. Omul nu este „produs” al „spiritualizării de manifestare” 
a Naturii, că Ţărâna-pământul este luat de DUMNEZEU în ultima 
Zi, a Şasea, când Natura era deja terminată-Creată şi aşa Spiritul 
Omului este doar după SUFLAREA Chipului de Om. Deci Chipul 
de Om este Originea Sufletului şi tot Chipul de Om este şi Originea 
trupului-corpului, că Ţărâna-pământul se face trup de Om tot după 
SUFLAREA DIVINĂ, o dată cu Sufletul, și împreună se fac struc-
tura Fiinţialităţii-Persoanei-Om. Nu Sufletul şi trupul produc Chipul 
de Om, ci Chipul de Om structurează Sufletul şi trupul de Om. 

În acest context este Naşterea-zămislirea Copilului de Om, ca 
şi moartea Omului. 

Sămânţa Bărbatului şi a Femeii sunt Ţărâna-pământul-Natura 
lumii, în Unirea cărora se Suflă Dragostea Părintească de Naştere-
Creaţie ce este MEMORIALUL Chipului de Om din PECETEA 
DIVINĂ de pe Chipul de Om al Părinţilor, ce se transmite şi se 
imprimă-SUFLĂ şi în Unirea Oului-zămislitor – şi aşa Chipul de 
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Om transmis de la Părinţi structurează Memorialul de Suflet şi trup 
ce formează Viitorul Om-Copil. 

Se spune că DUMNEZEU, la fecundarea Oului, prin Unirea 
dintre Bărbat şi Femeie, Creează Sufletul Copilului şi datorită 
Sufletului se începe şi o formare de Copil-Om. Eu extind această 
expunere a Sfinţilor Părinţi Creştini, accentuând pe Chipul de Om 
care formează Sufletul şi trupul Copilului. 

Şi Chipul de Om este deja în PECETEA DIVINĂ de pe Chipul 
de Om al Părinţilor, şi aşa ACTUL DIVIN Creator se „continuă” în 
Naşterile de Copii-Om. 

TAINA ACTULUI  Creator DIVIN din Naşterile Omului este 
tocmai această TRANSMITERE de CONTINUITATE din PECETEA 
CHIPULUI DIVIN al Părinţilor. 

Copiii nu iau Sufletul din Sufletul Părinţilor, ci iau Chipul de 
Om din SUFLAREA-PECETEA DIVINĂ de pe Chipul de Om al 
Părinţilor, ce astfel CONTINUĂ ACTUL Creator de Naştere a unui 
Copil-Om cu Suflet şi trup NOU, altul şi deosebit (dar ÎNRUDIT) 
de al Părinţilor, ca o Creare de un Nou-Om. 

Noul Copil-Om are Originea de Creaţie în ACTUL DIVIN al 
PECETEI-SUFLĂRII DIVINE de pe Fiinţa-Om a Părinţilor, ce are 
CONTINUITATEA de ACT Creator, dar într-o ÎNRUDIRE cu 
Memorialul de Chip de Om al Părinţilor ca Suflet şi trup; de aceea 
Moştenirile Sufleteşti şi trupeşti sunt reale. 

Chipul de Om este ca Origine doar în ACTUL Creativ al 
DIVINULUI, dar ÎNRUDIRILE cu Părinţii sunt în Memorialele de 
Moştenire. 

Eu fac aceste menţiuni şi accentuări pe Chipul de Om şi pe 
ACTUL Creator DIVIN de CONTINUITATE în TAINA Naşte-
rilor, ca o menţionare tocmai a Revelaţiei Biblice, ce este de mulţi 
răstălmăcită, sub influența filozofiilor păgâne-antice. 

ACTUL DIVIN din Naşteri rămâne ACT PUR, dar datorită 
păcatelor Părinţilor se amestecă în Structurile Sufleteşti şi trupeşti 
ale Copilului şi Moşteniri de MEMORII bolnave şi distructive, şi de 
aceea se Nasc şi copii cu tare şi handicapuri. 

Chipul de Om din Copil rămâne NE-ATINS de păcatele 
Părinţilor, că este o NOUĂ Creaţie a ACTULUI DIVIN, dar 
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Moştenirile Părinteşti adaugă şi memorii păcătoase, contrare şi 
negative Chipului de Om-Nou-Copil. Noul Copil se Naşte astfel cu 
o Personalitate de „CRUCE”, Chip de DIVIN şi chip de lume, şi în 
această TAINĂ de RĂSTIGNIRE este Viaţa Omului. 

Dar Omul are DĂRUIREA şi PUTEREA de ÎNVIERE, în 
măsura propriului RĂSPUNS Liber. 

Tot în acest context este şi problema morţii, ca rezultat al 
păcatului. 

Omul este în primul rând Chip de Om-Fiinţialitate Personală 
indestructibilă, cu o Structură de Suflet şi trup. Păcatul atacă tocmai 
Structura cu ruperea Sufletului de trup, prin întunecarea şi orbirea 
Chipului de Om. 

Chipul de Om din Omul păcătos îşi pierde Memoriile 
Sufletului sau ale trupului, sau îşi adaugă memorii rele Sufleteşti şi 
trupeşti, şi aşa se „dezgoleşte sau se încarcă”, până la o rupere-
amputare. Cea mai consumată este partea trupească şi de aceea 
moare – se rupe de Chipul-Persoana Om şi Omul rămâne amputat 
de trup; rămâne doar cu un Suflet şi acesta murdar şi păcătos, într-o 
măsură mai mare sau mai mică. 

Aşa la moarte Omul nu este doar un Suflet fără trup, ci este tot 
Omul ÎNTREG-Persoana-Om, dar fără trup, golit şi dezbrăcat de 
trup, încât noi, cei trupeşti, nu-l mai putem vedea, că Omul este 
doar cu partea Sufletească-Spirituală ce se vede tot cu Sufletul 
numai. 

Omul nu poate fi distrus, pentru că are pe el PECETEA 
DIVINĂ, ca MEMORIAL indestructibil, şi Chipul de Om este 
OGLINDIT-IMPRIMAT chiar în SUPRAMEMORIALUL DIVIN, 
de unde nu poate fi şters. Omul, astfel, chiar mutilat de Suflet sau 
trup, rămâne tot Om-ÎNTREG. De aceea se vorbeşte şi de o moarte 
groaznică a Sufletului, fără ca Omul în sine să moară, ca o golire şi 
de Suflet, ca un „maxim de păcat”. 

Aceste concluzii la care am ajuns eu în căutările mele sunt cu 
respectarea Revelaţiei Biblice, încât nu fac o „nouă învăţătură”, 
cum îşi închipuie unii. Nu fac nici invenţii gnostice, cum gratuit se 
grăbesc să zică alţii şi nici amestecuri religioase. 
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V 

De aici şi Specificul meu de Psihologie şi chiar ştiinţă, din 
cadrul Misticii. 

Sfinţii Părinţi păstrează întrucâtva logica antică, dându-i 
completările Revelaţiei Creştine. 

Eu insist pe Revelaţia strict Biblică, care nu este o concepţie 
„structuralistă”, ci de ÎNTREG-Formă. 

Logica antică este de la „Structură la Formă”, de la „Esenţe la 
Componente”, de la „Componente la ÎNTREG”, de la „Legături la 
UNITATE”, de la „Părţi la Configuraţie”. 

Biblic, se arată clar că DUMNEZEU nu Creează structuri, ci 
direct Forme-Întreguri-Chipuri, care prin aceasta au şi „structuri şi 
părţi” Specifice acestor Forme-Chipuri. ACTUL de Structurare şi 
Formare nu este al unor „legi-informaţii”, zisele „Raţiuni Divine” 
care apoi fac „structurări-formări” de componente tot mai evoluate 
până la Om. Concepţia evolutivă este „gândirea luciferică” a căderii 
în păcat şi cea mai înşelătoare „minciună” ce a întunecat şi 
Conştiinţa Creaţiei. 

Eu insist şi scriu cu Supramajuscule acest fapt Biblic al unei 
Creaţii-Faceri ale Lumii, ca FORME-CHIPURI, care prin Specifi-
cul lor apoi au de la Sine şi informaticul-legile-raţiunile Structurilor 
respective. 

Păcatul a întunecat Formele-Chipurile şi s-a rămas cu 
structurile-părţile fără Conştiinţa ÎNTREGULUI-FORMEI, părţile 
luând ACTIVUL FORMĂRII, ceea ce este o „anormalitate”. 

Trebuie insistat şi subliniat cu o mie de linii că, Biblic, ACTUL 

Creaţiei nu este „Act de Formare-Structurare”, ci ACT de FACERE 
direct şi complet, în cadrul căreia „Structurile şi părţile” sunt de la 
sine, datorită FORMELOR Creaţiei. 

DUMNEZEU nu Creează „Legi”, ci Creează ÎNTREGURI-
Făpturi. CUVINTELE-LOGHII DIVINI sunt FORME Creative. 
Logica de la „FORMĂ la Structură” este Logica Biblică. 

Se zice că o latură a păcatului îngerilor căzuţi şi deveniţi 
demoni este „ruperea” FORMEI-ACTULUI DIVIN-HOTARUL 
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TAINEI Creative, ca să „cunoască” zisul „mecanism-structură” al 
Creaţiei, pentru a avea acces la o „ştiinţă a Creaţiei”, spre a putea 
„repeta” Creaţia fără ACTUL Origine DIVIN. Acest „furt” de 
„patent creator” a produs o anormalitate a păcatului, că ACTUL 
DIVIN nu se poate „repeta” de către Creaţie, ci doar se PREIA 
CONTINUITATEA ACTIVULUI ACTULUI de Creaţie DIVIN. 

ACTUL DIVIN este un Veşnic ACTIV, ce nu se pierde şi nu se 
micşorează, care se IMPRIMĂ-PECETLUIEŞTE pe Formele de 
Creaţie şi acesta este VIUL de „manifestare-multiplicare” şi naşteri 
şi Noi Structurări. 

VIUL Creaţiei nu este în „structurările” Naturii, ci în 
„IMPRIMĂRILE” şi CONTINUITATEA ACTIVULUI ACTULUI 
DIVIN Creator. TAINA PRELUNGIRII ACTULUI DIVIN este 
TAINA  VIULUI  ce se Transmite prin structurile Naturii. 

Structurile-părţile au MEMORIILE-informative, dar nu sunt 
ele însele aceste MEMORII, şi aşa Structurile-părţile se pot 
„Readuna” şi reface FORMA, dar nu o pot FORMA ca ACT în sine. 
Logica FORMĂRII FORMEI este eronată şi greşită, „minciuna 
luciferică”. FORMA este doar ACT strict DIVIN, ce nu se poate 
distruge, iar TRECEREA în Structurile-componentele FORMEI-
CHIPULUI este o „trecere peste HOTARUL de TAINĂ”, ca şi 
Pomul OPRIRII din Rai. Ca să treci peste HOTARUL FORMEI-
CHIPULUI trebuie să „rupi, să spargi”, şi aici este „taina păcatului 
şi a morţii”. 

Păcatul şi moartea sunt ruperea şi distrugerea FORMEI şi 
rămânerea cu structuri fără Originea lor ce este FORMA-CHIPUL. 
Structurile sunt „manifestări ce Oglindesc MEMORIILE FORMEI” 
şi ruperea de FORMĂ face o „uitare” a MEMORIILOR de Origine, 
cu amplificarea de auto-memorii de structură ce sunt tot mai „goale” 
de Origine, până la „adaosuri” de Memorii distructive şi contrare. 

Logica luciferică a păcatului este „minciuna” auto-amăgirii de 
sine. 

De aici eu sunt împotriva unei Psihologii de interior – de struc-
tură, de esenţă, de „formare”, de „memorii structuraliste”. Omul 
biblic este Omul-CHIP-Persoană-ÎNTREG-FORMĂ, iar compo-
nentele-structurile sunt „Oglindiri-memorii” de CHIP Om. 
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Se vorbeşte că Memoriile de interior ale Omului ar fi în primul 
rând memoriile evolutive ale Naturii, şi memoriile de formare-
spiritualizare-umanizare. Este o „minciună luciferică”. 

Omul nu este „Conştiinţă de Memorii de Structurări ale 
Naturii”, ci este „SUPRA-CONŞTIINŢĂ” PESTE Natură, este 
CONŞTIINŢĂ de CHIP DIVIN. Omul are şi Memorialul Naturii 
prin Ţărâna-pământ, ca o ÎNRUDIRE cu Natura, dar nu ca 
Formarea Omului, ci ca „STĂPÂNIREA” Omului peste Natură. De 
aceea se zice că Omul este cu destin de a „Stăpâni Natura”. Nu 
„Legile Naturii” trebuie să activeze în Om, ci Omul trebuie să 
ACTIVEZE în „Legile Naturii”, ca o UNIRE cu Natura. Omul nu 
este „Stăpânit” de Legile Naturii, ci Omul stăpâneşte Liber Legile 
Naturii, fără să fie „robul” Legilor Naturii. Omul trebuie să respecte 
„Legile Naturii”, să nu le distrugă, să fie ca Răspuns deliberativ şi 
de UNIRE-Comuniune. 

Omul nu este „Legat” de Natură, ci îşi ASUMĂ Natura, în 
ÎMPLETIREA de TAINĂ a ÎNDUMNEZEIRII Naturii, ce se face 
prin Om. 

DUMNEZEU Creează Natura ca un MESIA în care Omul să-şi 
ASUME în Propriu Răspuns-Chip de Om atât CHIPUL DIVIN, cât 
şi chipurile Lumii şi aşa prin Om să se facă UNITATEA Întregii 
Creaţii. 

DUMNEZEU nu Creează „mecanic” Lumea, ci în RĂSPUNS 
propriu şi reciproc. 

Nu Omul vorbeşte şi trăieşte prin Natură, ci Natura trăieşte şi 
vorbeşte prin Om. De aceea Natura cu toate Memoriile Naturale se 
oglindește în Om, fără ca acestea să fie ale Omului, dar pe care 
Omul le ASUMĂ apoi, să le facă DAR DIVINULUI. 

DUMNEZEU Creează Natura ca DAR Omului şi Omul la 
rândul său să o RE-DĂRUIASCĂ cu Chipul Omului pe ea,  
s-o Umanizeze şi aşa să o ÎNDUMNEZEIASCĂ. 

Omul pare că „evaluează” Natura nu ca proprie Formare din 
Structurile Naturii, ci ca ASUMARE a Naturii, spre a o Umaniza. 

Sensul Biblic al Facerii Lumii este această TAINĂ a Menirii 
Omului de a Umaniza Natura şi a o face Trup-FlULUl Lui 
DUMNEZEU. 
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TAINA Creaţiei ca TAINA ÎNTRUPĂRII CUVÂNTULUI-
FIULUI Lui DUMNEZEU este în această Menire a Omului de a 
Umaniza Natura şi a o Pregăti ca Trup al ÎNTRUPĂRII DIVINE. 

Ştiinţa vorbeşte că Omul are în Sine Memoriile Naturii, că 
seamănă cu biologicul Naturii, că are funcţii organice ca maimuţa şi 
alte animale... dar nu înţelege că acestea sunt „reflectări şi 
Oglindiri” ale Naturii în Chipul Omului spre a fi ASUMATE şi a fi 
Umanizate, nu pentru a forma pe Om, ci ca Omul să Supraformeze 
Natura. 

Dacă Omul nu face Actul de Supraformare-Umanizare a 
Naturii, se „confundă” cu Natura, se face „robul Naturii”, se 
„naturizează”, în locul Prefacerii Naturii prin Om. Aşa Omul nu 
face un „progres” al naturii, ci un regres, o dizolvare a Omului în 
Natură, de unde zisa „moarte a Omului”. 

Pe acest fapt eu insist mereu, ceea ce multora le pare într-o 
„logică neobişnuită”, de unde suspiciunile că eu fac cine ştie ce 
„invenţii oculte”. Din contră, eu apăr Revelaţia Biblică de „erorile 
minciunii” luciferice, că Omul ar fi „evoluţia Naturii”. Nu, de o mie 
de ori, nu! Omul nu este produsul evoluţiei Naturii, ci Omul are 
Menirea de a UMANIZA Natura într-o PREFACERE a Naturii. 

Să nu se confunde această Prefacere-Umanizare a Naturii cu o 
evoluţie a Omului în Natură (cum zic anticii şi neopăgânii de 
astăzi), ci din contră, este o „Supraevoluţie” a Omului, ca o 
Ridicare a Naturii la Chipul Sacru. 

Afirmaţia unora că Omul ar fi un „animal îndumnezeit” mie mi 
se pare de neadmis şi ne-biblică, chiar un neopăgânism. Omul nu 
are chipul animalic, chiar dacă are înrudirea cu Natura generală din 
care face parte animalul. Omul păcătos şi căzut din Chipul de Om 
rămâne „gol de Chip” şi îşi face cu structurile sale o „regresie” în 
asumarea caracterelor şi „memoriilor naturii animalice”. 

Omul este Făptura care ASUMĂ permanent toate MEMO-
RIILE, atât DIVINE, cât şi ale Naturii Cosmice, încât Omul este 
HOTARUL de TAINĂ dintre DUMNEZEU şi Creaţie, dintre zisele 
„Planuri de Creaţie”, dintre Cer şi Pământ, dintre Nevăzut şi Văzut, 
dintre Formă şi Structuri, dintre Esenţă şi dezvoltare; este 
HOTARUL de ÎNTÂLNIRE în CRUCEA ÎNVIERII-VEŞNICIEI. 
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CRUCEA-Om este ÎMPLINIREA ultimă a Raportului şi LEGĂ-
TURII dintre DIVIN şi Lume. 

Păgânismul antic de „dizolvare” a Chipului de Om într-o 
„esenţă de divin gol” nu ştie Revelaţia Biblică. Luciferismul de a 
reduce DIVINUL la un „gol transcendental în sine” şi de a reduce 
Chipul de Om la un „gol de chip” este „amăgirea” cea mai minci-
noasă şi înşelătoare. Această „regresie distructivă” este o auto-
divinizare în anihilare, nebunia transcendentală demonică. „Mistica 
anihilării”, a negaţiei, nu este Biblică. De aceea eu nu admit 
misticile mentaliste, spiritualiste, naturiste (de care, paradoxal, unii 
mă suspectează pe mine, din cauza acestei „logici strict Biblice”). 
Cei ce trec fugitiv prin scrierile mele se lovesc de această logică ca 
„extremist Biblică”. 

VI 

Ce înseamnă „Umanizarea Naturii”, ca Menirea Sacră a Omului? 
Am menţionat „sus şi tare” că Omul nu este Natură, ci Supra-

Natură, cu Memorial-Înrudire cu Natura-Ţărâna, gata-terminată din 
Ziua ultimă a Şasea, Chip ÎNTREG-Formă-Persoană-Om, prin 
ACTUL DIVIN al SUFLĂRII DIVINE ce se PECETLUIEŞTE 
într-un ACTIV-VIU Veşnic, cu Menirea de ASUMARE a Naturii 
în PREFACEREA ei pentru ÎNTRUPAREA FIULUI Lui DUM-
NEZEU, însuşi ACTUL propriu-zis al Creaţiei Lui DUMNEZEU. 
În partea a doua, vom relata TAINA ÎNTRUPĂRII DIVINE. 

Omul nu face „Formarea Naturii”, ci Supraformarea-Umani-
zarea, Asumând-o în propriu Chip de Om, dându-i o Prefacere până 
la Îndumnezeire. 

Omul păcătos nu mai poate face „Umanizarea Naturii”, că face 
„naturizarea Omului”, o „regresie-distrugere” atât a Chipului de 
Om, cât şi a Naturii însăşi. 

De aceea Omul trebuie să facă mai întâi o Regăsire a Chipului 
propriu de Om, prin Legătura şi Rememorarea DIVINULUI din 
PECETEA DIVINĂ de pe Chipul său de Om, şi apoi să Asume 
„Curat şi nepătimaş” Natura. 
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Asumarea pătimaşă a Naturii nu face Umanizarea Naturii, ci 
„naturizarea Omului” – ca o înrobire-cădere în Natură. 

Actele religioase ale Omului fac o Rememorare a DIVINULUI 
şi a Chipului de Om, dar Activarea VIULUI din acestea se face prin 
„Virtu ţi”-Răspunsurile Proprii faţă de DIVIN şi ca purificare de 
„anomaliile păcătoase ale Naturii din noi”. 

Această „Dublă Activare”, faţă de DIVIN şi ca Purificarea de 
patimile anormale ale Naturii din noi, este reala Umanizare a 
Naturii. 

Rugăciunea şi Ritualul Religios ne Rememorează Chipul de 
Om şi Asceza – despătimirea Naturii din noi – ne Preface Sacru 
Natura, până la Umanizare şi Sfinţire. 

Natura „stricată” este urmărirea păcatului de a face „regresia-
naturizarea-ieşirea” din Chipul de Om în memoriile Naturii. 

Omul „împătimeşte Natura”, o strică. În Natură nu sunt 
„patimi”, ci „fire-manifestări-legi naturale”. Demonii-îngeri căzuţi 
fac o „demonizare” a Naturii şi împătimirea Omului, o anorma-
lizare a Naturii. 

Biblic-mistic, POMUL VIEŢII din Rai era PECETEA CHI-
PULUI DIVIN şi „Pomul-Hotarul-Ispitirii” era HOTARUL Ascetic, 
de a „Păstra” o Natură pură ne-pătimaşă-nestricată. 

Cine are urechi de auzit să „Înţeleagă”! 

VII 

Să concretizăm Chipul Antropologic. 
Sfântul Grigorie Palama (sec. XIV) face o sinteză Teologică a 

Sfinţilor Părinţi. 
Revelaţia Biblică a CHIPULUI Lui DUMNEZEU este ca 

FIINŢĂ TREIMICĂ în Sine şi Energii HARICE. CHIPUL FIIN-
ŢIAL DIVIN este Dincolo de orice Asemănare şi Calificativ, iar 
transpunerea în Om a CHIPULUI DUMNEZEIESC, cât şi 
Revărsările DIVINE din Natură, sunt HARICE, accesibile şi în 
descoperiri calificative. Această Teologie a HARULUI s-a impus 
tot mai mult în Creştinism. 
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Sfinţii Părinţi primari vorbesc de Om ca Chip: Pneuma (Duh)-
Psyche-Soma. Aşa Omul ar fi Suflet (Pneuma şi Psyche) şi Soma-
trup. Sufletul este considerat ca chipul propriu-zis de Om, că are 
Pneuma-Duhul-SUFLAREA DIVINĂ, că are Duhul-adâncul 
Spiritual-Mintea-Ochiul HARIC. 

Sufletul se consideră că ar avea o parte Raţională şi o parte  
ne-raţională-senzitivă; totodată cu trei Puteri Sufleteşti: Raţiune, 
Simţire, Voinţă. Trupul ar fi partea cea mai ne-raţională, pătimaşă. 

Unii mistici mai vorbesc de Om ca Duh-Cuvânt-trup. 
Activul cel mai mare în Om ar fi Mintea ca Suflet şi Simţirea 

ca trup. Aşa Omul trebuie să pătimească DUHUL în Mintea Sa şi 
despătimirea în Simţirea sa. Unirea Minţii şi Simţirii în DUH 
deschide accesul HARIC, până la LUMINA DUMNEZEIASCĂ şi 
Sfinţenia Cea Dincolo de cele ale lumii. 

Filocalic, se insistă pe Rugăciunea mistică a Minţii în Unire cu 
Simţirea Inimii, în „Centrul” de TAINĂ al DUHULUI – adâncul 
HARIC al Omului, ca Inima mistică. Scrierile Filocalice sunt 
bogate în aceste relatări mistice. 

Eu, în zbaterile mele de căutare mistică, mi-am găsit poate o 
„proprie concepere”, care nu contrazice cele ale Sfinților Părinţi. Eu 
sunt mai pretenţios şi poate mai „complicat”, încât am extins Chipul 
Antropologic. 

Cum am menţionat, pentru mine, Omul nu poate fi „părţi”, ci 
un ÎNTREG Fiinţial de Făptură Om. De aici, analogia mea cu 
Sfântul Grigorie Palama, că Omul este şi el un Chip Fiinţial de Om, 
ce nu poate fi împărţit, ca o Asemănare Creativă a CHIPULUI 
FIINŢIAL DIVIN. 

Omul este Chip Fiinţial-Om şi în cadrul acestuia este Pneuma-
Psyche şi Soma, încât Omul-Chip este propriu-zis Omul, sursa 
Sufletului şi trupului său. 

DUMNEZEU nu Creează Sufletul şi trupul de Om, ci Creează 
Chipul Personal de Om, apoi în cadrul acestuia fiind şi Suflet, şi 
trup. Sufletul şi trupul se formează de la sine din Chipul Fiinţial de 
Om, ca o structură proprie de Om. 

Chipul de Om Personal este Omul propriu-zis, indestructibil, 
Asemănarea Chipului Lui DUMNEZEU, încât pe prim-plan nu este 
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nici Sufletul, nici trupul, ci însuşi Chipul Personal de Om, ce apoi 
se manifestă ca Suflet şi trup. 

Atenţia nu trebuie să fie nici pe Suflet, nici pe trup, ci pe 
Chipul Personal de Om, adevărata Realitate a Omului. 

Sufletul şi trupul sunt schimbătoare, pe când Chipul de Om 
este Permanent şi neschimbător, ca Asemănarea Chipului Lui 
DUMNEZEU. 

Şi Ne-schimbarea şi Permanenţa Chipului de Om sunt pentru 
că are pe el PECETEA SUFLĂRII DIVINE, ce îl face şi îl Creează 
pe Om, şi care îl menţine ne-şters şi Veşnic. 

Nici Sufletul şi nici trupul nu au PECETEA DIVINĂ, ci 
Chipul Personal-Fiinţial de Om şi din acesta se repercutează în 
Suflet şi în trup. 

Ca Chip de Origine-Om, Omul este în această UNITATE-
ÎNTREG, cu Activul direct şi Personal, nu cu Sufletul şi trupul. Eu 
nu trăiesc şi mă mişc cu organele din mine, ci cu VIUL meu 
Personal care dă Vitalitate organelor. Aşa VIUL Chipului Personal 
de Om Vitalizează Sufletul şi trupul şi toate zisele componente şi 
mişcări Sufleteşti şi trupeşti. Sursa VIULUI nu este nici în Suflet, 
nici în trup, ci în Chipul Personal de Om, care la rândul său are 
VIUL din ACTIVUL PECETEI DIVINE de pe Chipul Omului. 

De aici, pentru mine, adevărata mistică este aceasta, a Chipului 
de Om Personal, nu mistica Sufletului şi nici a trupului, ci a 
ÎNTREGULUI direct de Om, care apoi se prelungeşte şi în Suflet, 
şi în trup. 

Mai mult, consider că Activul nu-l face Sufletul şi nici trupul, 
ci Chipul Personal de Om. 

Omul trebuie să aibă în primul rând MEMORIALUL CONŞ-
TIINŢEI PECETEI DIVINE, IMPRIMATĂ pe Chipul său de Om 
şi această CONŞTIINŢĂ să dea şi o Conştiinţă de Suflet şi de trup. 

Sufletul şi trupul nu pot avea Conştiinţă separată de CONŞ-
TIINŢA Chipului de Om. VEDEREA Lui DUMNEZEU nu se vede 
cu Sufletul, nici cu trupul, ci cu Chipul direct de Om, prin care apoi 
Văd şi Sufletul şi trupul în specificul lor propriu, ca Minte-Suflet şi 
ca trup-Simţire. 
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VEDEREA aceasta directă cu Chipul de Om este VEDEREA 

HARICĂ de care vorbesc Sfinţii Părinţi. 
Dar şi Filocalicii au dreptate când vorbesc de un Activ al 

Sufletului şi al trupului, că Omul păcătos intră în altă „manifestare”, 
de patimă şi anormalitate. 

Sfinţii Părinţi Filocalici se ocupă de Omul păcătos, nu de Omul 
ideal de Origine, aşa cum încerc eu în relatările mele. 

Prin păcat, Omul orbeşte ca Chip de Om şi Activul Omului se 
mută pe componentele sale structurale, ca Suflet şi trup, şi aşa 
Sufletul se face o compensaţie de Chip Personal, iar trupul tot o 
compensaţie, dar în specific trupesc; acestea adesea se contrariază 
şi se distrug reciproc, de unde complexul Psihic şi biologic al 
Omului păcătos ce moare. 

Păcatul face două dezgoliri: o dată de Chip Personal, şi încă o 
dată de trup, încât la moarte Omul rămâne un biet Suflet cu Chipul 
Personal chiar, sau orb şi mutilat de trup. 

Sfinţii Părinţi vorbesc de un Adânc al Sufletului, ca DUH, ce 
este iarăşi Adevărat, că MEMORIALUL Chipului de Om cu 
PECETEA DIVINĂ S-au „ascuns” în acest Adânc de DUH, ca o 
compensaţie a CONŞTIINŢEI Harice. 

TAINA PECETEI DIVINE este o Mare TAINĂ, ce doar în 
CONŞTIINŢA HARICĂ se Descoperă Făpturii Create. De aceea, 
prin DUHUL Cel PREASFÂNT se Revelează. Noi trebuie să 
PRIMIM Deschiderea DUHULUI, ca să putem avea acces la cele 
DIVINE. 

Ideal ar fi fost ca tot acest ACTIV să fie direct al Persoanei-
Chip-Om, dar păcatul a schimbat direcţiile şi orientările. 

Persoana Integrală Om cu PECETEA DIVINĂ are toate 
capacităţile de ACTIV, ce apoi urmează să se răsfrângă şi în Suflet 
şi trup, care să Participe la cele ale Persoanei Om. 

De aici problema încă neelucidată a FIINŢEI, care are ACTIV 
direct, sau face un Activ prin instrumentele Sale energetice. Aici 
iarăşi eu insist pe aspectul clar şi concis că FIINŢA ca PERSOANĂ 
are un ACTIV direct FIINŢIAL, ce apoi se răsfrânge şi ca Energii. 

DUMNEZEU ca PERSOANĂ FIINŢIALĂ face ACTIVUL 

Creaţiei, care apoi prin Energiile HARICE DUMNEZEIEŞTI se 
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face accesul înfăptuirii Creaţiei, că Fiinţa nu este Transmisibilă, ci 
se COMUNICĂ prin ACTELE Sale şi ACTELE FIINŢIALE se 
Comunică apoi prin HAR, de unde Teologia Creştină a LUCRĂ-
RILOR HARICE DIVINE. 

Şi Omul ca Fiinţă-Chip, chiar dacă este de condiţie de Creaţie, 
are Act direct Personal-Fiinţial de Om, care apoi se transmite prin 
energiile sale. 

Energiile Omului nu sunt „energii naturale”, ci „energii Umane”. 
Unii consideră chiar şi Sufletul şi trupul ca „energii ale 

Omului”, ceea ce este greşit. Fiinţial Omenesc este şi în Suflet şi în 
trup şi apoi Sufletul şi trupul produc şi energiile Fiinţei Omului, ca 
fenomene psihice şi fenomene biologice, sau chiar mecanice-fizice. 

Eu menţionez cu insistenţă că, normal, întâi Actul îl face 
Persoana Fiinţială Om, şi apoi se transmite Sufletului şi trupului, şi 
pe urmă se produc energiile psihice şi trupeşti. 

Păcatul anormalizează şi falsifică această Ordine, Persoana 
Fiinţială lăsându-se robită de propriile energii, pe care le asumă ca 
Activ. Mai mult, energiile „fură” Activul Fiin ţial şi aşa se 
„amplifică energetic” o stare pătimaşă energetică. 

Anticii au încercat o „mistică prin energii”, atât psihice, cât şi 
fizice-trupeşti, prin care apoi să se facă o „reîntoarcere” la Fiinţialul 
dincolo de energii. Nenorocirea este că s-a căzut şi mai mult într-o 
magie ocultă a fenomenelor energetice psihice şi fizice, până la 
paranormaluri luciferice. 

Biblic, nu se admite „magia energetică”. Practicile energetice 
sunt foarte periculoase, că „fură” Activul Fiin ţial, îl împătimesc şi îl 
pervertesc până la demonism. Sufletul înnebuneşte şi trupul se 
îmbolnăveşte, că este secătuit de energiile sale, şi robit până la 
pierderea propriilor Memorii. Încercarea de a „trata” şi vindeca 
bolile energetice tot prin energii se dovedeşte ineficientă, chiar dacă 
zis ştiinţific se fac unele ameliorări. 

Eu insist pe modalitatea unei Practici mistice, ca şi ştiinţifice, 
prin reîntoarcerea directă la Activul-VIUL direct Fiinţial al Omului. 
Omul păcătos a pierdut această modalitate, încât orice s-ar zice, tot 
prin energii trăieşte. Activităţile mentale, zis spirituale, cât şi 
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fenomenele fizico-biologice sunt într-un memorial amplificat, încât 
cu mare greutate se pot stăpâni. Doar Sfinţii au reuşit să iasă din 
acest iureş patologic. Mintea noastră este energia Sufletului şi ca să 
ajungem la Suflet trebuie să o stăpânim şi să trecem dincolo de 
Minte. Funcţiile noastre biologice de asemenea trebuie „oprite” din 
anormalităţile lor. De aici practicile Biblice, ale Rugăciunii de DUH 
dincolo de Minte şi ale Ascezei trupeşti, ca oprirea anormalităţilor 
trupeşti. Aşa se face o Reîntoarcere la VIUL Fiinţial. Scrierile 
Filocalice dau toate explicaţiile în acest sens. 

VIII 

Ar fi încă multe de spus. Eu dau doar câteva repere, pentru 
„deosebirile” pe care eu le-am încercat şi, de vor fi folositoare şi 
altora, m-aş bucura. 

Modul meu de relatare pare multora greoi şi încurcat. Poate 
este o insuficienţă şi o incapacitate a mea de exprimare şi comu-
nicare. 

Fac totuşi rugămintea să nu fiu învinuit de tot felul de 
„ocultisme şi sincretisme”. Din contră, eu fac nişte discerneri între 
acestea, ca să evidenţiez tot mai mult TAINA Revelaţiei Biblice. 
Mulţi cunosc foarte puţin Biblicul şi chiar îl răstălmăcesc eronat şi 
după logica lor ne-biblică. 

Lumea de astăzi este foarte puţin „înşcolită” şi mulţi au doar o 
„cunoaştere după ureche” şi fiecare se crede deştept după propriile 
lui cunoştinţe eronate şi insuficiente. 

Eu nu fac dispute. Urăsc în mod deosebit contradicţiile; însă 
doresc şi eu să-mi exprim propriile păreri. 

Deocamdată atât despre Antropologie. Aş încerca să urmez cu 
TAINA „ÎNTRUPĂRII DIVINE”. 

Preabunule DOAMNE, iartă-mă, că sunt neruşinat şi cu 
obrăznicie trec peste HOTARELE Sfinte, unde doar cu VOIA Ta se 
poate! 
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PARTEA A DOUA  

ÎNTRUPAREA DIVIN Ă 

I 

Se spune că DUMNEZEU a Creat Lumea pentru Om şi Omul a 
fost Creat pentru DUMNEZEU. 

Şi la început a fost CUVÂNTUL şi CUVÂNTUL era 
DUMNEZEU (FIUL) prin care toate s-au FĂCUT (Ioan l, 1-3). Şi 
CUVÂNTUL S-a FĂCUT Trup (Ioan 1, 14). 

Şi FIUL Lui DUMNEZEU din TREIMEA DIVINĂ, ca 
RĂSPUNS de IUBIRE faţă de TATĂL DUMNEZEU, Concepe un 
DAR: „o Lume Creată”. 

 
Într-un moment dincolo de Veşnicie, 
FIUL se ARATĂ TATĂLUI: 
– PĂRINTE, iată încă un DAR de IUBIRE! 
CHIPULUI Meu de FIU, 
SINGURUL ce poate fi DĂRUIT Ţie, 
Îi mai Adaug şi un Chip de Creaţie, 
Şi Eu UNICUL şi Absolutul Tău FIU 
Iată-mă de DOUĂ Ori FIU, 
Cel NĂSCUT din Tine 
Şi Cel Asemenea cu Mine Creat, 
Într-o UNIRE Ne-amestecată. 
Iată-mă deodată FIUL Tău 
Şi Fiul cel Creat 
Şi aşa IUBIREA Mea 
Să fie încă o dată 
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Ţie ÎNCHINATĂ. 
Nu mă împart în două, 
Ci rămân UNICUL FIU, 
Dar PURTĂTORUL 
Şi al Unui Chip Creat. 
Şi acest Chip Asemenea Mie 
Mă va PURTA pe Mine 
Şi EU pe El, 
Şi în această DĂRUIRE 
Ţie ne PLECĂM! 
Şi TATĂL PRIVEŞTE 
Şi DARUL îl PRIMEŞTE 
Şi-L BINECUVÂNTEAZĂ, 
Şi iată ia Fiinţă 
Chipul cel Creat, 
TRUPUL din care se va Naşte 
Lumea toată, 
FIUL Lui DUMNEZEU 
Cel ÎNTRUPAT. 
 
Revelaţia Biblică este în această TAINĂ, a Facerii Lumii cu 

Sensul şi Menirea ÎNTRUPĂRII FIULUI DUMNEZEIESC. 
Teologic, se consideră că TATĂL DUMNEZEU este FĂCĂ-

TORUL, Fiul este LUCRĂTORUL şi SFÂNTUL DUH ÎNFĂP-
TUITORUL, ca o Creaţie egală şi nedespărţită a TREIMII 
DUMNEZEIEŞTI. 

Într-adevăr, doar TATĂL Dă Fiinţialitate la toate şi prin 
TAINA BINECUVÂNTĂRII Sale are loc Conceperea Creativă a 
FIULUI Ia Fiinţă şi se face ÎNFĂPTUIREA SFÂNTULUI DUH, 
căci TATĂL este GENERATORUL în Sine a toate. 

II 

Eu însă insist pe un fapt de care s-au poticnit anticii: raportul 
dintre DIVIN şi Creaţie. 

Filozofic, nu se găseşte „logica” Lumii decât într-o „metafizică” 
ce „desparte” absolut DIVINUL de Creaţie. 



35 

Biblic, se vine cu o „dezlegare uimitoare” a problemei antice: 
ÎNRUDIREA DIVINULUI cu Lumea Creată, prin TAINA FIULUI 
DUMNEZEIESC ce El ASUMĂ Creaţia, O ÎMPROPRIAZĂ direct 
şi PERSONAL şi aşa PUNTEA peste „prăpastia transcendentală” 
se face. 

S-a încercat metafizic să se considere că DIVINUL ar avea un 
„revers” şi al Lumii, că FIINŢA DIVINĂ ar avea şi „fiin ţări” 
Creative, de unde „panteismul filozofic”. Dar acest panteism lasă 
încă un „gol absolut” între DIVIN şi Creaţie, negăsindu-se 
ÎNRUDIREA-PUNTEA dintre Cele două Realităţi, ce niciodată nu 
se pot ÎNTÂLNI. 

Pe mine m-a preocupat mult ÎNTÂLNIREA dintre DIVIN şi 
Lume, ce este tocmai TAINA ÎNTRUPĂRII FIULUI Lui 
DUMNEZEU. 

Și mai mult, ÎNTRUPAREA nu este o simplă „reflectare” de 
zisă Spiritualitate DIVINĂ într-o „lume materială”. 

După antici, Creaţia este „reversul material” în care iluzivul 
Spiritual DIVIN se reflectă, fără să se poată de fapt UNI, căutându-
se reciproc, fără să se ÎNTÂLNEASCĂ, rămânând un Veşnic „dual 
de negaţie”. 

Metafizica antică, în care reflectarea Spirituală a DIVINULUI 
încearcă o „intrare” şi într-o „lume nespirituală”, este nesatisfăcă-
toare logic, având „lipsa şi golul” absolut dintre cele Două Realităţi. 

Într-adevăr, Creaţia este de „altă Natură” şi FIINŢA DIVINĂ 
Absolută în Sine nu are nevoie şi de „altceva”, încât „altceva” nici 
nu mai este posibil să fie. 

Filozofic se face „concesia logică” de admitere şi a unui 
„altceva”, care de fapt nu este în sine, ci doar un „iluziv”. 

Creştinismul Biblic Vine cu Revelaţia TAINEI unei „Logici 
întregi”. Creaţia nu mai este „străină” de DIVIN şi DIVINUL nu 
mai intră în „iluzia” Creaţiei. Creaţia ca să fie posibilă real şi faptic 
trebuie să fie ÎNRUDITĂ cu DIVINUL, că altfel DIVINUL nu o 
acceptă şi Creaţia nu poate primi ACTUL DIVIN. 

Filozofic nu există ACT în Sine DIVIN, ci Natura-Creaţia face 
toată mişcarea şi CONŞTIINŢA DIVINĂ iluziv Participă la această 
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manifestare a Naturii, celei din „afara FIINȚEI absolute” (haosul-
neantul). 

Biblic nu există un „dual existenţial” al DIVINULUI, încât nu 
există nici o „Natură” din „afară” sau în care este însuşi DIVINUL,  
ca un NEVĂZUT într-un Văzut. 

Biblic ESTE doar UNICUL şi Absolutul DIVIN Cel în 
TREIME, şi Creaţia este făcută din „nimicul-inexistentul”. Creaţia 
nu este o „manifestare”, ci un ACT direct DIVIN. Creaţia nu este 
un „revers” al DIVINULUI, care niciodată nu poate Vedea FAŢA, 
că oricum s-ar întoarce, tot „revers-contraparte” rămâne. 

Creaţia Biblică nu este „revers-faţa opusă”, ci este tocmai o 
„STARE în FAŢA DIVINULUI”. 

Creaţia este un ACT care este făcut şi care iese direct din 
DIVIN. 

Nu Însuşi DIVINUL se face pe Sine şi un aspect-participare, ca 
manifestare de Creaţie, ca „fiinţări” ale FIINŢEI, ci DIVINUL 
printr-un ACT al Său Creează şi o „altă Fiinţialitate”. Nu FIINŢA 
Însăşi DIVINĂ se face Creaţie, ci ACTUL FIINŢEI generează şi o 
„altă realitate-Creaţie”. 

Filozofic, DIVINUL nu poate face un ACT de „altă natură”, 
decât de DIVIN în Sine, încât Creaţia nu este posibilă ca ACT 
DIVIN, că DIVINUL S-ar autodizolva pe Sine. 

De aceea, filozofic, DIVINUL are „nevoie” de un revers-
natură-neant din „afara Sa”, care să facă „acte” la care DIVINUL să 
„participe nemişcat”, doar cu o „asociere iluzivă”, şi aşa s-ar naşte 
impresia că DIVINUL se manifestă în „actele naturii din afara Sa”, 
şi „natura ar poseda un Spiritual DIVIN” (reflectarea DIVINULUI). 

Biblic, Natură-neant nu există, ci doar DIVINUL Absolut, care 
printr-un ACT direct „Creează şi o Natură de Creaţie”, pe care o 
face Oglindire-Faţă. Creaţia „STĂ” în FAŢA Lui DUMNEZEU, nu 
în „dosul-contrapartea Sa”. Biblic, Creaţia nu este „multiplul” 
UNULUI DIVIN. 

Biblic, nu este permis să se facă „raportarea” Creaţiei FAŢĂ de 
DIVINUL Însuşi, că se cade în panteismul păgân. Creaţia este ACT 
DIVIN şi „raportarea” se face la ACTELE DIVINE, nu la FIINŢA-
UNUL în Sine DIVIN. DUMNEZEU este UNUL Absolut în sine şi 
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totodată Multiplu în ACTELE Sale tot DIVINE şi Creaţia este un 
„multiplu Creat” al Multiplului DIVIN dincolo de cel al Creaţiei. 
Aşa, Creaţia nu mai este „panteism” ca revers-manifestare-
multiplul DIVINULUI, ci ACT Creativ DIVIN direct şi total. 

Filozofic, DIVINUL nu poate face „ACTE peste Sine”, că s-ar 
autodistruge şi atunci introduce „natura-neantul” în joc-acţiune, la 
care DIVINUL iluziv participă, asociere ce naşte zisul Spiritual-
Intelect, iluzivul „divin din natură”. Aşa, filozofic antic, DIVINUL 
stă încătuşat absolut în Sine, natura-neantul stă încătuşată în sine, şi 
„peste fiecare” s-ar ascunde „reflectarea celeilalte părţi”, f ără să se 
ÎNTÂLNEASCĂ real şi faptic vreodată, că sunt „inaccesibile” 
reciproc. 

Filozofic nu s-a găsit „ACCESIBILUL inaccesibilului” şi acest 
„gol metafizic” este insuficienţa metafizicii. Panteismul antic este 
însăşi amăgirea acestei „logici schirnoage şi chioare”, care merge 
sprijinită pe partea chioară, doar cu un ochi, şi cu o vedere sprijinită 
doar pe un singur picior... Această logică în cârje şi în semiîntuneric 
lasă încă pesimismul neîmpăcat de nimic. 

Biblic se Revelează tocmai acest „ACCESIBIL al inacce-
sibilului”. 

Anticii n-au reuşit să pună FAŢĂ în FAŢĂ DIVINUL şi 
Creaţia. Metafizic antic, DIVINUL stă în spatele-reversul Creaţiei 
şi Creaţia în spatele DIVINULUI. Însuşi Marele Moise se plânge că 
nu se poate Vedea FAŢA Lui DUMNEZEU, ci numai „spatele”. 

Creştinismul vine cu Revelaţia FEŢEI Lui DUMNEZEU care 
este FIUL DUMNEZEIESC Cel ÎNTRUPAT. 

„Cine M-a VĂZUT pe Mine, a VĂZUT pe TATĂL” – FIUL 
este ASEMĂNAREA TATĂLUI. 

Dacă Lumea Creată nu poate Vedea pe TATĂL-DUMNE-
ZEIREA Directă şi FIINŢIALĂ În Sine, poate VEDEA pe FIUL-
ASEMĂNAREA-FAŢA Lui DUMNEZEU. 

Dar FIUL DUMNEZEIESC este tot FIINŢA DIVINĂ, cum de 
se poate VEDEA? 

Aici este dilema şi dezlegarea totodată: TAINA FIULUI în Sine. 
Creaţia trebuie să fie de Origine DIVINĂ, fără să fie de Natură 

DIVINĂ. 
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Creaţia este Reală doar dacă IESE din DIVIN şi STĂ în FAŢA 
DIVINULUI. 

Dar DIVINUL nu se poate „transforma” în ceva Creat şi atunci? 
TAINA  este în CHIPUL FIULUI, care este FIINŢĂ DIVINĂ, şi 

aşa se Creează şi un Chip-Fiu de Creaţie, căruia i se DĂRUIEŞTE 
CHIPUL în Sine de FIU, fără să fie de Natură DIVINĂ, ci de 
Natură-Fiinţialitate de Creaţie. Aici este cea mai „teribilă” 
Revelaţie Biblică. Aşa, Creaţia are o ÎNRUDIRE cu DIVINUL 
Însuşi, prin CHIPUL de FIU, dar nu o ÎNRUDIRE de Natură 
FIINŢIALĂ, ci de CHIP-ASEMĂNARE. 

De aici insistenţa mea pe CHIPUL de FIU în Sine, care este 
ACCESIBILUL Creaţiei în Inaccesibilul DIVIN. 

Nu EXISTĂ decât un CHIP de FIU în Sine, CHIPUL FIULUI 
Lui DUMNEZEU, şi FIUL DUMNEZEIESC îşi ASUMĂ şi un 
Chip de Creaţie cu PECETEA-ASEMĂNAREA de FIU, care este 
CHIP DIVIN. 

Creaţia nu este Natură DIVINĂ, dar este de CHIP DIVIN şi 
aşa se ÎNRUDEŞTE cu Adevărat cu DIVINUL şi poate STA în 
FAŢA DIVINULUI. 

De aici insistenţa mea pe CHIPUL de FIU ÎNTRUPAT-
Precosmic-PreCreaţie, ca FIUL DIVIN ce îşi ASUMĂ şi un Chip 
de Fiu de Creaţie, fără să se „dedubleze”, ci într-un UNIC CHIP de 
FIU, că CHIPUL de FIU este un ABSOLUT MODEL-ARHETIP. 

TAINA Chipului de Fiu-Creaţie nu este un Chip separat, ci în 
ACELAŞI UNIC ABSOLUT CHIP de FIU DIVIN în Sine. 

Acest CHIP de FIU DIVIN-Creaţie este tocmai TAINA 
ÎNTRUPĂRII HRISTICE, ce prin Creştinism se Revelează şi se 
Îndeplineşte în totalitate. 

ÎNTRUPAREA nu se face doar în Creştinism, ci se face 
Precosmic, de la Însăşi VOINŢA DIVINĂ de a Crea şi o Lume de 
Creaţie. 

Eu vorbesc de un PRE-HRISTIC Precosmic, de un ARHETIP 
HRISTIC, ORIGINEA Creaţiei, ce se Desfăşoară în Facerea Lumii 
şi se Revelează pe deplin prin ÎNTRUPAREA HRISTICĂ. 



39 

III 

Parabola ARHECHIPULUI FIU-DIVIN-OM. 
– Zice FIUL Lui DUMNEZEU: CHIPUL Meu este totodată 

DIVIN şi de Creaţie, într-un UNIC CHIP de FIU, ce se ASUMĂ 
reciproc, fără amestecare. Și acest CHIP UNIT este CHIPUL de 
FIU-OM, CHIPUL Facerii-Creaţiei Lumii. Conceperea Creaţiei 
este „PRIN” acest CHIP şi în MENIREA acestuia, prin care EU 
FIUL-DIVIN-OM M ă Voi ÎNTRUPA Deplin în CHIPUL de Om-
Făptură, ÎMPLINIREA Facerii Lumii. 

Eu SUNT CHIPUL Fiinţial al Creaţiei şi toate ale Creaţiei vor 
fi De-o-Fiinţialitate cu CHIPUL-OM al meu. 

Cerul cu Îngerii vor fi Chipul „CUVÂNTĂRII” CHIPULUI 
Meu de FIU-OM; Natura Cosmosul va fi LUCRAREA CUVÂN-
TĂRII şi Omul-Făptura va fi Însăşi ÎNTRUPAREA ÎNTREAGĂ a 
CHIPULUI Meu de FIU-DIVIN-OM. 

Toată Zidirea va fi din CHIPUL Meu Fiinţial de OM-FIU şi 
aşa toate vor fi UNA în MINE şi prin MINE toate vor STA în 
FAŢA TATĂLUI DUMNEZEU, şi aşa DIVINUL şi Creaţia se vor 
ÎMPĂRTĂŞI de ÎNTÂLNIREA în VEŞNICIE. 

EU SUNT CHIPUL FIU-DIVIN-OM şi prin Creaţia Lumii Voi 
fi CHIPUL FIU-Om-DUMNEZEU. 

În Îngeri Mă Voi PECETLUI ca CHIP al CUVÂNTĂRII; în 
Natura Cosmică Mă Voi PECETLUI ca CHIP de LUCRARE a 
CHIPULUI CUVÂNTULUI; în Om Voi SUFLA ÎNTREG CHIPUL 
de FIU-DIVIN-OM, ca Făptura Om să UNEASCĂ toată Zidirea, 
Cer şi Pământ, pe ALTARUL dintre DUMNEZEU şi Creaţie. 

Şi ALTARUL Voi Fi Eu Însumi, TRUPUL-BISERICA-Om-
Creaţie Îndumnezeită. 

IV 

Mereu menţionez cu repetări, pentru unii supărătoare; menţio-
nez TAINA CHIPULUI de FIU, ca TEMELIA şi Esenţa Creaţiei. 

Unii vor să folosească şi în Teologie „limbajul antic” al unei 
„logici spirituale”, în care fac DIVINUL „Esenţe Spirituale” cu 
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„Puteri Lucrătoare”, de la „Raţiunile de Taină” până la Legile şi 
fenomenele psiho-fizice. Această „logică Spirituală” nu este 
Biblică, ci mai mult filozofică-metafizică; cea Biblică este „Logica 
CHIPURILOR PERSONALE”, din care ies apoi „Raţiunile şi 
fenomenele”. 

A Gândi în CHIPURI şi ÎNTREGURI este specificul Revelaţiei 
Biblice. 

Moise foloseşte acest mod de relatare în Scrierea Sa „Facerea 
Lumii”, dar mulţi o răstălmăcesc mai mult „raţional” decât 
„ICONIC” (cum îmi place mie să-l numesc). 

În acest sens, eu deosebesc net CUVÂNTUL de Raţiuni, 
CHIPUL FIINŢIAL de NATURA-FIREA FIINŢIALĂ; deosebesc 
net ACTUL FIINŢIAL de Lucrările FIINŢIALE, cât şi de 
„transpunerile” ACTULUI FIINŢIAL ce nu se confundă cu Lucrările 
FIINȚIALE, şi cu Chipurile Creative ale acestora. 

Unii mă critică pentru aceste menţiuni, suspectându-mă de cine 
ştie ce „dedesubturi eronate”. Pentru cei TRĂITORI Mistic, aceste 
„adânciri” sunt capitale, tocmai să nu se cadă în „luciferismul 
neopăgân” ce se amplifică în zilele noastre. 

Mulţi strigă astăzi după o „retraducere a Bibliei”, dar cum, neo-
păgân sau într-o şi mai strictă viziune Biblică? 

Aşa, CUVÂNTUL pentru mine este în sens Evanghelic, ca 
Identitatea CHIPULUI direct al FIULUI Lui DUMNEZEU. 
CUVÂNTUL-CHIP-PERSOANĂ este Cel Biblic. CUVÂNTUL este 
strict în Legătură cu CHIPUL-PERSOANA, pe când „Raţiunea”/ 
„Rațiunile” pot fi impersonale şi chiar separate. 

Religiile şi filozofiile Spiritualiste „resping” în primul rând 
TAINA CHIPULUI, ce în sensul Biblic este totuna cu TAINA 
PERSOANEI-FIINȚEI ÎNTREGULUI, care este ORIGINEA apoi 
a FIINŢEI şi ACTELOR Sale. 

Mai mult, CHIPUL-PERSOANA-ÎNTREGUL nu este 
„Structură”, ci SURSA „Structurilor”, ce astfel nu sunt „oarecare”, 
ci DUPĂ CHIP şi De-o-FIINŢĂ cu CHIPUL. 

Structurile niciodată nu pot „forma” CHIPUL (FORMA) dacă 
nu au în Sine MEMORIALUL CHIPULUI FORMEI. 
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O formare oarecare, „la întâmplare” a Chipurilor din Structuri 
(de asemenea oarecare) nu este în Viziune Biblică. 

PECETEA CHIPULUI ORIGINE este baza FIINŢEI Însăşi 
prin care FIINŢA este o ANUME FIINŢĂ DIVINĂ sau de Creaţie. 

Dizolvarea CHIPULUI-PERSOANEI în „esenţe-raţiuni” este 
de iz luciferic, neadmis Biblic. 

CHIPUL este acel MEMORIAL-CONŞTIINŢĂ în Sine PER-
MANENT şi Indestructibil, din care se nasc-generează apoi toate 
Memorialele, ca FIINŢA-NATURĂ Structurală şi Configuraţie. 

De aici TAINA TRIFIINŢIALIT ĂŢII „CHIPULUI”. 
Unii numai la auzul acestei afirmaţii sar în sus... 
Dar, să nu se grăbească alarmaţi, că nu vorbesc de Trei-Fiinţe 

(ca politeism), ci de FIINŢIALITATEA CHIPULUI-ORIGINII 
FIINŢEI Însăşi. 

CHIPUL este UNIC ABSOLUT din care se generează o 
TRIFIINŢIALITATE de Sine Însuşi, ca o ANUME FIINŢĂ (DE-
UN-CHIP), o ANUME-FIRE-NATURĂ (DE-UN-CHIP), şi O 
ANUME CONFIGURAŢIE (DE-UN-CHIP). 

Acestea, Teologic sunt consemnate ca: TAINA TREIMII-
TRIPERSONALE a FIINŢEI DUMNEZEIEŞTI. 

CHIPUL în Sine este TATĂL; FIREA-NATURA este FIUL şi 
SFÂNTUL DUH (NAŞTEREA şi PURCEDEREA din CHIP) şi 
CONFIGURAŢIA este tocmai TAINA UNITĂȚII TREIMICE DE-
O-ASEMĂNARE-CHIP, în care DEOSEBIRILE nu DESPART şi 
UNITATEA nu amestecă. 

Revelaţia Biblică fără această TAINĂ a CHIPULUI TRIFIIN-
ŢIAL nu mai este Biblică. 

Biblicul TREIME nu este politeism, ci TAINA cea mai înaltă a 
UNICULUI şi ABSOLUTULUI DUMNEZEU, ce exclude total 
orice politeism al unui „divin impersonal”, ce poate să se 
„fragmenteze” şi chiar să se despartă. 

TREIMEA DE-UN-CHIP este TREIMEA Biblică. FIUL şi 
SFÂNTUL DUH sunt ASEMĂNĂRILE CHIPULUI TATĂLUI. 
Filozofic se pune FIINŢA (DE-O-FIINŢĂ) ca UNITATE, pe când 
Biblic se pune CHIPUL ca UNITATE (DE-UN-CHIP). Să nu se 
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Confunde CHIPUL cu PERSOANA, că CHIPUL are în Sine 
MODELUL PERSOANEI. 

O problemă controversată mai este cea a raportului între Fiinţă 
şi ACTELE Sale. 

Filozofic, Fiinţa fiind un DIVIN IMPERSONAL, fără CHIP, 
nu poate face în Sine nici un ACT direct, că S-ar PERSONALIZA; 
de aceea se consideră că rămâne ne-mişcată în Sine, dar poate face 
nişte „Personalizări-Act” în afara Sa, prin „asocieri iluzorii”, cu o 
manifestare de natură-Creaţie. De aici zisele Treimi ale politeis-
mului păgân antic, ce sunt „reflectări” de Activ-manifestare, pe 
când Biblic, TREIMEA este FIINȚIALĂ în Sine, ORIGINEA în 
Sine, nu un produs de manifestare. Şi acum mai sunt neîmpăcări 
între zişii Monoteişti şi politeişti. 

Creştinismul este Strict Monoteism, dar TRINITAR FIINŢIAL, 
pe când celelalte Religii Monoteiste (mozaismul şi mahomedanis-
mul) sunt Monoteisme Semifiinţiale, care se manifestă mai mult 
prin cele de afară, de unde înclinarea spre un Spiritism ocult, cum 
sunt Cabala şi Sufismul. 

De aici insistenţa mea pe discernerile nete dintre CHIP şi 
FIINŢĂ şi dintre FIINŢĂ şi ACTELE Sale. 

Strict Biblic şi Teologic Creştin, FIINŢA-CHIP-TREIME 
poate face ACTE direct FIINŢIALE, care fiind FIINŢIALE în Sine 
sunt însă inaccesibile Fiinţialităţii de Creaţie, pentru care se 
transmit Energetic-HARIC, ca zisele LUCRĂRI de ACTE 
FIINŢIAL-PERSONALE. 

Dar şi aici eu fac unele menţiuni, ce mi se par de mare tre-
buinţă, pentru deosebirea dintre Revelaţia Biblică şi gnosticismele 
antice şi neopăgâne. 

Este o tendinţă mai mult sau mai puţin deliberată de a „izola” 
FIINŢA DIVINĂ de Energiile Sale HARICE, până la un „pan-
HARIC”. Teologia extremist-HARlCĂ nu este Biblică. 

Eu deosebesc net HARUL-Energiile DIVINE de ACTELE 
PERSONALE DIVINE. HARUL este o Energie DIVINĂ din 
ACTELE DIVINE, nu direct din FIINŢA DIVINĂ, că FIINŢA s-ar 
dizolva în HAR. HARUL nu reflectă FIINŢA, ci ACTELE 
FIINŢIALE, încât între FIINŢĂ şi HAR eu pun ACTUL DIVIN. 
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TAINA Revelaţiei Biblice Creştine, a Teologicului FIINŢĂ şi 
Energii DIVINE-HAR, este de asemenea proprie şi inconfundabilă 
Viziunii Biblice, dar mulţi confundă HARUL-Energiile cu Însuşi 
ACTUL PERSONAL-FIINŢIAL DIVIN, ce duce mascat la meta-
fizicul antic, că FIINŢA n-ar avea ACT FIINŢIAL-PERSONAL, ci 
HARUL este ACTUL, ca o Personalizare HARICĂ (ce este un 
dezastru Teologic). 

Mai nou, se tinde spre o Teologie de zis DUH-HAR, până la o 
dizolvare a PERSONALISMULUI FIINŢIAL într-un „Personalism 
fără CHIP, doar energetic”, de zis „ecumenism religios”. 

Este o tendinţă de a dizolva PERSOANA FIINŢIALĂ 
HRISTICĂ într-un „produs de HAR”, de Lucrare HARICĂ, până la 
confuzia dintre PERSONALISMUL HRISTIC şi Lumina Sa 
Taborică HARICĂ, până la dizolvarea Lui HRISTOS într-un fel de 
DUH fără CHIP. 

Aşa, eu insist cu repetări chiar supărătoare asupra unui PERSO-
NALISM HRISTIC ABSOLUT, reîntorcând HARUL în ACTUL 
PERSONAL, evidenţiind CHIPUL prin care se are acces la HAR. 

Se zice că doar prin HAR noi avem acces la „PARTI-
CIPĂRILE LUCRĂRILOR” DIVINE, FIINŢIALUL fiind total 
inaccesibil, doar prin LUMINA HARICĂ de DUH putându-se intra 
în Legătură cu Cele DUMNEZEIEŞTI. 

Eu nu contrazic această Teologie a HARULUI, dar consider că 
strict Biblic este Teologia PERSOANEI-CHIPULUI şi fondul 
acesteia este PERSOANA-CHIP a Lui HRISTOS. 

Un PAN-HRISTIC este Teologicul Biblic Creştin. DUHUL şi 
HARUL sunt MĂRTURISIRI şi evidenţieri ale CHIPULUI HRISTIC, 
nu HRISTICUL este evidenţa Lucrărilor de DUH şi HAR. 

În dorinţa de a evidenţia DUMNEZEIREA CHIPULUI 
HRISTIC se face o adevărată „îngropare” a Lui HRISTOS în HAR 
şi DUH, ce este folosită de neopăgânismul actual pentru reactivarea 
mascată. 

HRISTOS ca FIUL DUMNEZEIESC ce se Întrupează îşi 
ASUMĂ direct şi PERSONAL, în ACEEAŞI UNICĂ PERSOANĂ 
de FIU, şi Chipul de Creaţie, deci nu este o simplă Asumare 
HARICĂ, ci FIINŢIALĂ-PERSONALĂ. 
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Mai mult, HARUL fiind tot DIVIN, chiar dacă este Energie, tot 
inaccesibil este Creaţiei, de aceea tot FIUL-OM-DIVIN face 
„puntea” între ele. 

Chipul de Creaţie nu este „transformat” în FIINŢA şi CHIPUL 
DIVIN, ci este ASUMAT în ACELAŞI CHIP de FIU-PERSOANĂ, 
încât FIUL DIVIN ÎNTRUPAT este o UNICĂ PERSOANĂ cu 
DOUĂ FIRI, de DUMNEZEIRE şi de Creaţie. ASUMAREA nu 
este HARICĂ, ci repetăm, este PERSONAL-FIINŢIALĂ fără 
amestecare. 

Acest SUPRAMIRACOL al ÎNTRUPĂRII este TAINA Reve-
laţiei Creştine. 

HARUL-Energia este prin ÎNTRUPARE, nu ÎNTRUPAREA 
prin HAR. 

Datorită ÎNTRUPĂRII se pune în Lucrare HARUL, nu 
HARUL face Lucrarea ÎNTRUPĂRII. 

ÎNDUMNEZEIREA se face în Creaţie mai întâi prin TRUPUL 
HRISTIC, ce nu este HAR, ci Generator de HAR. 

Noi ne ÎMPĂRTĂŞIM de TRUPUL Lui HRISTOS prin care 
apoi Primim şi HARUL. 

ÎNTRUPAREA HRISTICĂ nu o face HARUL, ci PER-
SOANA FIINŢIALĂ, ce pune apoi în Lucrare şi HARUL. 

Eu insist mult pe TAINA ÎNTRUPĂRII HRISTICE şi pe 
TRUPUL HRISTIC, ca ORIGINE prin care se pune în Lucrare şi 
HARUL-Energiile. 

La Sfânta Liturghie, Preotul Invocă pe SFÂNTUL DUH să 
VINĂ şi să PREFACĂ PRESCURA şi VINUL DARULUI 
HRISTIC, adică să ne Actualizeze ACTUL prin care EL-FIUL face 
ACTUL ÎNTRUPĂRII-PREFACERII, SFÂNTUL DUH făcând 
DESCHIDEREA acesteia (totodată făcându-se şi o CONLU-
CRARE DIVINĂ a DUHULUI CU FIUL). 

Este o SUPRALEGE DIVINĂ, că unde este FIUL să VINĂ şi 
SFÂNTUL DUH şi HARUL şi unde este SFÂNTUL DUH şi 
HARUL să VINĂ şi FIUL-HRISTOS. 

De aceea în Creştinism (Ortodox în special) Epicleza Liturgică-
PREFACEREA este în CONLUCRAREA dintre HRISTOS şi 
DUHUL, fără despărţire. 
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DUHUL SFÂNT nu lipseşte niciodată. Unde se face ÎNTRU-
PAREA HRISTICĂ, şi El ca DUH CONLUCREAZĂ în ACT tot 
PERSONAL direct FIINŢIAL la aceasta, şi aşa după aceste ACTE 
ale FIULUI şi DUHULUI se pune în Lucrare şi HARUL. 

A zice că ÎNTRUPAREA este o Acţiune HARICĂ nu mai este 
Biblic. ÎNTRUPAREA este Generatoare de Acţiune HARICĂ. 

Acestea sunt însă, deodată, nedespărţite, neîmpărţite şi 
neamestecate. 

Biblic Creştin, HRISTOS este mereu ÎNAINTEA tuturor 
ACTELOR şi Lucrărilor, şi toate se fac PRIN EL şi DE către EL, 
iar DUHUL şi HARUL se ASOCIAZĂ HRISTICULUI; nu îl 
generează, ci PARTICIPĂ la HRISTIC. 

Nu există decât Îndumnezeirea PRIN CHIPUL Lui HRISTOS, 
prin TRUPUL ÎNDUMNEZEIT al Lui HRISTOS, care este 
ASUMAT PERSONAL-FIINŢIAL. TRUPUL Lui HRISTOS nu 
este simplu HAR-Energetic, ci este TAINA UNIRII de FIINŢIA-
LITĂŢI-CHIP, UNIRII CHIPULUI FIULUI DUMNEZEIESC cu 
Chipul de Creaţie într-o ASUMARE reciprocă, fără amestecare. 

CHIPUL este Fundamentul şi ORIGINEA a Însăşi FIINŢEI în 
Sine şi, paradoxal, tocmai CHIPUL se poate COMUNICA, fără 
amestecarea FIINȚIALIT ĂŢILOR. 

Teologii pun o problemă grea, dacă şi Creaţia poate PRIMI 
Ceva Real şi faptic din DUMNEZEIRE, şi au găsit Posibilitatea de 
PRIMIRE Energetică-HARICĂ, ce PNEUMATIZEAZĂ Natura 
Creată până la TAINA unei ÎMPROPRIERI DIVINE, dar de HAR, 
nu de FIINŢĂ DIVINĂ inaccesibilă. 

Eu nu contrazic aceasta, dar insist pe menţiunea că însăşi 
această HARIZARE nu este posibilă decât prin ACTUL UNIRII de 
CHIP de DIVIN şi Chip de Creaţie, deci prin TAINA ÎNTRUPĂRII 
FIULUI DUMNEZEIESC, ce deschide apoi Pneumatizarea 
HARICĂ. 

Nefăcându-se deosebirile clare şi nete, se fac aceste „neglijenţe 
şi insuficienţe” Teologice. 

Teologia strict Biblică este Teologia HRISTICĂ ce dezvăluie 
apoi DUHUL şi HARUL. CHIPUL ÎNTRUPĂRII HRISTICE este 
UŞA „SPRE şi ÎN” DUMNEZEU. 
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Trebuie să ne ÎMBRĂCĂM în CHIPUL Lui HRISTOS ca să 
avem acces la DUH şi HAR, dar să nu credem că este o minima-
lizare a CHIPULUI HRISTIC, care rămâne dizolvat apoi în DUH şi 
HAR. DUHUL şi HARUL ne descoperă SLAVA şi STRĂLU-
CIREA CHIPULUI ÎNTRUPĂRII HRISTICE, nu îl generează sau 
îl produc. 

CHIPUL este ARHEMODELUL ÎNDUMNEZEIRII, şi 
ACTUL CHIPULUI generează apoi Lucrările HARICE în 
MODELUL CHIPULUI. HARUL este MEMORIAL de ACT-
MODEL de CHIP, de aceea este MODEL de Lucrare DIVINĂ, 
până la „Raţiunile DIVINE”, ca MODELE de MEMORIAL de 
ACT PERSONAL DIVIN. 

De aceea Biblic, Raţiunile DIVINE-LOGHII sunt MEMORII 
de ACT-CUVÂNT, sunt MODELE de CUVÂNT, care pun în 
Lucrare CUVÂNTUL din care au ieşit şi s-au generat. CUVÂN-
TUL este ORIGINEA LOGHILOR-Raţiunilor DIVINE, ca 
PURTĂTORI de ACŢIUNE de CUVÂNT. 

Biblic, CUVÂNTUL este înaintea Raţionalului-Spiritualului, 
că este ACT de CHIP-PERSONAL din care se generează Spiri-
tualul, ce este în MODELUL-MEMORIALUL CUVÂNTULUI. 

Un Spiritual ce nu are „MEMORIALUL ANUME” al UNUI 
CUVÂNT DIVIN nu este Biblic. 

Religia Biblică este Religia CUVÂNTULUI-CHIPULUI-PER-
SONALULUI, COMUNICĂRII-VORBIRII-FAŢĂ către FAŢĂ, nu 
este Religia metafizicului Spiritual. Biblic se PRIMEŞTE mai întâi 
CUVÂNTUL DIVIN şi conform CUVÂNTULUI sunt Spiritualul şi 
Logica. 

Biblic, ASCULTAREA şi ASUMAREA CUVÂNTULUI 
DIVIN sunt înaintea Logicii Spirituale. 

CREDINŢA Biblică este PRIMIREA şi ASUMAREA 
CUVÂNTULUI şi aşa „PRIN” CREDINŢĂ se STĂ ÎNAINTEA Lui 
DUMNEZEU, nu prin Raţiuni. 

Religiile Spiritualiste nu pot fi Biblice, că pun Spiritualul 
înaintea şi ca producător al Cuvântului, ceea ce distruge tocmai 
CHIPUL-PERSONALUL direct şi nemijlocit. 
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Aşa, mistica Biblică nu este Spiritualistă, ci ICONICĂ-CHIP 
(denumire ce îmi place în mod deosebit, care pe unii îi cam supără). 

Eu insist pe TAINA Îndumnezeirii prin CHIP cu Slavă-
Strălucire HARICĂ. 

Pe Tabor, Schimbarea la FAŢĂ HRISTICĂ nu este ARĂ-
TAREA DUMNEZEIRII HARICE a Lui HRISTOS, ci ARĂ-
TAREA CHIPULUI de FIU-DUMNEZEU, LUMINA HARICĂ 
fiind o Slavă şi Strălucire ce a ieşit din DUMNEZEIREA 
CHIPULUI DIVIN HRISTIC. 

Să se înţeleagă clar că ÎNTRUPAREA FIULUI Lui DUM-
NEZEU este ÎNTRUPARE de CHIP, nu de simplu HAR (cum se 
confundă de către majoritatea, mai ales de zişii spiritualişti 
religioşi). 

CHIPUL este PERSONAL, iar HARUL este Spiritual-
impersonal. Excluderea CHIPULUI-PERSONALULUI au încercat-
o Îngerii căzuţi şi au căzut din CHIP, fapt ce le-a produs şi căderea 
din HAR-LUMINĂ. 

Spiritualiştii vorbesc de o „lumină spirituală” de interior, care 
nu este HAR, ci o auto-luminare, compensatoare de CHIP şi HAR, 
de unde pericolul luciferic al spiritualităţii de acest fel. 

Se vorbeşte şi Biblic de un Interior-adânc de DUH şi de HAR, 
dar nu ca generare de DIVIN, ci ca „efect” al DIALOGULUI CHIP 
şi FAŢĂ. 

DUHUL şi HARUL Biblic sunt şi de Interior, şi de exterior, nu 
sunt fixe, în extremă, ci mereu în Descoperirea CHIPULUI. Con-
templaţia Biblică nu este Spirituală, ci ICONICĂ, de OGLINDIRE-
CHIP. 

Practica Mistică Isihastă ne dovedeşte că PRIN HRlSTOS se 
Primesc şi DUHUL şi HARUL, care ne ARATĂ şi mai mult 
CHIPUL DUMNEZEIESC al Lui HRISTOS. 

Biblic, DUHUL şi HARUL nu fac autorevelarea, ci Revelarea 
Lui HRISTOS şi HRISTOS face Revelarea TATĂLUI 
DUMNEZEU. 

Un Creştinism Pneumatic şi HARIC peste HRISTOS nu este 
Biblic. 



48 

ÎMPĂRĂŢIA Lui DUMNEZEU nu este de DUH şi HAR, ci 
este TAINA ÎNTRUPĂRII şi UNIRII cu TRUPUL Lui HRISTOS-
FIUL DIVIN şi de Creaţie, la care CONLUCREAZĂ şi DUHUL şi 
HARUL. 

HRISTOS este Alfa şi Omega Absolută, ÎNCEPUTUL şi 
SFÂRŞITUL în VEŞNICIE. 

Facem aceste Repere fără pretenţia de a face Teologie, care 
este făcută de Sfinţii Părinţi; menţionăm şi noi câteva puncte care să 
ne menţină în Teologia dreaptă şi curat Biblică. 

Preocupările mele proprii în acest sens le consemnez şi eu şi 
am în atenţie grija şi frica să nu greşesc... 

Să se revadă Lucrările mele: „Ecce Homo”, „Rugăciunea”, 
„Moşul din Carpaţi”, „Omul HOTARUL de TAINĂ”, „HRISTOS, 
TRUPUL Veşniciei”, „Cerealele între SACRU şi Medicină”. 
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PARTEA A TREIA  

Omul, MĂSURA DIVINO-Crea ţie 

I 

Cele consemnate anterior, pentru mulţi vor fi tot greoaie şi 
dificil de înţeles. 

Într-adevăr, trebuie să ai deja nişte cunoştinţe Teologice ca să 
poţi urmări apoi şi punctele spinoase pe care le am eu în vedere. 

Teologia Biblică este foarte vastă şi puţini au reuşit să treacă 
prin ea (cu încă multe insuficienţe şi chiar greşeli). 

Aşa, ca o sinteză a celor spuse până aici, să avem în vedere 
„punctele cheie” ale Revelaţiei Biblice. 

Omul este ÎNCEPUTUL Creaţiei şi tot Omul este SFÂRŞITUL 
Creaţiei. 

Dar Creaţia Lumii nu este Antropocentrică, ci TEO-Centrică. 
Noţiunea de „centrism” nu se prea potriveşte din punct de vedere 

Biblic; mai propriu este „ORIENTARE”, pentru că DUHUL şi 
Creaţia sunt două Realităţi „LINIARE”, care nu sunt „paralele”, ci în 
CRUCE, ce se ÎNTRETAIE STÂND FAŢĂ în FAŢĂ, până la o 
APROPIERE de ATINGERE, CRUCIFICARE. 

Aşa ORIZONTALA ca Bază-ORIGlNE este DIVINUL şi 
Verticala este Creaţia, care URCĂ şi COBOARĂ FAŢĂ de DIVIN. 

Eu folosesc mistic ICONICUL de CRUCEA VIE, de RĂSTIG-
NIREA Vie, de Omul-CRUCEA Cosmică. 

CRUCEA este ICOANA ARHETIPALĂ a FIULUI Lui 
DUMNEZEU în ÎNTRUPARE-Creaţie, pe care „păcatul căderii 
Îngerilor şi a Omului” o face şi o „Cruce a Suferinţei”, pe care 
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RĂSTIGNIREA HRISTICĂ o „reface” ca VIUL ÎNTRUPĂRII, cu 
ÎNVIEREA pentru totdeauna. 

Aceste TAINE Biblice nu sunt simple simboluri, ci CHIPURI 
în Sine, cu Valori Ontologice, de ORIGINE, din care apoi se 
generează toate celelalte. 

Omul şi Creaţia în general sunt „ORIENTATE” pe Verticală, 
că se Oglindesc FAŢĂ de DIVIN care este ORIZONTALA Perma-
nentă şi liniară, fără schimbare de Sus sau de jos. 

Eu merg şi mai departe, zicând că de fapt Creaţia este 
HRISTO-centrică, CRUCEA-ICONICUL ÎNTRUPĂRII fiind dovada 
acestui fapt. 

HRISTOS Cel ÎNTRUPAT este DIVIN-Creaţie şi Lumea se 
Raportează la EL şi EL SE Raportează apoi la ABSOLUTUL 
DIVIN-TAT ĂL. 

Unii mă critică, supăraţi că fac un „absolutism HRISTIC”, 
neglijând şi punând în umbră pe SFÂNTUL DUH şi TATĂL şi 
HARUL. Unii Teologi fac mare caz de o TREIME Activă în toate 
fenomenele lumii. Şi mai nou se insistă pe o Pneumatologie în care 
şi HRISTOS este aproape dizolvat. Unii o dau cu TATĂL până la 
extrem, HRISTICUL considerându-se doar un moment-instrument 
al TATĂLUI. 

Eu menţionez că TATĂL este ABSOLUTUL DIVIN dincolo 
de accesibilitate, şi doar prin HRISTOS şi cu HRISTOS ne 
Apropiem şi noi de TATĂL, ca ultimul pas al Verticalei noastre din 
CRUCEA Lumii. 

A începe cu TATĂL este o „obrăznicie”; până nu trecem prin 
RĂSTIGNIREA CRUCII HRISTICE nu accedem la TATĂL. 

Noi zicem mereu Rugăciunea „TATĂL nostru”, ca o Aspiraţie 
şi Conştientizare a MENIRII noastre de Ajungere la Cerul Cel mai 
de SUS-CHIPUL TATĂLUI. REMEMORÂND în noi CHIPUL 
FIULUI, putem zice şi Rugăciunea către TATĂL, de aceea 
Rugăciunea „TATĂL nostru” este RUGĂCIUNEA ÎNFRICO-
ŞĂTOARE a CHIPULUI Fiului HRISTIFICAT, pe care o poate 
zice doar un Creştin-Botezat, Creaţia HRISTIFICATĂ. Se zice că 
Îngerii căzuţi au refuzat tocmai CHIPUL FIULUI, urcând direct la 
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CHIPUL TATĂLUI şi s-au „ars”-mistuit, devenind demoni 
întunecaţi. Este o dovadă că doar CHIPUL FIULUI este LUMINA 
ce ne poate DA şi PRIVIREA SPRE TATĂL. 

De aceea menţionez faptul că în însuşi ACTUL Creaţiei 
ACTIVUL este FIUL, ce face FAŢĂ de TATĂL Lumea Creativă, 
ca DĂRUIRE de FIU şi TATĂL PRIMEŞTE şi BINECUVÂN-
TEAZĂ Cele ale FIULUI şi aşa este CONLUCRAREA TREIMICĂ 
şi cu DUHUL SFÂNT care, de asemenea, tot ACTIVUL FIULUI îl 
ia ca MODEL de ÎNFĂPTUIRE. 

Această concentrare pe FIUL este TEO-Centrismul Teolo-
gicului Biblic Creştin; mai clar, ca HRISTO-Centrism, ce Iconic 
este CRUCEA-ICOANA ACTIVULUI Total al FIULUI FAŢĂ de 
TATĂL şi chiar Faţă de Creaţie. 

CRUCEA nu este un „produs” al păcatului şi al morţii (ca 
suferinţă), ci este tocmai ORIGINEA VIEŢII ÎNTRUPĂRII 
HRISTICE, şi de aceea prin CRUCE HRISTOS readuce „uitarea 
păcatului”, şi învingerea morţii, ca ÎNVIEREA VEŞNICĂ. 

Paradoxal, păcatul produce „suferinţa”, şi suferinţa dizolvă 
păcatul, printr-o CRUCIFICARE a suferinţei. 

II 

Omul este TAINA MĂSURII DIVINO-Creaţie, pentru că Omul 
este CRUCEA Cosmică, CHIPUL FIULUI DIVIN-ÎNTRUPAT. 

FIUL-CUVÂNTUL DUMNEZEIESC Creează Cerul şi 
Pământul prin MODELUL Chipului de Om, ce avea să fie apoi 
ultima Supra-Creaţie. 

ARHEMODELUL Chipului de Om este, după cum am menţio-
nat, Însuşi CHIPUL ÎNTRUPĂRII PRE-HRISTICE şi HRISTICE. 

Atenţie! Când vorbim cu Denumirea de HRISTIC înseamnă 
CHIPUL FIULUI DUMNEZEIESC ÎNTRUPAT, ca ARHE-
MODEL Pre-Creaţie (PRE-HRISTIC) şi Creaţie (HRISTICUL 
ÎMPLINIT), şi mai clar, ca DIVINO-Creaţie (PRE-HRISTIC) şi 
Creaţia-DIVIN (HRISTICUL-OM). Să se revadă Parabola 
ARHECHIPULUI FIU-DIVIN-OM. 
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FIUL DIVIN se ÎNTIPĂREŞTE pe Sine în Lumea Creată ca să 
fie ASEMĂNAREA Sa de FIU, ca să poată prin CHIPUL 
DUMNEZEIESC de FIU să STEA apoi în FAŢA TATĂLUI 
DUMNEZEU. 

Dacă Lumea nu ar avea CHIPUL FIULUI, nu ar putea fi 
PRIMITĂ Înaintea TATĂLUI. 

Omul este ASEMĂNAREA prin excelenţă a CHIPULUI 
FIULUI, de aceea Omul este OGLINDIREA Întreagă a FIULUI 
ÎNTRUPAT şi totodată cel ce Oglindeşte toată Lumea (Cosmosul 
însuşi). 

Omul nu este „produs” al Facerii Lumii, ci ARHEMODEL-
ARHEMEMORIAL prin care FIUL DIVIN Creează Lumea, încât 
Cosmosul-Lumea are în Sine MEMORIALUL Chipului Omului şi 
îl „Recunoaşte” în propriile Structuri ale Făpturilor şi lucrurilor 
Lumii. 

Omul nu are „funcţii Biologice” asemenea Biologicului 
Vegetal şi animal şi constituţia fizico-chimică a Naturii pentru că 
este un „produs” evolutiv şi de sinteză al acestora, ci pentru că 
acestea au fost Create după MODELUL Chipului Omului (şi ca 
funcţii şi compoziţie). 

Omul nu este Maimuţă evoluată sau animal ajuns la „treapta 
superioară”, ci „asemănările” sunt prin faptul că au fost Create după 
ARHEMODELUL Omului. 

Nu Omul este evoluţia animalelor (şi Naturii în general), ci 
acestea sunt doar Memorialuri de Chip de Om. Să nu se confunde 
Chipul de Om cu Memorialurile Sale înscrise în Natură (Cosmos). 
Aici se încurcă majoritatea. 

LOGHII-Raţiunile (Ideile) DIVINE sunt MEMORII de CHIP 
de FIU DIVIN SPRE ÎNTRUPAREA Om. 

Facerea Lumii este „desfăşurarea şi pregătirea” ÎNTRUPĂRII 
FIULUI DIVIN, ce se ÎMPLINEŞTE total în Om. 

Când DUMNEZEU Creează pe Om ia Ţărâna Lumii Cosmice 
pe care o are deja în MEMORIALUL său şi aşa Ţărâna Lumii poate 
PRIMI CHIPUL Lui DUMNEZEU ce i se SUFLĂ, şi aşa Creează 
Omul Suflet Viu. 
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Ce i se SUFLĂ „Ţărânei” ca să se facă Om? I se SUFLĂ 
CHIPUL ÎNTREG al FIULUI DIVIN, prin care este ASEMĂ-
NAREA de CHIP de FIU şi Prin aceasta „după CHIPUL şi 
ASEMĂNAREA TREIMII DUMNEZEIEŞTI” (Vezi Facerea 
Lumii Biblice). 

Mulţi nu înţeleg „CHIPUL şi ASEMĂNAREA DIVINĂ” şi 
interpretează, ori zis Spiritual, ori HARIC-Energetic ca CHIP și 
ASEMĂNARE DIVINĂ de DUH. 

Eu insist pe CHIPUL de FIU-OM-ÎNTRUPARE, în Vederea 
Deplinei ÎNTRUPĂRI HRISTICE. 

Nu există evoluţie, ci „desfăşurare” de TAINĂ a ÎNTRUPĂRII 
HRISTICE ce se ÎMPLINEŞTE prin SupraCreaţia-Om. 

A vedea pe Om un evolutiv al Naturii şi un animal Spiritualizat 
nu este Biblic, ci păgân şi luciferic. 

Insistenţa mea pe ICONICUL de CHIP de FIU o consider 
Biblică. 

III 

Şi încă o TAINĂ ce confirmă CHIPUL de FIU, ca ARHETIP 
al Creaţiei, este TAINA NAŞTERII. 

Însăşi TAINA DUMNEZEIRII în Sine ca TREIME este 
TAINA NA ŞTERII FIULUI din TATĂL în totodată PURCE-
DEREA SFÂNTULUI DUH. 

CHIPUL FIULUI este legat direct şi FIINŢIAL  de această 
TAINĂ de NAŞTERE, pe care FIUL o Re-MEMOREAZĂ 
permanent. 

VIAȚA FIINŢIALĂ de FIU este tocmai această Actualizare a 
TAINEI NAŞTERII Sale, pe care o Re-Produce MEMORIAL atât 
ca CHIP, cât şi ca zisă „Structură-funcţionalitate”. De la structura 
fizică-atomică până la cele neuropsihice, toate au această „Nuntă a 
NAŞTERII”, cum o numesc misticii, sau „HORA-PETRECEREA 
NAŞTERII”, sau „Mâncarea şi Băutura”, iar direct Biblic, TAINA 
ÎNTRUPĂRII, a „CINEI Celei de TAINĂ”. 

Aceste transpuneri MEMORIALE sunt sugestive şi dovedi-
toare ale acestei TAINE a CHIPULUI FIULUI. 
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Se face însă şi o asociere cu „Sexul”, cu împărţirea-dualitatea 
Bărbat şi Femeie (masculin şi feminin, pozitiv şi negativ, activ şi 
neutru etc.). 

Anticii au făcut din „Sex” chiar „ritualuri religioase”, până la o 
mistică de „sex spiritualist”, care şi astăzi se păstrează de către 
neopăgânismul ocult. 

Aşa, se consideră că Originea NAŞTERII este sexul, pe când 
Biblic TAINA CHIPULUI FIULUI este ORIGINEA NAŞTERII 
Sale. Teologic Creştin, TATĂL DUMNEZEU are în Sine FIINŢIAL 
pe FIUL, de aceea este PĂRINTELE ABSOLUT. TATĂL NAŞTE 
pe FIUL direct şi nemijlocit, de aceea nu mai este nevoie de o 
contra-parte (femininul). DUMNEZEIREA Biblică este un 
ABSOLUT al TATĂLUI UNIC, şi al Unui FIU tot UNIC-
ASEMĂNAREA, şi al Unui DUH tot UNIC-PURCEDEREA 
(ÎNFĂPTUIREA). 

Spiritualiştii şi ocultiştii, ce concep o „Treime de manifestare”, 
fac din DUH un fel de „feminism”, ce este fals ca viziune Biblică. 
Biblic, DIVINUL FIIN ŢIAL este DINCOLO total de sex. 

Se mai consideră că Divinul ar fi „masculinul”, şi Creaţia ar fi 
un fel de contraparte feminină, prin care Divinul ar Crea de fapt 
Lumea. 

Aşa se vorbeşte de Androginul primordial, de mitul aceluia 
care este şi „masculin şi feminin”, ce apoi se desparte şi se împarte 
în Bărbătesc şi femeiesc. 

Eu, referitor la această problemă fac unele menţiuni nete. 
FIUL Lui DUMNEZEU Îşi ASUMĂ totodată şi un Chip de Fiu 

de Creaţie, ca FIU DIVIN şi Fiu de Creaţie, în UNIC CHIP de FIU 
în Sine, ce nu are „androgenitate”, că este „Dublu-Fiu”, fără nimic 
„feminin”. 

Deci, Biblic, mitul Androginului este o răstălmăcire a păca-
tului, ce amestecă Chipurile Adevărate! 

Dar FIUL-DIVIN-OM SPRE ÎNTRUPAREA în Facerea Lumii 
îşi păstrează TAINA CHIPULUI de FIU-TAINA NAŞTERII-
FIREA în Sine de FIU. 

FIUL DIVIN Se NAŞTE din TATĂL şi POARTĂ în Sine 
MEMORIALUL TATĂLUI prin care este Absolutul CHIP de FIU. 



55 

FIUL nu mai NAŞTE pe TATĂL, dar RE-NAŞTE Permanent 
MEMORIALUL de TATĂL. Concepţia ocultistă că FIUL se  
„re-naşte, autonaşte” pe Sine introduce în aceasta şi un „feminin”, 
un fel de „dublură feminină” pe care ar avea-o Fiul, ca androginitate. 
Este eronat! Păcatul însă „adaugă” nişte anormalităţi, pe care le 
vom consemna în cele ce urmează. 

Chipul Biblic de Adam şi Eva dezleagă TAINA NAŞTERII. 
CHIPUL FIULUI în DUMNEZEU SE NAŞTE doar din 

TATĂL fără Mamă şi FIUL ÎNTRUPAT în Lume se Naşte doar din 
Mamă, fără TATĂ. 

Biblic, se relatează că DUMNEZEU Creează pe Om ca Adam 
(pe care în interpretarea mea îl consider ca CHIPUL de FIU, ce de 
fapt i se SUFLĂ, ca Suflare de Suflet Viu). 

Adam-Omul este Chipul ÎNTRUPĂRII FIULUI DIVIN, ce are 
ASEMĂNAREA TATĂLUI DUMNEZEU. 

Adam-Omul are în Sine FIREA CHIPULUI de FIU, MEMO-
RIALUL de FIU-COASTA Adamică. Adam-Omul nu poate sta fără 
Re-Memorarea CHIPULUI de FIU, şi aşa îşi caută NAŞTEREA, ce 
în Lume este Mama. Ca TATĂ îl are direct pe DUMNEZEU 
TATĂL, dar în Lumea ce este de altă condiţie şi Natură (de Creaţie) 
îşi are Chipul specific – propriu acestora. 

Aşa, DUMNEZEU ia COASTA-MEMORIALUL de NAŞTERE 
al CHIPULUI de FIU şi Creează Chipul de Mamă-Eva, ca Omul-
Născător. Adam este Omul-CHIP-FIU şi Eva este Omul-
REMEMORAREA Naşterii CHIPULUI de FIU. 

Adam este ARHETIP de Om şi Eva este ARHEMEMORIAL 
de Om. 

Atenţie la aceste deosebiri. 
Adam-Omul-FIU nu se împarte în două, în contraparte-

feminină, ci MEMORIALUL Re-NAŞTERlI Sale ca FIU se 
transpune în CHIPUL de Mamă, ca să Re-Nască Chipul. 

TAINA Mamei-Eva este prin excelenţă TAINA ÎNTRUPĂRII 
HRISTICE, care o Creează din COASTA-MEMORIALUL 
NAŞTERII. 

În Natura Cosmică, toate sunt Create tot prin acest Arheme-
morial al NAŞTERII, de aceea există zisa „polaritate-sex”. 
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Deci „sexul” este un produs al Originii de NAŞTERE, nu este 
însăşi Originea de NAŞTERE. 

În Lumea creată, Mama este Baza Fiinţialităţii, că Mama este 
PURTĂTOAREA MEMORIALULUI de NAŞTERE şi prin Mamă 
se Transmit şi se RE-MEMOREAZĂ NAŞTERILE fără încetare 
ale Vieţii Lumii. 

SACRALITATEA MAMEI NĂSCĂTOARE a FIULUI este al 
doilea ICONIC al ÎNTRUPĂRII HRISTICE, după ICONICUL 
CRUCII-CHIPUL ASUMĂRII DIVINO-Creaţie. 

Prin ICONICUL CRUCII, DIVINUL Se pune FAŢĂ în FAŢĂ 
cu Lumea, şi prin ICONICUL MAMEI-NĂSCĂTOARE DIVINUL 
poate fi NĂSCUT şi de Lume. 

Dacă DIVINUL-FIU poate Crea şi un Chip de Creaţie, la 
rândul său şi Lumea prin MAMĂ poate RE-NAŞTE DIVINUL din 
Chipul Creat. 

Dacă SACRALITATEA în Sine din DUMNEZEU este 
TATĂL, Sacralitatea Lumii este Mama. 

Păcatul aduce schimbări şi anomalii. Mitul lui Oedip este 
sugestiv. 

Fiul Oedip îşi omoară Tatăl, se auto-face el Chip de Tată şi se 
căsătoreşte incestuos cu propria Mamă, adică îşi asumă o feminitate 
nepermisă patologică şi de perversiune. 

În acest sens se explică „auto-feminizarea” Bărbatului şi auto-
masculinizarea Femeii, prin uciderea CHIPULUI de FIU-
NAŞTERE, prin căderea în desfrâul incestuos-patologic. 

Păcatul face tocmai pervertirea MEMORIALULUI de 
NAŞTERE, făcându-l desfrâu-autoplăcerea cu partea-opusă. 

Dacă între Bărbat şi Femeie nu este NAŞTEREA – se face un 
„gol” în care apar „fantomele” unor „memorii inversate”, de „auto-şi-
vampiro-consum”, ce duce la o rupere de Chip. 

Dacă este NAŞTEREA, „golul” se umple cu ÎNTÂLNIREA şi 
UNIREA în NAŞTERE. Mistica Nunţii este TAINA NAŞTERII. 

S-a încercat şi se tinde la o presupusă unire masculin-feminin, 
ca o zisă „întregire”, ce se dovedeşte „imposibilă”, pentru că 
UNIREA nu se face decât în NAŞTERE, altfel apare o „auto-unire 
falsă” cu efecte negative şi distructive. 
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Se vorbeşte mult de tragicul zisei „iubiri dintre Bărbat şi 
Femeie”, care se zbat într-un „complex de neîmpliniri şi autoamă-
giri distructive”, până la pervertirile cele mai oribile. 

Se dovedeşte clar că nu există „iubire în doi”, şi mai mult, din 
„doi” nu se poate face „unul”, ca o „lege” strictă. 

Unde sunt „doi”, va fi întotdeauna „împărţire” şi negativitate, 
căci aparent „se atrag”, se „caută” reciproc, dar nu se „întâlnesc”, ci 
se „consumă-dizolvă” unul în celălalt... 

Miturile şi poveştile de „dragoste” au în totalitate acest 
dramatism, fără remediere, ca o cădere într-un „invers iremediabil”. 

Aşa, se zice că Îngerii căzuţi au „singularitatea absolută de 
autoiubire”, de unde căutarea autoplăcerii-autosatisfacţiei prin 
dizolvarea-consumarea a tot ce este cealaltă parte, până la 
„autodivinizare”. 

Nu există iubire de „unul singur” şi nici „în doi”, ci doar „în 
TREI” şi doar TREIUL se poate UNI în „Cel DINTRE Unul şi 
Doi”. 

Aşa, TREIMEA DUMNEZEIASCĂ este Revelaţia IUBIRII 
Absolute şi ARHEMODELUL oricărei Iubiri. TATĂL DUM-
NEZEU este UNUL ce NAŞTE şi PURCEDE deodată pe FIUL şi 
pe SFÂNTUL DUH, FIUL fiind Cel dintre TATĂL şi DUHUL, în 
care TATĂL Se REUNIFICĂ, fără să dizolve pe FIUL şi DUHUL 
şi fără să se dizolve pe Sine în FIUL şi DUHUL. 

De aici, eu fac nişte „discerneri” sugestive, ca: TATĂL-
IUBIRE. FIUL-ASEMĂNARE şi DUHUL-DRAGOSTE, sau: 
CHIP-ASEMĂNARE-FAŢĂ. 

CHIPUL Se VEDE în ASEMĂNAREA Sa şi FAŢA Se VEDE 
tot în ASEMĂNARE, unde Se UNEŞTE cu CHIPUL. 

Aşa, doar FIUL-ASEMĂNAREA-NAŞTEREA face şi UNI-
TATEA şi DIVERSIFICAREA, fără împărţire şi fără amestecare. O 
auto-unitate dizolvă orice DIVERSIFICARE prin amestecare şi 
distrugere, şi aşa unul se împarte şi se auto-reuneşte prin 
consumarea părţilor. 

Misticile metafizice şi oculte, ce fac „auto-unificarea”, cad în 
complexul acestor împărţiri şi amestecuri fără oprire, cu o 
nepotolită tindere spre autoplăcerea mascată. 
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Se face o critică „PERSONALISMULUI TREIMIC”, sub 
pretextul „ego-ului şi satisfacţiilor inter-relaţionale”, până la 
„acaparări”, uitându-se că „golirea de toate” se face o „inversă 
satisfacţie”, până la „demonica auto-satisfacţie”. 

Ocultiştii şi spiritualiştii se autoamăgesc cu această 
„esenţializare” ce este un surogat de cea mai feroce auto-satisfacţie, 
singularizarea fiind „sămânţa” demonismului. 

Nebunii şi psihopaţii au tocmai această singularizare-
masturbaţie. Mulţi zişi mistici-spiritualişti cad într-un fel de 
„masturbaţie transcendentală”, sau într-o „auto-anihilare 
flagelantă”. 

La Om este „desfrânarea-curvia” Spirituală şi trupească, cu 
urmările dramatice şi tragice cu „auto-satisfacţii” prin consumarea 
celuilalt, de unde „vampirismul” frecvent dintre Bărbat şi Femeie. 

Se proliferează chiar unele practici de zisă „manevrare” a 
„polilor masculini şi feminini” ce se consideră că ar fi în psihismul 
şi fiziologia Omului. Acestea sunt un neopăgânism nebiblic, de 
magie şi ocultism şi de „ştiinţific demonic”. Experienţele de zisă 
„genetică”, până la visul luciferic de a poseda „cheia vieţii”, sunt 
iluzii ce duc la pervertiri şi anomalii tot mai mari. 

Bărbatul este CHIP al FIULUI Lui DUMNEZEU, ce are 
MEMORIALUL de FIU în Sine, care are FIREA de NAŞTERE, ce 
îl face să caute pe Femeia ce să-i RE-MEMOREZE CHIPUL de 
NAŞTERE-FIU, fără de care îşi pierde „Conştiinţa Personală de 
Sine”. Bărbatul are tocmai „VIUL CONŞTIINŢEI de Sine”, de 
aceea are „neliniştea Identităţii” şi „neliniştea metafizică”. 

Bărbatul-FlUL nu se „autooglindeşte”, că CHIPUL de Fiu este 
ASEMĂNAREA şi el îşi caută ÎNTÂLNIREA CU ASEMĂNA-
REA, ce în DIVIN este TATĂL şi în Creaţie este „NAŞTEREA” 
din Mamă. Bărbatul nu caută în femeie pe însăşi Femeia, ci caută 
„TAINA-Femeii” ce este Re-Memorarea CHIPULUI Său. 

Orice Bărbat se VEDE TAINIC în COASTA de FIU ce este 
„Fiin ţialitatea” Chipului Femeii. „Atracţia” este această TAINĂ a 
COASTEI de FIU, care apoi „antrenează şi sexul”, ca „Împlinirea 
unei NOI NAŞTERI”. 
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CHIPUL Mamei este în „Împlinirea” NOII NAŞTERI; până 
atunci este CHIPUL FECIOAREI-Miresei, ce are în sine 
NAŞTERILE FIULUI  (FIICEI) în Posibilitate. 

Bărbatul-Mire este şi el la fel o „Posibilitate” de „Împlinire” a 
unei NOI NAŞTERI prin Mamă. 

Bărbatul-FIUL nu se face propriu-zis „Tată”, ci îşi „dezvăluie” 
ASEMĂNAREA TATĂLUI din CHIPUL FIULUI, ca NOUA 
NAŞTERE să fie tot o ASEMĂNARE-FIU. TATĂL rămâne doar 
ca DUMNEZEU TATĂL Cel Absolut. 

În Creaţie, FIUL face doar „MĂRTURISIREA PATERNI-
TĂŢII”, ca Potenţial de NAŞTERE din Mamă-Creaţie. 

Prin Naşterea unui Nou Fiu din Mamă, CHIPUL Bărbatului-
FIU REACTIVEAZĂ CHIPUL TATĂLUI din FIU, şi această 
REACTIVARE este „Potenţa de Paternitate” a FIULUI-Bărbat. 

„Potenţialele” de Paternitate şi Maternitate sunt însuşi VIUL 
din Bărbat şi Femeie, de unde mitul şi părerea că „Viul este în sex” 
(potenţă), de unde se „desface” ca manifestare (Noi Naşteri). 

Zisa „Fecundare” este „Unirea celor Două Potenţe”. 
Dacă se Unesc cele „Două Potenţe” în „gol” de NAŞTERE, vă 

daţi seama ce se întâmplă. 
„Potențele VIULUI” sunt de fapt în CHIPUL FIINŢIAL de 

FIU şi Mamă, care se prelungesc în „Potenţele de Sex” şi se 
Împlinesc în Naşterile de Noi Fii(ce). 

„UNIREA Potenţelor”, dacă acestea nu-şi ÎMPLINESC 
CHIPUL lor în Naştere, le face să devină „agresive”, şi aşa se 
produc amplificări psihice şi fiziologice, cu pervertiri şi anomalii, 
până la „compensări de auto-satisfacţii” (patimile desfrâului). 

Bărbatul-Fiul are în primul rând MENIREA Să RE-
MEMOREZE în Sine NAŞTEREA din DIVINITATE, ca 
ASEMĂNAREA CU FIUL Lui DUMNEZEU (de unde UNIREA 
în primul rând cu HRISTOS) prin care este posibilă „Intrarea” şi la 
TATĂL DUMNEZEU şi în DUHUL SFÂNT, CU Slava de HAR. 

Totodată mai are Menirea să Re-memoreze „Memorialul de 
Naştere din Părinţi”, pe care îl „Moşteneşte” și trebuie să-l Activeze 
în Propriul Memorial. şi în al Treilea rând să facă şi Noi Naşteri 
(Căsătoria). 
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Prin BISERICĂ şi TAINELE Sale face UNIREA cu 
DIVINUL; prin Creşterea de Copil până la Adult, face desfăşurarea, 
fixarea Memorialului de Moştenire în Noua Individualitate 
(moştenirile psihice şi fizice); prin Căsătorie îşi Prelungeşte 
Potenţialul de Individualitate în Noi Naşteri. Femeia la fel. 

Se pune problema acută a Căsătoriei. 
Omul este ÎNTREG prin CHIPUL său Fiinţial de Fiu de 

Creaţie; este ÎNTREG şi prin Moştenirea din Părinţi, dar cu 
adaosuri pervertite şi patologice, datorită păcatelor acestora. 

Prin Căsătorie se extinde şi în „alte” ÎNTREGURI-Noi Naşteri. 
În Vechiul Testament Biblic, cine nu se Căsătoreşte este 

„blestemat” şi cine este Căsătorit şi nu face Copii este „şi mai” 
blestemat. Şi cine îşi omoară Copiii este de „ne-iertat”. 

Dar Îngerii nu se Căsătoresc; în Natură este de la Sine o 
„multiplicare-naştere”; Omul o face HOTAR de TAINĂ! 

Pe acest fapt şi eu insist. 
Îngerii sunt ÎNTREGI prin DIVINITATE. Făpturile Naturii 

Cosmice sunt întregi prin Memorialurile de Moştenire. 
Omul este şi el ÎNTREG prin cele Două, dar trebuie să mai 

facă o SUPRAÎNTREGIRE, în care zisa Căsătorie este doar o 
„Deosebire” în acest sens. Aici s-a încurcat Adam în „ispitirea” din 
Rai. 

Firea Omului nu este să se „OPREASCĂ” doar în DIVINI-
TATE, nici doar în Memoriile de Moştenire şi nici în Noile Naşteri, 
ci PESTE acestea, UNINDU-le pe toate. ÎNTRUPAREA HRISTICĂ 
este MODELUL ÎMPLINIRII acesteia! 

Aşa, FIUL DIVIN, Asumând şi un Chip de Creaţie, „Iese” cu 
DIVINUL şi într-o Fiinţialitate de Creaţie; prin Facerea Lumii 
(Cosmosul Naturii din cele Şase Zile) se Extinde într-o Lume de 
REVĂRSĂRI MEMORIALE de ACTE DIVINE; prin Crearea 
Omului, Se face ÎNTRUPAREA PERSONALĂ. 

Şi, mai mult, ca SUPRAÎNTREGIRE face un RĂSPUNS 
PESTE acestea toate, ca DĂRUIRE VIE, JERTFĂ VIE, 
RĂSTIGNIRE VIE, care datorită păcatului se asociază şi cu un 
„adaos” de „suferinţă şi moarte”. 
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FIINŢA nu se poate „transmite” şi NAŞTEREA ia doar Fiinţa 
Părinţilor. CHIPUL se poate PECETLUI şi poate MODELA, de 
aceea noi, Creaţia, putem PRIMI PECETEA CHIPULUI Lui 
DUMNEZEU pe Fiinţa noastră ce se Naşte din Părinţi, într-o 
Asumare neamestecată. 

Părinţii ne „transmit” Fiinţialitatea lor (Memorialul de Moşte-
nire) și totodată ne „prelungesc” ACTIVUL PECETEI DIVINE ce 
face o NOUĂ PECETLUIRE pe NOUL NĂSCUT (vezi partea 
întâi, Antropologia). 

Ce trebuie înţeles este faptul că SUPRAÎNTREGIREA prin 
DĂRUIREA Vie face o PRELUNGIRE de ACTIV Personal cu 
celălalt şi aşa se săvârşeşte TAINA unei „NAŞTERI PESTE” 
modalitatea obişnuită a Căsătoriei. 

Eu îi dau Numirea de „NUNTĂ ICONICĂ”, de care vorbeşte 
DOMNUL HRISTOS, ca NUNTA MIRELUI DIVIN, pe care o 
face TATĂL DUMNEZEU FIULUI Său. 

Pilda celor Zece Fecioare şi a MIRELUI DIVIN ce Vine la 
„Miezul Nopţii” este grăitoare în acest sens. 

NUNTA din Evanghelie nu vorbeşte de Mireasa Femeie, ci doar 
de FIUL ce MERGE la TATĂL (cu Alaiul de NUNTĂ). 

Ce fel de NUNTă este aceasta „Fără” Mireasă? 
Este tocmai NUNTA NAŞTERII DESĂVÂRŞITE, ca 

SUPRAÎNTREGIRE. 
Unii o interpretează ca lepădarea de tot ce este lumesc şi 

Omenesc, ca o INTRARE Totală în Cele DIVINE, ca ÎMPĂRĂŢIA 
Lui DUMNEZEU. 

Atenţie la TAINA NAŞTERII ICONICE (cum îmi place mie să 
o Numesc)! 

Este O SUPRA-NAŞTERE prin DĂRUIREA VIE de CHIP, O 
NAŞTERE directă PRIN Celălalt căruia te DĂRUIEŞTI şi în care 
te „CONTINUI” cu o Pecetluire de CHIP în Celălalt. 

Misticile oculte ce zic că ne „unim cu celălalt” până la un fel 
„contopire” nu sunt Creştine. 

Noi nu ne „contopim”, ca o dizolvare unul în celălalt, ci ne 
„PECETLUIM ca CHIP pe CHIPUL Celuilalt” şi invers, în care 
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RĂMÂNEM ca o „ZUGRĂVIRE” ce nu se mai şterge. Și această 
„ZUGRĂVIRE” este O „NOUĂ COPIE” (O NOUĂ NAŞTERE), ce 
mistic este tocmai UNIREA ICONICĂ. 

Fiţi atenţi la „deosebirile” din acest „complex” de TAINĂ. 
Noi ne NAŞTEM din ACTUL Lui DUMNEZEU, care El ne 

Creează prin ACTIVUL SUFLĂRII PECETEI DIVINE, ce se 
CONTINUĂ în toate NAŞTERILE; ne Naştem dintr-o Fiinţialitate 
de Creaţie prin Părinţi; facem Căsătoria Omenească. Fără acestea 
nu ne putem NAŞTE. Dar atenţie, la rândul nostru, ca RĂSPUNS, 
trebuie să facem şi o SUPRAÎNTREGIRE, prin NAŞTEREA din 
„APĂ şi din DUH”, ca o „NAŞTERE din NOU”, adică încă o 
„NAŞTERE” de altă factură. Se pot da diferite interpretări, dar eu 
am căutat un fond mai de ORIGINE. 

VIAŢA este Permanenta „REMEMORARE a ORIGINILOR” 
prin NAŞTERILE Permanente din NOU (de unde şi mitul  
re-încarnărilor din antichitate). 

Biblic Creştin, noi nu ne „re-încarnăm” tot prin modalitatea 
obişnuită, ci prin MODALITATEA HRISTICĂ, din APĂ şi DUH, 
adică tocmai NAŞTERE prin „ÎNVIEREA” de TAINĂ din APA 
Cea VIE ce poate DA o NOUĂ VIAŢĂ, ca DUHUL să ÎNTI-
PĂREASCĂ-ÎNFĂPTUIASCĂ O NOUĂ NAŞTERE, NAŞTERE 
de DUH (atenţie), adică de o SUPRAMODALITATE. 

Aceasta se concretizează şi mai mult prin TRUPUL 
LITURGIC HRISTIC, care este O NOUĂ ÎNTRUPARE-
NAŞTERE de REALITATE VIE, tocmai prin PRELUNGIREA 
ACTULUI atât a NAŞTERII ca Om, cât şi a ÎNVIERII ca Om-
DUMNEZEU. 

Această TAINĂ este de ne-grăit în fondul ei propriu-zis; 
menţiunile noastre sunt doar „umbre” sugestive. 

Şi insistenţele mele sunt încercări de a menţine un Biblic 
Creştin cât de cât apropiat. 

TAINA B ărbatului şi a Femeii este Însăşi TAINA ÎNTRU-
PĂRII HRISTICE, de aceea CHIPUL HRISTIC şi CHIPUL 
MAMEI NĂSCĂTOARE sunt bazele ICONICE, ca o ÎMPLINIRE 
a CHIVOTULUI Vechi-Biblic, care se DESCHIDE şi se ARATĂ 
ceea ce era Ascuns şi nevăzut. 



63 

Imaginile sugestive Biblice sunt foarte adânci şi într-un 
complex vast, de unde şi profeticul ocult de a da tot felul de 
răstălmăciri. 

Bărbatul şi Femeia sunt Acelaşi Chip de Om, în egalitate, dar 
în MENIRE Proprie. 

FIUL şi MAMA sunt MODELELE ICONICE ale acestei 
MENIRI, ce nu se pot schimba. 

FIUL DIVIN se NAŞTE şi dintr-o MAMĂ-Om, că EL este 
însuşi MODELUL Creator de Om. De aici SACRALITATEA 
MAMEI ca ICONICUL din Lume. 

În Cer doar DUMNEZEU este ICOANĂ şi pe Pământ doar 
MAMA este ICOANĂ, ca MAMA cu CHIPUL FIULUI în Braţe. 

Se zice mistic că Femeia de Copilă are în sine toate Chipurile 
Naşterilor ce se „Văd Tainic” în ea ca nişte zugrăveli. Aşa Femeia 
este în esenţă MAMĂ, şi chiar dacă nu se Căsătoreşte, ea tot 
Născătoare este, că prin ea înseşi Chipurile de Naştere sunt 
Seminţele-Potenţele Naşterilor. 

Când se Naşte o Fetiţă, se zice mistic că se „Re-naşte” încă o 
Zi din Facerea Lumii. Cele 6 (şase) Zile ale Facerii sunt Permanent 
Repetate prin Mamă. De aceea se zice că distrugerea-sfârşitul lumii 
va fi când Femeile nu vor mai Naşte, când nu vor mai fi Mame. 

Aşa şi în Familiile unde nu se Naşte apare blestemul distrugerii. 
Se vorbeşte tot mai mult de un „ideal” mistic al „Opririi 

ascetice” a Căsătoriei şi a Naşterilor. Mai ales Monahii-Călugării fac 
această „Oprire” ca ideal al Veşniciei, când Omul devine ca Îngerii. 

Omul şi aşa, după o anumită vârstă, mai ales Femeia, nu mai 
poate Naşte. 

Oprirea aceasta, în sens Creştin, nu este o „sistare” a Naşterilor, 
ci o TRECERE în NAŞTEREA de MODEL ICONIC LITURGIC 
HRISTIC, în care Fiecare se Re-memorează în toate Celelalte şi 
toate Celelalte se Re-memorează în Fiecare, în care Fiecare Re-
memorează în SUPRA-NAŞTERI toate Memoriile de la Facerea 
Lumii şi toate ce se Răsfrâng în Veşnicie, într-o Veşnică Actua-
lizare, fără o „repetare-imitare”, ci o Rememorare de fiecare dată 
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într-un Răspuns de Re-DĂRUIRE Vie, ca DAR-ÎMPĂRTĂŞIRE, 
într-o UNIRE SUPRA-Cosmică în TRUPUL EUHARISTIC 
SUPRA-Cosmic LITURGIC HRISTIC. 

Dacă misticile oculte şi antice vorbesc de o „dizolvare” a lumii, 
ca o „reabsorbire” în „stingerea manifestărilor”, în sens Biblic este 
tocmai invers, ca o ÎNVEŞNICIRE a RE-MEMORĂRILOR Neîn-
cetate a tuturor Memoriilor Lumii, dar cu OPRIREA „Naşterilor 
singulare”, ca INTRAREA în SUPRANAŞTEREA TOTALĂ a 
Lumii în TRUPUL HRISTIC al FIULUI ajuns la DESĂVÂRŞIRE-
ASEMĂNAREA TATĂLUI Absolut DUMNEZEU. 

Această ÎNVEŞNICIRE a Lumii şochează pe ocultişti şi 
neopăgânismul actual... Biblic, aceasta este Revelaţia strictă. 

Va fi şi un „Sfârşit al Lumii”, ca o „ardere” a păcatului şi a 
„reparării-opririi păcatului”, dar va fi un „Cer şi un Pământ NOU”, 
ca o RE-MEMORARE a Lumii după ARHEMODELUL de 
ORIGINE şi în MENIREA de DESĂVÂRŞIRE HRISTICĂ. 

TAINA aceasta puţini o Primesc... dar noi Creştinii insistăm în 
CREDINŢA acesteia! 

IV 

O altă problemă faţă de care eu insist este cea referitoare la 
Îngeri, întrucât se fac nişte răstălmăciri Biblice din cele mai 
grosolane. 

Se consideră că în Universul Cosmic ar exista „lumi paralele”, 
cu zişii „extratetreştri”, ca „civilizaţii” mai mult sau mai puţin 
evoluate şi că noi Oamenii am depinde de acestea şi chiar am fi un 
„produs” al lor... 

Strict Biblic, DUMNEZEU Creează Cerul cu Îngerii şi 
Pământul cu lucrurile şi Făpturile (Pământul nu în sens de simplă 
Planetă, ci ca Natura corporală şi materială, ca o deosebire faţă de 
Cer-Îngerii Spirituali). 

Miturile antice vorbesc de o zisă Creaţie prin Eoni-Spirite 
primordiale, de Îngeri în diferite trepte-planuri, până la Zei-
personificări mai evidente. 
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Biblic, DUMNEZEU Creează direct, fără intermediari, El 
PERSONAL ZICE şi se FACE, de aceea Biblic nu se vorbeşte de 
Îngeri decât ocazional, după Crearea Omului. 

Au încercat şi unii Teologi să facă şi nişte relatări despre 
Îngeri, dar Sfinţii Părinţi Creştini au lăsat această problemă mai în 
umbră, ca o TAINĂ, ce nu este „de folos” să o ştim în această 
Viaţă. 

Strict Biblic Creştin, între DUMNEZEU şi Lume nu se admit 
„intermediari”, ca să nu se amestece DIVINUL cu alte „puteri” 
străine... Doar DUMNEZEU este toată LUCRAREA din Cer şi de 
pe Pământ şi nimic nu s-a făcut de altcineva. 

Nu există „lumi” în acest Univers Cosmic infinit şi necuprins, 
decât cele „făcute” de DUMNEZEU în cele 6 (şase) Zile ale Facerii 
Lumii. 

Ştiinţa astrologică vorbeşte de „galaxii” şi alte Planete, până la 
„ocultismul lumilor paralele”. 

Biblic nu se contrazic, Cosmosul Lumii fiind vast, după 
MĂREŢIA DIVIN Ă ce este Infinitul şi Necuprinsul Absolut. 

Ce menţionăm este faptul că Cosmosul a putut fi Creat în şase 
(6) Zile, pentru că noi CREDEM în ATOTPUTERNICIA DIVINĂ, 
ce are alte „măsuri” decât ale noastre. Aşa-zisele „ere geologice” nu 
sunt Biblice, că noi excludem orice „evoluţionism”, care ar 
minimaliza VOINŢA DIVINĂ. 

Biblic Spiritele-Îngerii nu sunt „Însăşi” Lucrarea DIVINĂ, ci 
Vestitorii-Mărturisitorii-Cântătorii MĂREŢIILOR DUMNEZEIEŞTI. 
Se mai numesc şi „Trimi şi”, ce pregătesc „Calea DOMNULUI”, dar 
nu ei Lucrează, ci doar DUMNEZEU. 

Îngerii fac VOIA DOMNULUI, adică sunt PURTĂTORII 
Celor Săvârşite de VOIA DIVINĂ. 

Se zice că Îngerii căzuţi ca demoni ar fi vrut să fie ei „Creatorii 
Lumii”, adică DUMNEZEU să le dea lor voie să „facă” Lumea 
după conceperea lor, ca o „lucrare” directă a lor. 

Anticii au tocmai acest „vis luciferic”, în care spiritele doresc 
să fie „lucrători-înlocuitori” ai ACTELOR DIVINE. 

Biblic nu se admite aşa ceva. DOMNUL este SINGURUL 
LUCRĂTOR în Cer şi pe Pământ, şi toată Făptura apoi le  
Re-memorează, ca o PRIMIRE-Ascultare. 
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Îngerii LUMINII sunt ASCULTĂTORII în totalitate ai 
VOINŢEI şi PORUNCILOR DIVINE. 

Cele 9 (nouă) Cete-ierarhii Îngereşti de care vorbesc Teologii 
Creştini sunt în acest sens de ASCULTARE, care DUC LUCRĂ-
RILE DIVINE, nu le produc ei însăşi. Numai DUMNEZEU este 
PRODUCĂTORUL a toate. 

Se încearcă de către unii un neopăgânism cu o „angeologie” de 
tip antic şi mitic, ca o mascată „zeificare”. Aşa fac tot felul de 
„presupuneri” de „planuri şi lumi” ale Îngerilor de diferite 
„grade”... Cu „misiuni oculte şi magice”. 

Biblic nu se admite aşa ceva. 
Forţele Naturii nu sunt „spirite” sau „animate de spirite”, ci 

doar în ACTUL DIVIN, iar Îngerii PRIMESC şi Ascultă şi fac doar 
VOIA DOMNULUI. 

Extratereştrii şi „poveştile paranormale” ce se proliferează 
astăzi sunt încercări de „vis luciferic”... 

Noi nu facem dispute cu nimeni, dar avem dreptul să ne 
„păstrăm” puritatea Biblică. 

V 

Ar mai fi încă multe de comentat şi menţionat. 
Am redat aici doar câteva „repere”... 
Sunt „căutările” mele... Sper să nu fie cu „greşeli”, chiar dacă 

firea mea a dat dovadă de îndrăzneli cam obraznice. 
Cer iertare tuturor şi îi Rog să nu mă „urască” pentru 

slăbiciunile mele de Om supus scăzămintelor şi insuficienţelor. 
DOAMNE, PREASFÂNTĂ TREIME, cu ÎNCHINARE 

Îngenunchez în Faţa ALTARULUI Tău... 
CRED că, peste toate, poate fi MILOSTIVIREA Ta. 
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La Răscrucea TAINELOR 
Decembrie 2001 

I 

Răscrucea. HOTARUL TAINELOR 

– Părinte Ghelasie, să începem discuţia noastră cu HOTARUL 
TAINELOR, cum vă place Dumneavoastră să ziceţi. 

– În sensul nostru Creştin, TAINA nu este doar o noţiune, ci 
însuşi „Fondul şi Suportul” Existenţei în Sine, ORIGINEA 
Absolută, din care Izvorăsc toate şi faţă de care se raportează totul. 
Mulţi s-au zbătut să găsească „ACEL CEVA”, care să fie 
„SUBSTRATUL ORIGINE” pentru toate. 

Eu nu fac „speculaţii metafizice”, încerc să mă „apropii” de 
Revelaţia Biblică. 

Relatările Biblice sunt „TAINE”. 
TAINA este HOTAR DIVIN, unde trebuie să te OPREŞTI ca la 

o Răscruce, unde trebuie să fii foarte atent în ce „direcţie” vei 
merge şi ce „indicaţie” să ALEGI. 

Paradoxal, TAINA este HOTAR-ORIGINE, este totodată 
DESCHIDEREA însăşi a VIEŢII, care nu este la „întâmplare”, ci 
printr-o ALEGERE ANUME, nu oarecare, ci după o serioasă 
cumpănire. 

Cine nu STĂ cu atenţie la Acest HOTAR-OPRIRE-Răscruce şi 
năvăleşte orbeşte în „Largul VIEŢII”, va fi în greşeala cea 
aducătoare de „moarte”... 

În acest sens eu înţeleg TAINA „Pomului ispitirii” din Rai. 
Mie nu-mi place să-l numesc „pomul ispitirii” în sensul de 

„încercare-lege-interdicţie”, până la o „cenzură-inaccesibilitate 
voită”. Proorocul Moise foloseşte în Cartea sa „Facerea” şi această 
modalitate de „ispitire”, pentru a întări în mod deosebit ASCUL-
TAREA faţă de DUMNEZEU. Poporul simplu din acea Vreme 
înţelegea mai puţin adâncul unor TAINE de Mare Înălţime. 
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În Rai „Pomul ispitirii” era tocmai „Răscrucea HOTARULUI 
de TAINĂ”, ca „distincţie” clară şi netă dintre „Natura Creată” şi 
DIVINITATEA CREATOARE. Nu DUMNEZEU a pus această 
„distincţie”, ci acest „HOTAR” s-a făcut de la Sine, ca Apa şi 
Uleiul, care nu se pot amesteca şi aşa confunda. Este evidenţierea 
incontestabilă a „Condiţiei” de Creaţie, faţă de DUMNEZEIREA 
Cea DINCOLO de Natura-Creată. Chiar dacă Uleiul poate trece în 
Apă şi Apa în Ulei, acestea nu se amestecă, ci de-a pururi fiecare 
rămân ceea ce sunt. 

Aşa, HOTARUL dintre Condiţia de Creaţie şi Cea de DIVINI-
TATE este TAINA Răscrucii-OPRIRII, unde se STĂ şi se cumpă-
neşte cum ANUME se poate TRECE şi DINCOLO unde este Scris: 
„VENIŢI la MINE”, ZICE DOMNUL. Este aşa de PUTERNICĂ 
această CHEMARE, încât devine însăşi TAINA Vie ţii noastre. 

Dar mai este scris: „Cine nu ALEGE Drumul Cel Bun, Va muri”. 
De ce acest HOTAR are mai multe „Drumuri-direcţii”? Unii 

zic că este „proba încercării şi opririi”, de a nu trece oricine, ci doar 
după o Anume indicaţie. 

Trebuie înţeles că nu este nici o „oprire Voită şi impusă de 
DUMNEZEU”, ca o „Lege”, ci este „OPRIREA de la Sine” a 
DEOSEBIRII dintre Natura Fiinţială de Creaţie şi DUMNE-
ZEIREA DE-DINCOLO. 

Revelaţia Biblică ne spune de două direcţii – „Binele şi răul”, 
ca Pomul-HOTARUL Binelui şi răului; nu se ştie care este de-a 
dreapta şi care este de-a stânga, în aceasta constând de fapt TAINA 
ALEGERII. 

De ce Creaţia trebuie să „ALEAGĂ Drumul VIEŢII”, când ar 
trebui să fie direct? 

Pentru că VIAŢA este „CHIPUL TAINEI” şi TAINA este 
CHIPUL Lui DUMNEZEU. Făptura Creată doar în TAINA 
CHIPULUI Lui DUMNEZEU are VIAŢĂ, altfel „moare”. 

Repet, aceasta nu este o „impunere”, este un fapt de la sine, al 
Realităţii Raportului dintre Lume şi DUMNEZEU. 

IMPUNEREA nu o pune DUMNEZEU, ci paradoxal şi-o 
Impune „NECESARUL Creaţiei”, care nu poate avea Acces decât 
prin TRECEREA Răscrucii HOTARULUI de TAINĂ. 



69 

Biblic, „Răscrucea” este sugestiv numită ca „ispitire-încercare”, 
ca o „Conştientizare a Identităţii de Creaţie”, care nu se poate 
„confunda” cu DIVINUL. 

Făptura Creată trebuie să devină CONŞTIENTĂ de propria Sa 
Condiţie de Creaţie, net Deosebită de DIVINITATE, şi în această 
CONŞTIINŢĂ să TREACĂ HOTARUL de TAINĂ. 

Biblic, OPRIREA înseamnă CONŞTIINŢĂ. Făptura Creată 
OPRINDU-Se pe Sine în FAŢA TAINEI DIVINULUI î şi IDEN-
TIFICĂ propria Natură Creată. 

Biblic, este o analogie strânsă între: HOTAR-OPRIRE şi 
IDENTITATEA de Sine. Creaţia doar OPRINDU-Se în FAŢA 
DIVINULUI se VEDE şi pe sine, altfel cade în auto-amăgirea de 
sine până la pierderea CONŞTIINŢEI ORIGINII (ceea ce se 
întâmplă prin păcat). 

Biblic, ni se relatează că în Rai Răscrucea HOTARULUI de 
TAINĂ avea Drumul „Pomului ispitirii” Binelui şi răului şi Drumul 
„POMULUI VIEŢII”... 

Se zice mistic că fiecare DIRECŢIE avea un ALTAR de 
TAINĂ, unde Adam-Omul trebuie să săvârşească un RITUAL prin 
care să poată face „TRECEREA”. Aşa, GLASUL DOMNULUI Se 
AUZEA la acest ALTAR şi adesea Adam-Omul VORBEA cu 
DUMNEZEU. ÎNTÂLNIREA şi VEDEREA propriu-zisă puteau să 
aibă loc doar DINCOLO de HOTARUL de TAINĂ. 

De ce consemnarea Biblică este în această „imagine” de POM? 
Pentru că Adam-Omul este Făptura Creată ULTIMĂ, care 
UNEŞTE Cerul cu Pământul (Raiul fiind tocmai Chipul Omului, 
Cer şi Pământ în Unire). 

Omul nu este un „produs” al Facerii Lumii, ci un SUPRA-Chip 
de Creaţie, ca „HOTAR de TAINĂ”  al Lumii FAŢĂ de DUM-
NEZEU CREATORUL. 

Dacă pentru Om, HOTARUL este Însuşi DIVINUL, pentru 
Lumea Cosmică HOTARUL este Omul. 

Aici eu consider că se face greşeala antică după căderea în păcat, 
că se pierde tocmai această RAPORTARE. Aşa, după căderea în 
păcat, Natura Cosmică nu se mai Raportează la HOTARUL Omului 
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şi Omul nu se mai Raportează la DIVIN, fâcându-se auto-raportări 
în „gol de ARHETIPUL ORIGINE”, ceea ce aduce „anormalizarea-
stricarea” atât a Naturii, cât şi a Omului. 

Natura Cosmică nu se „Oglindeşte-Rememorează” în DIVIN, 
ci în Om-CHIPUL DIVINULUI, pentru că DIVINUL a CREAT 
Natura „PENTRU Om”, ca Omul s-o umanizeze şi s-o facă DAR 
apoi DIVINULUI, DAR-ROD de ÎMPLINIRE a RĂSPUNSULUI 
Creaţiei Faţă de DIVIN (Vezi TRUPUL HRISTIC). 

Anticii fac din Natura Cosmică un zis „Spiritual Divin” şi din 
Om „o evoluţie a Spiritului” până la un „panteism” confuz. 

Atenţie la Revelaţia Biblică, ce are altă Viziune. 
DUMNEZEU Creează Lumea Cosmică în cele 6 (şase) Zile în 

VEDEREA SUPRA-Creaţiei Omului, ca o „lucrare” după un 
„proiect-Om”. Natura este Creată după proiectul-Om, ca Natura să 
se poată apoi Rememora-Oglindi în Om, să nu fie „străină” de 
Omul ce o va Umaniza până la „TAINICA ÎNDUMNEZEIRE” în 
TRUPUL LITURGIC al VEŞNICIEI DIVINE. 

Imaginea-Zugrăvirea de POM este sugestivă tocmai în acest 
sens. Lumea este ca un Pom cu „Ramificaţiile sale Cosmice” şi 
„Rodurile” Pomului sunt „Seminţele-Memoriile”, pe care Omul 
trebuie să le „Conştientizeze” în Propriul său Chip, să le 
Umanizeze. 

Biblic, se Vorbeşte de o „interdicţie strictă” de a nu se „mânca” 
din acest „POM”, fiind pericolul morţii. Iată TAINA HOTARULUI. 

Rodul acestor POMI îşi DEZVĂLUIE TAINA doar după TRE-
CEREA HOTARULUI. Rodul acestora trebuie DUS ca DAR,  
până ACOLO, la „CINA Cea de TAINĂ” a ÎMPĂRATULUI 
DUMNEZEU. 

Se zice, mistic, că Adam-Omul trebuia să se OPREASCĂ la 
HOTARUL acestor POMI până când puteau să Ia din RODUL lor 
şi aşa să poată TRECE DINCOLO, spre ÎMPĂRĂŢIA de TAINĂ. 

Se spune că în Rai Aceşti POMI erau în FLOARE. „Pomul 
ispitirii Binelui şi răului” se zice că a „rodit” mai repede şi 
„şarpele” (glasul demonic al ispitirii) l-a chemat pe Adam să-l ia, să 
nu mai aştepte RODIREA POMULUI VIEŢII. 
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Omul ca Făptură nu poate TRECE direct şi repede HOTARUL 
de TAINĂ; trebuie să se OPREASCĂ, să CREASCĂ şi să 
ASCULTE, să ÎNVEŢE. 

Omul trebuie mai întâi să VORBEASCĂ, să PRIMEASCĂ 
GLASUL DOMNULUI şi aşa să ŞTIE cum să TREACĂ 
HOTARUL de TAINĂ. 

Iată Revelaţia Biblică! 
Cei care fac pe „deştepţii” şi repede trec peste HOTARELE de 

TAINĂ ale Revelaţiilor Biblice aleg tocmai „direcţia” Binelui şi 
răului a „pomului ispitirii”, unde vor găsi „moartea” în locul 
VIEŢII. 

Şi noi, Urmaşii lui Adam, trebuie să ÎNVĂŢĂM GLASUL 
DOMNULUI, Să-L ASCULTĂM mai întâi, să Creştem în 
ÎNCHINARE Faţă de ALTARUL HOTARULUI de TAINĂ şi aşa 
nu vom mai cădea în „greşeala” lui Adam. 

Lumea se OPREŞTE la HOTARUL Omului şi Omul trebuie  
s-o facă DAR Lui DUMNEZEU, nu s-o „mănânce”. 

„Mâncarea” este TAINA Umanizării Naturii. Omul „mănâncă” 
cele ale Naturii nu ca s-o distrugă sau să o consume, ci să o 
Umanizeze, să o PREFACĂ în TRUP de ÎNTRUPAREA 
CHIPULUI DIVIN. 

Omul nu are voie să mănânce „Natura” direct, ci mai întâi să o 
facă DAR DIVINULUI, să o PREFACĂ în TRUP al CHIPULUI 
DUMNEZEIESC şi apoi să se ÎMPĂRTĂŞEASCĂ la CINA Cea 
de TAINĂ. 

HOTARUL Omului este TAINA TRUPULUI CHIPULUI 
DIVIN. Doar Omul poate fi TRUP al CHIPULUI DUMNEZEIESC. 

VIAŢA Omului este în TAINA ÎNTRUPĂRII DIVINE.  Omul 
pierde VIAŢA prin moartea CHIPULUI ÎNTRUPĂRII DIVINE. 

Cine nu ţine cont de această TAINĂ a CHIPULUI ÎNTRU-
PĂRII nu va percepe Adevărata Revelaţie Biblică. 

MENIREA Omului este TAINA ÎNTRUPĂRII, de aceea în 
Chipul Omului se ÎNTRUPEAZĂ FIUL Lui DUMNEZEU, Cel 
prin Care S-a Creat Lumea. (Vezi pe larg „HRISTOS, TAINA 
TRUPULUI Lumii”.) 
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Omul a greşit când şi-a „ales” Răscrucea „Pomului ispitirii al 
Binelui şi răului”, şi aşa în loc să PREFACĂ Lumea în TRUPUL 
CHIPULUI DIVIN, el o „distruge”, o rupe în „Bine şi rău”, până la 
înfricoşata „moarte”... „Mâncarea” din „pomul ispitirii” nu mai este 
o ÎMPĂRTĂŞIRE de TAINĂ, ci o „mâncare goală” de VIAŢĂ. 

Omul prin păcatul „mâncării moarte” pierde Chipul Raiului şi 
MENIREA Sa SACRĂ. 

POMUL VIEŢII dă „MÂNCAREA Cea VIE”, pe când „pomul 
ispitirii” d ă „mâncarea morţii” şi aşa Omul TRECE HOTARUL 
Răscrucii de TAINĂ în „direcţia” opusă şi distrugătoare. 

Atenţie! Să nu se confunde simplul „trup” al Omului cu 
TAINA ÎNTRUPĂRII CHIPULUI DIVIN, ce înseamnă 
„Umanizarea-PREFACEREA” „trupului Naturii” în TRUPUL 
VEŞNICIEI şi ÎMPĂRTĂŞIRII DIVINE. 

Prin păcat, Omul rămâne cu „trupul obişnuit”, doar de Natură, 
fără PREFACEREA DIVINĂ, în TRUP al CHIPULUI DIVIN. 
Omul rămâne doar un „trup al Naturii”, golit de CHIPUL DIVIN şi 
aşa Omul în loc să Umanizeze Natura-trupul, o „dezumanizează” şi 
se face o „natură stricată şi muritoare”. 

O, amarnică greşeală şi cădere a Omului! 

II 

Răscrucea din Cer; căderea Îngerilor 

Baza CONŞTIINŢEI EXISTENŢIALE este SACRUL (super-
lativul DIVIN) pe care Biblicul îl traduce în TAINA OPRIRII-
HOTARUL ULTIM, care paradoxal este tocmai ÎNCEPUTUL unor 
Ne-sfârşite Începuturi. 

OPRIREA în FAŢA DIVINULUI  este SACRALITATEA 
Creaţiei. OPRIREA SACRĂ se face ALTAR-LOCUL ÎNCHI-
NĂRII SACRE, de unde ÎNCEPE orice Început. 

Aici s-a încurcat Adam-Omul, care nu a făcut din HOTARUL 
de TAINĂ ALTARUL ÎNCHINĂRII şi aşa a pierdut „ALEGEREA 
SACRĂ”. 
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DUMNEZEU (CUVÂNTUL) a Creat „Cerul şi Pământul” 
(Facere 1, 1). Cerul este considerat „Lumea Îngerilor” şi pământul 
este „Lumea Cosmică”. 

Apoi Cerul şi Pământul în Unire se fac Raiul cu Chipul Omului. 
Să nu se confunde Pământul-Cosmos cu „Pământul Planetă-

Raiul Omului”. 
Ce trebuie evidenţiat ca Revelaţie Biblică este faptul că 

DUMNEZEU este NUMIT CUVÂNTUL (Ioan 1, l-3). 
Biblic, DIVINUL ESTE UN NUME. ARE UN NUME, nu este 

un „Divin oarecare”. Un „Divin fără Nume” nu este de Revelaţie 
Biblică. 

Unii fac „mare gălăgie” că DIVINUL „nu are Nume”, că este 
Dincolo de orice „numire”, ca „apofatic absolut”. Biblic, DIVINUL  
este „CHIP în Sine”, un ANUME DIVIN, Care este DINCOLO de 
toate Numirile Creaţiei, dar Care este ORIGINEA-ARHETIPALĂ 
a tuturor Numirilor din Lumea Creată, fără de care nu ar fi posibile 
aceste Numiri. 

Biblic, se vorbeşte de un NUME de TAINĂ al Lui DUM-
NEZEU, care nu poate fi PRONUNŢAT decât de Marele Arhiereu 
şi doar o dată pe An, după o pregătire aspră de curăţire şi purificare, 
că NUMELE Lui DUMNEZEU este „FOC MISTUITOR”. 

Şi la antici este tradiţionalismul „Numirilor Sacre şi secrete” 
ale Cetăţilor, care, odată profanate, aduc distrugerea. 

Nimeni nu ştie NUMELE în Sine al Lui DUMNEZEU că este 
MISTUITOR pentru Făptura Creată, dar DUMNEZEU ARE cu 
Adevărat un ANUME NUME. 

NUMELE Lui DUMNEZEU este TAINA CHIPULUI Lui şi 
DIVINUL Biblic este CHIP-NUME şi ANUME. 

„EU SUNT CEL Ce SUNT” se NUMEŞTE pe Sine DUM-
NEZEU, deci prima NUMIRE de EU, CEL Ce Este cu Adevărat. 
EUL DIVIN nu este un CHIP DIVIN întâmplător şi oarecare. 

De aici, în Creştinism, Revelaţia TREIMII DIVINE, ca Dez-
văluirea TAINEI CHIPULUI ANUME al Lui DUMNEZEU. 

Biblia are „Vechiul Testament” şi „Noul Testament”. Vechiul 
Testament are CHIPUL de TAINĂ al Lui DUMNEZEU care 
VORBEŞTE-ZICE, NUMEŞTE şi ÎNFĂPTUIEŞTE cele Create, 
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iar Noul Testament are şi Dezvăluirea NUMIRII CHIPULUI, ca 
TREIMEA DIVINĂ. 

În Vechiul Testament este NUMIRE fără CHIP, iar în Noul 
Testament este şi NUMIRE şi CHIP. În Vechiul este „NUMIRE în 
Nevăzut” şi în Noul este NUMIREA în VĂZUT-CHIP ICOANĂ. 

În Vechiul nu se admitea „Zugrăvirea NUMIRII DIVINE”, ca să 
nu se Dezvăluie CHIPUL NUMIRII. 

În Creştinism se Dezvăluie şi CHIPUL prin FIUL DIVIN Ce 
Se ÎNTRUPEAZĂ direct şi PERSONAL. 

Iată Răscrucea Primordială, HOTARUL de TAINĂ-ORIGINE. 
DIVINUL are TAINA NUMIRII Sale. 
Lumea Creată are de asemenea Taina „Numirilor de Creaţie”. 

DUMNEZEU ZICE şi le NUMEŞTE. 
Atenţie la Revelaţia Biblică! 
Se crede că LIMBAJUL este „Perceperea şi traducerea” 

noastră de Creaţie. 
Biblic, ORIGINEA LIMBAJULUI este în DIVINUL direct, în 

CUVÂNTUL DUMNEZEIESC. 
„La Început a fost CUVÂNTUL... prin Care toate s-au 

FĂCUT... şi CUVÂNTUL S-a FĂCUT TRUP” (Ioan 1, 1-3; 1, 14). 
Cerul este „Facerea în CHIPUL CUVÂNTULUI”. Lumea-

Cosmosul (cele Şase Zile) sunt Facerea ÎNTRUPĂRII CUVÂN-
TULUI. Omul este Facerea CUVÂNTULUI şi ÎNTRUPĂRII în 
UNIREA cu ÎNSĂŞI DIVINITATEA. 

 
Iată HOTARELE-Răscrucile de TAINĂ: 
Răscrucea Cerului: CUVÂNTUL 
Răscrucea Cosmică: ÎNTRUPAREA 
Răscrucea Omului: UNIREA Totală. 
 
CUVINTELE DIVINE Se transpun Creator în Îngeri; Se 

ÎNTRUPEAZĂ Creator în Lumea Cosmică; în Om Însăşi 
SUFLAREA CHIPULUI DIVIN Se UNEŞTE cu Toată Creaţia. 

Cine nu ţine cont de aceste „Repere” Biblice nu va Percepe 
Adevărata Revelaţie Biblică. 
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Îngerii sunt Spirite-Făpturi NUMIRI, Fiecare o NUMIRE de 
CUVÂNT DIVIN, Care Poartă astfel PECETEA ARHEMEMO-
RIALĂ a unei permanente Cuvântări, de unde caracterul Spiritual. 

Îngerii se consideră Spiritele „gânditoare”, ce este greşit după 
Revelaţia Biblică. 

Biblic, Îngerii nu Gândesc „lumea”, nu sunt „intermediarii” 
Spirituali ai DIVINULUI prin care se Creează Lumea (cum este 
filozofia antică păgână). Biblic, doar DUMNEZEU direct şi 
PERSONAL Creează Lumea, şi Îngerii sunt Primele Făpturi ale 
CUVÂNTULUI CREATOR, sunt „Cântătorii-Vorbitorii” CUVÂN-
TULUI DIVIN. Îngerii „Poartă” CUVÂNTUL  DIVIN, Îl Vestesc, Îl 
Laudă şi-L M ărturisesc, Îl POARTĂ ca pe un CHIVOT de 
SACRALITATE DIVINĂ. 

În pictura Creştină, Îngerii sunt Zugrăviţi cu nişte „Globuri de 
TAINĂ pe care sunt Scrise NUMELE de TAINĂ al Lui 
DUMNEZEU”. 

Fiecare Înger are un Nume Propriu după un CUVÂNT ANUME 
DIVIN. Conştiinţa Spirituală a Îngerilor este TAINA CUVÂN-
TULUI DIVIN, ca HOTAR-ALTAR-MENIRE-ÎNCHINARE-
Cântare-Vestire-Purtare-ASCULTARE. 

Fiecare Înger RĂSPUNDE însă în mod Propriu FAŢĂ de 
CUVÂNTUL DIVIN PECETLUIT pe Fiinţialitatea sa Spirituală. 
Zisele Cete-Ierarhii Îngereşti sunt în acest sens, de Specific de 
Răspuns Propriu, fără să fie „grade inferioare sau superioare”, ci 
Egalităţi în specificuri proprii. 

Zisele „Căpetenii Îngereşti” sunt Îngerii cei mai cunoscuţi 
nouă, dar Îngerii între ei nu sunt mai mari sau mai mici, ci 
asemenea Florilor în nenumăratele Culori şi Staturi, fără să piardă 
Egalitatea dintre ele. 

Trebuie bine evidenţiat şi menţionat faptul că specificul 
Spiritual Îngeresc nu este „Gândirea”, ci CUVÂNTAREA. Îngerii 
„Gândesc prin CUVINTE”, nu Cuvintele sunt „Gândiri în 
expunere”. 

Cerul este ALTARUL CĂRŢII DIVINE, şi Îngerii sunt 
Slujitorii Acesteia. Îngerii fac RITUALUL de TAINĂ al PRMIRII 
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şi Căutării CUVÂNTĂRII DIVINE. Logica Spirituală Îngerească 
este CUVÂNTUL DIVIN, este ALTARUL-HOTARUL-Răscrucea 
prin care se accede la Cele de DINCOLO, în TAINA DIVINĂ. 

Se vorbeşte de căderea Îngerilor ca o „cădere din TAINA 
CUVÂNTULUI”. LUCIFER iese din ASCULTAREA şi SACRA-
LITATEA CUVÂNTULUI DIVIN, şi face o prefacere în „gândirea 
demonică”, „negativismul-distrugerea-ruperea-contrarietatea”. 

Specificul demonic este „contrarietatea dintre CUVÂNT şi 
Gândire”. Pentru Îngeri, CUVÂNTUL şi Gândirea sunt totuna şi 
mai mult, CUVÂNTUL se face Gândire, ca Memorial de 
CUVÂNT. 

Îngerul este „LIMBAJ”, nu este „intelect” (cum zic anticii). 
Biblic, Spiritul nu este „Raţiune”, ci PURTĂTORUL CUVÂN-

TULUI-ZICERII Creative DIVINE. 
„Raţiunile” sunt Structurări, pe când CUVÂNTUL este „Facere 

INTEGRALĂ”, directă, care posedă apoi Structurile. Intelectul 
„rupe” CUVÂNTUL-ÎNTREGUL-FORMA în Structurile Sale, ca 
apoi să-l „re-formeze”. Lucifer-Îngerul căzut încearcă să „re-
creeze” lumea din structurile-ruperile FORMELOR ÎNTREGI 
Create de CUVÂNTUL DIVIN şi cade în „adâncul întunericului”. 

CUVÂNTUL Este „LUMINĂ”, Gândirea este „ascuns-
întuneric”... Luceafăr schimbă LIMBAJUL cu Intelectul, ce 
răstoarnă Realitatea. DIVINUL este direct LIMBAJ, pentru că 
Gândirea-Intelectul îşi are ORIGINEA în LIMBAJUL DIVIN Cel 
DINCOLO de Intelect. 

Anticii păgâni fac mare caz de Intelect, ca efect al căderii din 
Cer şi din Rai, ce „împarte” ÎNTREGUL în Bine şi rău, în care 
Raţiunea devine tocmai „dualitatea contrară”. 

Îngerii mai întâi PRIMESC CUVÂNTUL DIVIN, fac din 
CUVÂNT HOTAR-OPRIRE, fac RITUALUL SACRU al ÎNCHI-
NĂRII, şi aşa TREC DINCOLO în TAINA DIVINULUI, FAŢĂ de 
care RĂSPUND cu specificul pur Îngeresc de Cântare şi Laudă şi 
SLUJIRE-Vestirea CUVÂNTULUI DIVIN. 

Îngerii demoni (căzuţi) refuză PRIMIREA CUVÂNTULUI, nu 
se mai OPRESC la HOTARUL CUVÂNTULUI, nu mai fac 
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RITUALUL ÎNCHINĂRII SACRALITĂŢII CUVÂNTULUI, se 
„golesc” de CUVÂNT şi trec în „golul Gândirii” în care încearcă să 
„gândească” DIVINUL după o „închipuire” de „intelect”. 

Îngerii LUMINII nu-şi „închipuie”, ci totul îl PRIMESC direct 
şi real şi aşa „Gândirea” care este Structura Spirituală „întipăreşte” 
CUVÂNTUL şi ÎL face Gândire. 

Biblic, Gândirea nu produce CONŞTIINŢA, ci CUVÂNTUL, 
CARE Este TOTODATĂ Entitatea Spirituală proprie. 

Parabolic, Răscrucea din Cer era sub semnul unei CĂRŢI pe 
care era SCRIS un NUME de TAINĂ. Era ca un ALTAR totodată, 
unde Îngerii se OPREAU şi se ÎNCHINAU şi Fiecare, în măsura 
Propriei sale Deschideri Spirituale, putea TRECE apoi acest 
HOTAR, ce consta din TAINA CITIRII-Revelaţiei NUMELUI 
DIVIN, ce se DESCOPEREA „ALTUL” fiecărui Înger, pe care apoi 
ÎL Cântau în modalitatea Propriei lor CONŞTIENTIZĂRI şi 
ASUMĂRI. 

Această „Mistică Îngerească” este TAINĂ Cerească, pe care 
Biblicul o aminteşte, ca Chipul Îngeresc. 

Natura Cosmică are HOTARUL-ALTARUL ÎNTRUPĂRII 
CUVÂNTULUI DIVIN, de aceea zisele Planete Cosmice şi 
obiectele şi Făpturile sunt „Trupuri” şi Fenomene Corporale, ce Re-
Memorează CUVÂNTUL DIVIN CREATOR. 

După căderea în păcat a Îngerilor şi Omului, Natura este 
„afectată” de „distrugerea şi stricarea” acesteia. Corpurile Naturii 
sunt fiecare un ALTAR-HOTAR de TAINĂ, și nu trebuiesc 
„profanate”. Frumuseţea şi Armoniile Naturii sunt Mărturiile 
Revărsării SACRE DIVINE. 

Omul fiind UNIREA Cer şi Pământ şi totodată UNIREA cu 
Însuşi Divinul, are în Sine Cerul ca Suflet, Pământul ca Trup, şi 
DIVIN ca CHIPUL-SUFLAREA DUMNEZEIASCĂ. 

Omul are TREI RĂSCRUCI-HOTARE: ca Suflet-HOTARUL 
CUVÂNTULUI Ceresc; ca Trup are HOTARUL Corpurilor 
Cosmice; ca Chip direct de Om-PERSOANĂ are HOTARUL 
DIVINULUI Însuşi. 
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Doar în aceste „repere” Revelaţia Biblică este percepută cu 
adevărat, altfel se fac răstălmăciri luciferice eronate şi sub 
stigmatele căderii în păcat. 

III 

IUBIREA,  Răscrucea-HOTARUL VEŞNICIEI 

NUMELE de TAINĂ, Frumuseţile Naturii în general, sunt 
ALTARELE ÎNCHINĂRII pe care Făptura o Aduce CREATO-
RULUI DUMNEZESC. 

La aceste ALTARE se ADUNĂ toată Făptura, ca la Răscrucea 
şi HOTARUL de unde apoi ÎNCEPE TRECEREA DINCOLO, 
unde este de fapt Marea TAINĂ a VIEŢII. 

Şi Marea TAINĂ este IUBIREA. Ce este IUBIREA? Este 
Însuşi DUMNEZEU! Ce este DUMNEZEIREA? IUBIREA în 
IUBIRE! 

Cine vrea să SPUNĂ IUBIREA cu o „altă” Numire, îi va 
pierde CHIPUL. 

IUBIREA este CHIP-ICOANA directă a Lui DUMNEZEU. 
Nimeni nu ştie NUMELE IUBIRII decât de Însăşi IUBIREA 

ce Se face NUME-CHIP. Nimeni nu ştie NUMELE Lui 
DUMNEZEU decât de IUBIRE. 

Îngerii în Cer NUMESC prin Cântarea Cerească, LUMINA 
IUBIRII şi Lumea Naturii prin Frumuseţile lucrurilor ei, dar 
NUMELE îşi ARATĂ CHIPUL IUBIRII prin UNIREA din Om. 

Omul se LUMINEAZĂ cu Inima, se Înfrumuseţează cu Raiul 
Lumii, dar UNIREA o face cu CHIPUL Însuşi al IUBIRII. 

Primul CHIP al IUBIRII este NUMIREA DIVINĂ. Noi îl 
NUMIM  pe DUMNEZEU prin FIUL Său Ce Se ÎNTRUPEAZĂ 

prin HRISTOS-CUVÂNTUL. 
NUMELE de FIU este TAINA ce ne Descoperă nouă, Lumii, 

DESCHIDEREA peste HOTARUL DIVIN, fără aceasta de  
ne-trecut. 
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FIUL este CHIPUL IUBIRII DUMNEZEIEŞTI şi noi Făptura 
avem PECETLUIT acest CHIP al IUBIRII, prin care putem Exista 
şi Trăi. 

CONŞTIINŢA IUBIRII  de FIU este ORIGINEA şi suportul 
Iubirii noastre Fiinţiale de Făpturi Create. 

Numai prin UŞA de FIU noi TRECEM în VEŞNICIA IUBIRII 
DUMNEZEIEŞTI. 

TAINA CHIPULUI  de FIU este Însăşi TAINA  CHIPULUI Lui 
DUMNEZEU. 

Fără CHIPUL de FIU, Biblicul este confuz. Biblic DUM-
NEZEU nu este un DIVIN „oarecare”, ci un ANUME DIVIN, al 
Cărui CHIP Se ARATĂ prin FIUL-ASEMĂNAREA TATĂLUI 
DUMNEZEU. 

HOTARUL CHIPULUI de FIU este Răscrucea Omului, ce are 
din Plin CHIPUL FIULUI. 

Nu este alt CHIP al IUBIRII decât CHIPUL IUBIRII de FIU şi 
de PĂRINTE, în DRAGOSTEA DUHULUI PREASFÂNT. 

Făptura Creată are Această Revărsare DIVINĂ şi RĂS-
PUNSUL Creaţiei este în acest ARHEMEMORIAL DIVIN. 

La HOTARUL IUBIRII, Făptura îşi Descoperă Propriul Chip 
de Fiu de Făptură şi aşa poate TRECE peste HOTAR în ÎMPĂ-
RĂŢIA VEŞNICIEI. 

IUBIREA nu este „pat nupţial” (cum zic anticii). DIVINUL în 
Sine Biblic este PATERNITATEA ABSOLUTĂ, FILIAŢIA 
ABSOLUTĂ şi ÎNRUDIREA de DUH ABSOLUT. 

În Creaţie, FIUL coboară DUMNEZEIREA tot în CHIPUL de 
FILIAŢIE şi aşa, Toată Făptura este în IUBIREA de CHIP de FIU. 

HOTARUL-Răscrucea Lumii este astfel în CHIPUL FIULUI 
care are MENIREA să Caute ÎNTÂLNIREA cu TATĂL din Care 
are VIAŢA şi a Cărui ASEMĂNARE este. 

Se vorbeşte de o zisă mistică a „căutării Miresei şi a Mirelui”. 
Chipul de Mire şi Mireasă este tocmai TAINA IUBIRII ce 

Caută ASEMĂNAREA de Filiaţie. Păcatul a distrus Memorialul de 
FIU şi l-a transformat într-un „memorial de auto-dedublare 
feministă şi masculină”, până la auto-desfrâul morţii. 
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Mitul antic al lui Oedip aminteşte de aceasta, cum Fiul îşi 
omoară pe Tatăl său şi se căsătoreşte cu Mama sa, tocmai groaznica 
rupere în Bine şi rău a Chipului de FIU. (Vezi pe larg relatările 
noastre despre căderea lui Adam, în „Moşul din Carpaţi”, „Ecce 
Homo”.) 

Cine vrea să fie în Adevărata Revelaţie Biblică, TAINA 
CHIPULUI FIULUI DUMNEZEIESC trebuie s-o aibă în Vedere. 

În Creaţie este şi Taina MAMEI, care este tot în TAINA FIULUI. 
IUBIREA DUMNEZEIASCĂ este în HOTARUL CHIPULUI 

de Fiu în Sine, şi Iubirea de Creaţie este în Hotarul MAMEI de 
Făptură. 

Mirele este FIUL ce-şi caută Naşterea în Lume, adică Mireasa-
MAMA. 

Zisa Soţie este ICONICUL de TAINĂ al MAMEI, de aceea FIUL 
este sub „TAINA NAŞTERII” prin care TRECE Hotarul Lumii. 

Căsătoria este „Trecerea Hotarului Lumii” şi Naşterea din 
MAMĂ este însăşi ÎMPLINIREA acestei Treceri. 

Căsătoria fără Naştere de Fiu/Fiice nu ÎMPLINEŞTE Trecerea 
Hotarului de Taină al Lumii, după cum fără UNIREA cu FIUL Lui 
DUMNEZEU nu este ÎMPLINIREA TRECERII HOTARULUI 
DIVIN. 

IUBIREA este NAŞTERE din TATĂL ca DIVINITATE şi 
Naştere din Mamă ca Făptură de Creaţie. 

Nimeni nu poate TRECE în VIAŢĂ fără INTRAREA prin 
aceste UŞI de TAINĂ, fără Răscrucea acestor HOTARE de 
TAINĂ. 

Virtuţile şi Răspunsurile noastre sunt doar prin CHIPUL 
acestor HOTARE. Biblicul este văzut de mulţi ca „Legi şi Porunci 
îngrăditoare”... Din cele relatate se deduce însă că acestea sunt 
Răscruci-HOTARE de TAINĂ, prin care TAINA VIEŢII se 
Desfăşoară şi CREŞTE în VEŞNICIE. 

Păcatul tinde să distrugă tocmai aceste HOTARE de TAINĂ, 
ceea ce se dovedeşte a fi însăşi distrugerea Lumii. 

Fericiţi care se OPRESC cu ÎNCHINARE la HOTARELE de 
TAINĂ şi aşa să TREACĂ DINCOLO în DESCHIDEREA 
VEŞNICIEI DIVINE. 



81 

La Răscrucea HOTARELOR de TAINĂ! 

 
DOAMNE, TU ai Creat 
O Lume 
Care să Te poată ÎNTÂLNI, 
Să Te poată IUBI 
Pe Tine, Cel Ce din IUBIRE 
Ai Făcut Lumea! 
 
Dar Lumea 
Stă Dincoace de Tine 
Că între Lume şi Tine 
Este un HOTAR 
Ce DEOSEBEŞTE Făptura 
De CREATOR. 
O, Răscruce de TAINĂ, 
Unde ALTAR 
De SFÂNTĂ ÎNCHINARE 
Se Face, 
Unde Tu Însuţi Vii 
Şi CHEMI Lumea 
Să Vină la Tine 
Să TREACĂ HOTARUL 
Doar în PREFACEREA Ta 
ÎMBRĂCATĂ în HAINA 
De TAINĂ. 
 
Însuşi Cerul are un HOTAR 
Peste care nu TRECE 
Decât în TAINA 
NUMELUI  Tău 
Ce este DINCOLO 
De tot Numele, 
Dar care se „ŞOPTEŞTE” 
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În IUBIREA Ta, 
Ce este TAINA 
Însăşi a NUMELUI 
Căruia Se ÎNCHINĂ 
Şi Cântă în 
Nespusă Slavă! 
 
Pământul cu toată Făptura 
Are HOTARUL de TAINĂ, 
Unde toate se OPRESC 
Şi fac ALTAR 
Pe care Se DĂRUIESC 
JERTFE Vii, 
Pe care Tu, DOAMNE, 
Le PRIMEŞTI 
Şi în MISTUIREA 
IUBIRII 
Le PREFACI 
Şi aşa TRECEREA 
DINCOLO peste HOTAR 
Poate să „FIE”. 
Lumea nu poate 
TRECE HOTARUL de TAINĂ, 
Că este Făptură Creată, 
Dar Tu Însuţi 
ÎNTINZI 
IUBIREA Ta, 
Care Se Face 
DRUM peste HOTAR 
Unde VEŞNICIA 
Se Face 
ÎNTÂLNIREA, 
TAINA  dintre 
Tine şi Lume, 
NUME-ÎNCHINARE, 
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IUBIRE –  
UNIREA peste toate, 
IUBIREA-OPRIREA 
FAŢĂ în FAŢĂ, 
Ce nu se mai Sfârşeşte 
Care mereu ÎNCEPE 
Şi mereu se Face 
TAINĂ şi Răscruce, 
ALTAR  şi TRECERE, 
IUBIRE fără margini 
În care toate se ADUNĂ, 
DARURI de ÎMPĂRTĂŞIRE, 
HOTAR fără OPRIRE, 
OPRIRE fără HOTAR, 
DUMNEZEU şi Lume 
În ÎNTÂLNIRE! 

 
* 

 
DOAMNE, iată-mă şi pe mine, 
La HOTARUL-Răscrucea de TAINĂ. 
Văd DRUMUL Ceresc 
Cu NUMELE Ce s-a ÎNTRUPAT, 
FIUL Lui DUMNEZEU, 
CUVÂNTUL CREATOR, 
Ce CRUCEA Lumii 
La ÎNVIEREA Veşniciei  
A Ridicat. 
Şi aşa, 
Cu NUMELE DUMNEZEIESC, 
Cu ÎNCHINAREA Lui, 
DINCOLO Pornesc, 
În LUMINA Cerească 
Fără de Seamăn. 



84 

Iată-mă, DOAMNE, 
Şi la HOTARUL 
Unde Universul întreg 
Este PLIN de Frumuseţi 
Şi de Miresme 
Ce pe Tine Te MĂRTURISESC. 
Nu este voie sa se rupă ceva, 
Le Mângâi cu Mâna 
Şi în şoapte de TAINĂ 
AUD Cântarea DUMNEZEIASCĂ 
Ce mă TRECE Peste HOTAR. 
Iată-mă şi la Răscrucea 
Unde o ICOANĂ 
STĂ LUMINATĂ 
De o Candelă 
Ce nu se mai Stinge Niciodată! 
Mă OPRESC 
Cu Privirea 
La CHIPUL de TAINĂ 
Şi AŞTEPT 
De asemeni să mă PRIVEASCĂ... 
NUMELE DUMNEZEIESC 
Îmi şopteşte în Inimă, 
În Urechi 
Aud Cântarea Întregii Lumi, 
Doar PRIVIREA ICOANEI 
Le UNEŞTE pe Toate 
În CEVA 
În Care şi DUMNEZEU şi Lumea 
Se ÎNTÂLNESC 
FAŢĂ către FAŢĂ. 
Şi nu mai contenesc 
Să STEA în OPRIREA 
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Ce se face VEŞNICIE 
Şi totodată 
TRECERE ne-oprită 
În VEŞNICIE. 
 
O, CHIP de IUBIRE, 
Ce le UNEŞTI pe toate, 
O, ICOANĂ, 
HOTARUL şi RĂSCRUCEA 
Unde Toate TAINELE 
Se ÎNTÂLNESC 
Şi se ÎMPĂRTĂŞESC 
La CINA Cea de TAINĂ, 
În VEŞNICIA 
Unde mereu este HOTAR 
Şi mereu TRECERE. 

 

Rugăciunea ICONICĂ 

I 

DOAMNE, 
STAU înaintea Ta 
Cu ÎNCHINARE! 
Nu Te VĂD, 
Că sunt orb de păcat. 
 
Încerc să Te PRIVESC 
Cu Mintea, 
Dar mă feresc 
Să te Gândesc, 
Să nu cad în închipuire. 
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Încerc să te simt, 
Dar mă tem 
De simţurile mele pătimaşe. 
STAU în FAŢA Ta, 
Te Chem cu RUGĂMINTE... 
 
Aş dori să întind Mâna, 
Să Te ATING. 
Să-mi plec Capul, 
Să Te ŞTIU PREZENT 
Pentru totdeauna. 

II 

Deodată mă sperii... 
Parcă în Tine 
Mi se OGLINDEŞTE Chipul 
Şi totodată în mine 
CHIPUL Tău... 
Fără confundare, 
Tot FAŢĂ în FAŢĂ, 
Eu cu ÎNCHINARE 
Şi ne-mişcat 
De PREZENŢA Ta înfricoşat. 
 
Mintea şi simţirea 
Mi s-au OPRIT pe loc... 
 
Unde EŞTI Tu, DOAMNE, 
În mine 
Sau în „afara” mea? 
Unde sunt şi eu?... 
Atâta ŞTIU 
Că STĂM FAŢĂ în FAŢĂ, 
Şi între NOI 
SUNTEM AMÂNDOI. 
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Eu Te am PECETLUIT 
Pe Chipul meu, 
În care eşti Tu 
Însuţi ZUGRĂVIT, 
În care şi eu mă Oglindesc, 
Ca o CRUCE de ÎNTÂLNIRE, 
ICOANĂ de ARGINT, 
LUMINĂ de HAR 
Ce între NOI s-a APRINS. 

III 

Aş dori să STAU 
Aşa o VEŞNICIE. 
Ca în ICOANĂ 
Ne-mişcat, 
Cu Mintea şi simţirea 
OPRITE pe loc, 
Doar în ÎNCHINARE, 
RĂSTIGNIT PE CRUCEA 
Dintre NOI, 
Ca O ÎMBRĂŢIŞARE 
De IUBIRE, 
TAINĂ de ICOANĂ, 
Şi de RUGĂCIUNE, 
Peste HOTARUL 
De ne-trecut, 
ÎNTÂLNIREA 
În NEVĂZUT 
Şi VEDEREA 
Într-un TAINIC TĂCUT, 
ALTARUL ÎMPĂRTĂŞIRII 
CINEI de TAINĂ! 
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IV 

O, INIMĂ de DUH 
PREASFÂNT, 
O, ÎNCHINARE 
De FIU. 
O, ÎMBRĂŢIŞARE 
De PĂRINTE. 
O, Lume RĂSTIGNITĂ 
Pe CRUCEA IUBIRII, 
ICOANĂ 
În Negrăită 
TAINĂ! 

I 

Omul îşi Caută CHIPUL 

Omul nu este „Fiinţă Cugetătoare-raţională” (cum zic anticii), 
ci „Fiin ţă-CHIP”, din care apoi se evidenţiază şi zisa Raţiune. Nu 
Raţiunea îl defineşte pe Om, ci TAINA CHIPULUI, că a fost Zidit de 
DUMNEZEU cu PECETEA CHIPULUI Lui DUMNEZEU. Unii 
interpretează că CHIPUL DIVIN din Om ar fi Raţiunea, dar în 
sens strict Biblic mai întâi este CHIPUL şi apoi celelalte definiri 
(vezi Cartea Facerii). 

Păcatul căderii Îngerilor şi Omului face CHIPUL să fie 
„acoperit” şi trecut în umbră, până la „uitare”. 

Adam în Rai era „neliniştit”, deşi putea cugeta lumea, punând 
Nume tuturor Făpturilor. Nici Eva nu îi aduse „liniştea”... Omul îşi 
Căuta CHIPUL. Nici în Făpturile Lumii, nici în Eva-Soaţa Sa nu-şi 
VEDEA CHIPUL de Om. 

În Rai se ARĂTA şi GLASUL Lui DUMNEZEU şi UMBLE-
TUL Său (că Făptura nu putea Vedea direct pe DUMNEZEU Cel 
Dincolo de toate). Dar nici în aceasta Omul nu-şi găsea „liniştea Sa 
de TAINĂ”. 
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Omul VORBEA cu DUMNEZEU, dar nu era „de-ajuns”, mai 
lipsea Ceva... 

Adam în Rai nu Caută VEDEREA Lui DUMNEZEU, ci 
„ALTCEVA”. 

Omul îşi CAUTĂ CHIPUL, iată TAINA Vie ţii Omului. 
Aici se încurcă Îngerul căzut Lucifer, confundând Chipul 

Făpturii cu Însuşi CHIPUL Lui DUMNEZEU, până la autodivi-
nizare. 

Păcatul Îngerilor este „golul de CHIP”, până la „auto-
închipuirea demonică”. 

Adam-Omul este STĂPÂN în Rai peste toate Făpturile, dar se 
OPREŞTE la un HOTAR, POMUL VIEŢII şi Pomul morţii 
(ispitirii). 

Adam-Omul DESCOPERĂ că aici în Aceste HOTARE de 
TAINĂ îi este Chipul de Om. 

Adam-Omul nu confundă Chipul de Făptură cu Însuşi CHIPUL 
Lui DUMNEZEU (cum au făcut Îngerii căzuţi), ci Se OPREŞTE la 
HOTARUL de CHIP, de aceea nu Însuşi CHIPUL DIVIN este 
Căutarea Omului, ci CHIPUL de HOTAR dintre Făptură şi DIVIN. 

Adam-Omul ŞTIE că DUMNEZEU este DINCOLO de 
VEDEREA Făpturii, şi de aceea se mulţumeşte cu AUZIREA şi 
PREZENŢA DIVINĂ. 

Omul poate VORBI cu DUMNEZEU şi îi poate Sesiza 
PREZENŢA, dar nu mai poate TRECE HOTARUL dintre DIVIN şi 
Creaţie. 

Omul în Rai avea o „nelinişte”, deşi nu-i lipsea nimic. Nu era 
nemulţumit de Ceva (cum erau Îngerii căzuţi, nemulţumiţi că sunt 
Chipuri de Făptură, şi nu CHIP de Însăşi DIVINITATE). 

Citind cu atenţie Relatarea Biblică a Facerii Omului, surprinzi 
tocmai această „nelinişte” a Omului. 

 
Se zice parabolic, că Eva îl întreabă pe DUMNEZEU:  
– DOAMNE, de ce Adam a mereu „trist”? Ce să fac ca să-i 

alung această „apăsare”...? Parcă Adam are o „greutate” pe care nu 
o poate „duce”... 
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– Aşa este, îi răspunde DOMNUL, Omul are GREUTATEA 
Propriului CHIP, CRUCEA CHIPULUI de Om! 

– Şi ce putem face? 
– Să duceţi GREUTATEA de TAINĂ, până Dincolo de 

HOTARUL din Rai! 
Şi Eva oftă:  
– E GREU să fi Om, DOAMNE! 
 
Omului nu-i este „de-ajuns” să Cunoască Lumea, să Vadă şi să 

Comunice cu Însuşi DUMNEZEU, să Trăiască Fericit, trebuie să 
POARTE atât ABSOLUTUL DIVIN, cât şi Întregul Lumii, în 
CHIPUL Său de Om, DIVINO-Creaţie, TRUPUL de TAINĂ. 

CHIPUL Omului nu este Esenţă DIVINĂ (cum zic anticii) şi 
nu are Menirea să transforme Lumea în Spiritualitate DIVINĂ, până 
la dizolvarea Lumii, ci are Menirea să ÎNTRUPEZE DIVINUL, să 
INTRODUCĂ DIVINUL în Creaţie. 

DUMNEZEU SUFLĂ CHIPUL DIVIN în „Ţărâna Pământului” 
şi aşa din UNIREA DIVIN şi Lume ia Naştere CHIPUL de Om, 
„Suflet Viu” (cum zice Biblicul), adică „VIA ŢĂ DIVINO-Creaţie”. 

Dacă Omul este „rupt de Lume”, îşi „rupe” CHIPUL de Om şi 
dacă este „rupt” de DIVIN, de asemenea îşi rupe CHIPUL de Om. 
Doar în UNIRE este Om. 

Dacă Omul VEDE doar pe DUMNEZEU pierde Vederea 
Lumii şi îşi rupe CHIPUL prin „vederea-distrugerea” Lumii. Dacă 
Vede doar Lumea, pierde pe Cea DIVINĂ şi se rupe de CHIPUL 
DIVIN. 

Iată cum Omul trebuie să fie „UNIRE Ne-despărţită DIVINO-
Creaţie”. 

Omul în Rai trebuia să CONŞTIENTIZEZE tot mai mult 
această UNIRE şi nu reuşea; îl apăsa ABSOLUTUL DIVIN şi îl 
apăsa şi multitudinea Lumii – CHlPUL Său de Om parcă tindea să 
se „rupă” în Două şi totodată o CĂUTARE Nepotolită de UNIRE îi 
dădea un „FIOR de Mare TAINĂ”. 

Cu DUMNEZEU nu se putea UNI direct, decât dacă UNEA 
Lumea cu DIVINUL. De asemeni, cu Lumea nu se putea Uni 
direct, decât dacă UNEA pe DUMNEZEU cu Lumea. 
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Omul Îşi CĂUTA CHIPUL Său de Om pe care nu-l găsea nici 
în ale Lumii, nici în DIVIN, ci trebuia să facă UNIREA DIVINO-
Creaţie, în care îşi putea DESCOPERI CHIPUL propriu-zis de Om. 

Îl înfricoşau PREZENŢA şi GLASUL DIVIN din Rai; îl 
atrăgeau toate Făpturile şi lucrurile Lumii din Rai. Eva-Soaţa Sa 
parcă îl „împiedica” şi de la Unirea cu Lumea şi de la UNIREA cu 
DIVINUL. 

Parcă era un „gol” între ei ce îi înspăimânta pe amândoi. 
UMPLEREA acest „gol” i-ar putea UNI... cu Ce? 

Se zice că odată Adam şi Eva, cum mergeau în Rai în această 
„nelinişte tăcută”, se pomenesc lângă POMUL VIEŢII şi Pomul 
ispitirii (moartea), care paradoxal erau unul lângă altul în Centrul 
Raiului și parcă obosiţi se aşezară să se ODIHNEASCĂ. Eva 
adoarme şi are primul său VIS din Rai. Se făcea că o Floare din 
POMUL VIEŢII i-a căzut pe Piept, şi Ceva de TAINĂ o străbătu în 
toată Fiinţa. Deodată Auzi UMBLAREA Lui DUMNEZEU şi 
GLASUL Său:  

– Eva, te-am ALES să Naşti pe „FIICA Lumii”!  
Şi în Braţe îi apare o Fetiţă aşa de drăgălaşă... dar imediat un 

„Şarpe mare” şi fioros se repezi şi încolăci Fetiţa şi fugi cu ea... Eva 
ţipă după Şarpe şi aşa se deşteptă din VIS. Îi curgeau încă lacrimi 
pe obraji. „Fiica Lumii” trebuia să fie MAICA DOMNULUI care să 
Nască pe HRISTOS în Rai. 

 
Adam şi el avu un Vis. Se făcea că între POMUL VIEŢII şi 

Pomul morţii (ispitirii) se Înălţa o CRUCE MARE strălucitoare. 
Parcă toate din Rai VENEAU aici şi se OPREAU în Faţa CRUCII. 
Parcă prin CRUCE se DESCHIDEA o INTRARE ce ducea 
DINCOLO. El încercă să TREACĂ, dar deodată se ÎNCHISE. Se 
AUZI GLASUL DOMNULUI:  

– Nu poţi TRECE, ci doar dacă „Ai cu Tine Întreg Raiul” şi aşa 
ÎMPREUNĂ să INTRAŢI. Şi Adam, OPRIT în Faţa CRUCII, STĂ 
nedumerit. Toate din Rai parcă năvăleau şi mai insistent şi Adam 
avu senzaţia că de fapt toate ţin să se ADUNE în El. Nu ştia ce să 
facă. Îngenunche şi îşi PLECĂ Fruntea. Uimire! Însuşi DUM-
NEZEU STĂ pe CRUCE.  
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– Adame, pe această CRUCE, EU VIN din VEŞNICIE, ca să 
MĂ ODIHNESC în Lumea mea Creată. Această CRUCE de 
TAINĂ este HOTARUL dintre MINE şi Lume şi EU VIN la acest 
HOTAR şi Lumea de asemenea Vine la acest HOTAR şi aşa ne 
vom ÎNTÂLNI. 

ÎNTÂLNIREA se va face TRECEREA Lumii peste HOTAR în 
VEŞNICIA MEA. 

Tu, Adame, trebuie să Te Întâlneşti mai întâi cu Lumea şi aşa 
Te vei putea ÎNTÂLNI cu MINE la HOTARUL CRUCII doar dacă 
în Tine este ADUNATĂ toată Lumea. 

– Dar, DOAMNE, răspunse Adam, Lumea este „Pomul 
ispitirii-morţii”, iar TU EŞTI POMUL VIEŢII VEŞNICE. 

– Adame, Tu îţi CAUŢI CHIPUL de Om, şi nu-l GĂSEŞTI, 
nici în cele ale Lumii, nici în MINE, ci în HOTARUL CRUCII, 
dintre Lume şi MINE. 

– DOAMNE, Eu Omul sunt Făptura Creată, care să TE 
CUNOASCĂ pe TINE, să Depăşească cele ale Lumii, să PRI-
MEASCĂ HARUL TĂU, şi aşa să SE UNEASCĂ CU TINE. Omul 
este tocmai „Ieşirea” din „Trupul Lumii”, ce se face Oprirea 
Întâlnirii cu TINE. Eu nu-mi Văd CHIPUL Meu de Om, tocmai 
datorită „Trupului”, ce-mi întunecă OCHIUL VEDERII DIVINE. 
Eu, Omul, „Mănânc” din toate ale Lumii şi Gustul de Rai al Lumii 
mă face să „uit” de TINE. 

„Uitarea de TINE” mi se pare tocmai „moartea Pomului 
ispitirii” ce stă ca o „prăpastie”, chiar alături de TINE, POMUL 
VEŞNICIEI. 

Eu înţeleg Taina, de ce „Pomul morţii” STĂ tocmai lângă 
POMUL VIEŢII, tocmai ca să nu se UITE ce „Este Lumea golită” 
de DIVIN şi ce „EŞTI TU, DIVINUL, faţă de Lume”. 

– De aceea, Adame, între Cei Doi POMI este ICOANA 
CRUCII, care este TRECEREA DINCOLO şi de „moarte şi de 
VEŞNICIE”. Iată CHIPUL Tău de Om, Adame, CHIPUL 
ICOANEI CRUCII, HOTARUL totodată al ÎNTÂLNIRII Lumii cu 
MINE, DUMNEZEU CREATORUL. 
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– Înţeleg, DOAMNE! Lumea golită-lipsită de TINE moare, şi 
pierde VIAŢA, că TU EŞTI VIA ŢA Lumii. Dar şi TU-DIVINUL 
golit-lipsit de Lume aduci moartea Lumii, că Lumea se distruge, ca 
să RĂMÂI doar TU ca DIVIN UNIC şi ne-umbrit de cele ale 
Lumii. CRUCEA dintre „moarte şi VIA ŢĂ” este TAINA ce 
OPREŞTE „moartea Lumii”. 

– Iată, Adame, CHIPUL de TAINĂ al Omului. CHIPUL 
OPRIRII „morţii”. CHIPUL VIEŢII Lumii. EU, DUMNEZEU, am 
Creat Lumea din „golul inexistenţei”, am Creat Cerul şi Pământul, 
care au „Existenţă”, dar nu au VEŞNICIA VIEŢII, tocmai CHIPUL 
Omului. Omul este „SUFLETUL VIU”, adică Existenţa ce „poate 
să nu moară”. Cerul şi Pământul pot muri, dar Omul „Nu poate 
muri” dacă se va RĂSTIGNI pe CRUCEA dintre moarte şi VIA ŢĂ 
– cei Doi POMI de TAINĂ. 

EU, DUMNEZEU, am Creat „Existenţa Lumii”. Tu, Omul, ai 
MENIREA să-i DĂRUIEŞTI Lumii ÎNVEŞNICIREA VIEŢII. Dar 
totodată tu, Omule, poţi aduce „moartea” Lumii, adică „Existenţa 
fără VIAŢA cea NEMURITOARE”. 

Tu, Omule, eşti CHIPUL VIEŢII Lumii. 
Tu, Omule, nu-ţi Vei GĂSI CHIPUL Tău de TAINĂ nici în 

„Existenţele Lumii”, nici în MINE, DIVINUL, ci în VIAŢA Lumii. 
Dacă Vei „Omorî” Lumea, îţi vei pierde CHIPUL de Om şi te vei 
face o simplă Făptură doar de „Existenţă” f ără VIAŢA cea DE-
DINCOLO de Existenţa Lumii. 

VIAŢA Cea DE-DINCOLO de Existenţa Lumii este TRECE-
REA PESTE HOTARUL de TAINĂ, unde este totodată ÎNTÂL-
NIREA CU MINE, DUMNEZEU Cel DE-DINCOLO de toate. 

Eu, DUMNEZEU, cu HARUL MEU am Creat Existenţa Lumii 
şi Ţie, Omului, Ţi-am DĂRUIT CHIPUL SUFLĂRII MELE-
VIEŢII VEŞNICE şi Tu, Omule, ca CHIP al VIEŢII Lumii, ai 
MENIREA să „ÎNVEŞNICEŞTI”  Existenţa Lumii. 

Unde „nu este” CHIPUL Omului, vor fi „Existenţe Lumeşti”, 
dar va „lipsi VIAŢA” propriu-zisă, care este CHIPUL Omului. 
Unde lipseşte Omul, moartea-distrugerea va fi „mişcarea fără 
VIAŢĂ” a celor ce Există. 
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Eu, DUMNEZEU, „nu Creez moartea”, că EU SUNT VIAŢA 

ABSOLUTĂ. EU, DUMNEZEU, SUNT doar POMUL VIEŢII. 
Tu, Omule, fiind totodată Chipul Lumii şi CHIPUL DIVIN, 

iată că din Tine a „ieşit” şi un „Chip străin” de Creaţia mea, 
„Chipul morţii”. 

Omule, Te-am ALES să fii Creaţia care să STEA FAŢĂ în 
FAŢĂ cu MINE, DIVINUL. Şi iată cum aici în Rai, în FAŢA 
POMULUI VIEŢII  a „apărut” Pomul morţii. 

Iată, Omule, CHIPUL Tău de Om, să Te OPREŞTI la HOTA-
RUL „morţii”, pe care de îl vei „trece”, îţi vei pierde CHIPUL 
DIVIN şi vei „muri” odată cu Lumea. 

Înţelege, Omule, că Tu însuţi eşti „Pomul morţii” şi aici în Rai 
„Pomul ispitirii-morţii” este HOTARUL de a te OPRI să „Nu 
mori”. 

Scăparea Ta, Omule, este doar RĂSTIGNIREA pe CRUCEA 
dintre „moarte şi VIA ŢĂ”, RĂSTIGNIREA Cea VIE. 

EU ÎNSUMI, DUMNEZEU, MĂ RĂSTIGNESC pe această 
CRUCE, ca să MĂ ÎNTÂLNEŞTI pe MINE în RĂSTIGNIREA Ta 
şi aşa Tu, „Omule-HOTARUL morţii", să DEVII TRECEREA în 
VEŞNICIA VIEŢII. 

– DOAMNE, răspunse Adam, mă înfricoşează CHIPUL Meu 
de Om, ca „Chip al HOTARULUI-morţii” şi totodată Mă Cutre-
mură CHIPUL Meu de VIAŢĂ VEŞNICĂ. N-am unde să alerg, 
decât la „RĂSTIGNIREA Cea VIE” a CRUCII. 

Dar ce este această „RĂSTIGNIRE VIE”? 
– Este ÎMPLINIREA CHIPULUI Tău de Om, fără de care cazi 

în „moartea Lumii” şi nu TRECI în VEŞNICIA DIVIN Ă. 
În această RĂSTIGNIRE VIE trebuie să Aduni în Tine 

Întreaga Lume, să o faci Dar şi totodată să Asumi în Tine 
DIVINUL şi să-L faci DAR şi mai mult, să UNEŞTI Darul Lumii 
cu DARUL DIVIN, care va PLĂMĂDI TRUPUL DIVINO-Creaţie, 
ce este ÎMPLINIREA CHIPULUI de Om. 

Tu, Omule, ai „Ţărâna Pământului”, adică toată „Memoria 
Lumii”, de aceea poţi Cunoaşte toate ale Lumii, că tu Porţi 
„Seminţele Lumii” ca să PREFACI Lumea în CHIP de Om. 
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Tu nu ai în Tine Lumea ca s-o absorbi şi s-o distrugi, ci EU 
CREATORUL am PUS în Tine Lumea, ca să-i Dai VEŞNICIA. 
Lumea Creată de MINE este „Existenţă” pe care nimeni nu o poate 
„desfiinţa”, dar VEŞNICIA este „ALTCEVA”, este „PESTE 
Existenţă”. 

VEŞNICIA  este UNIREA „Existenţei Create” cu MINE, 
DIVINUL, pe care trebuie s-o facă însăşi Creaţia. 

Nu EU fac UNIREA, că aceasta este „RĂSPUNSUL Creaţiei” 
şi în acest RĂSPUNS Creaţia Devine VIE propriu-zis. 

Tu, Omule, ai MENIREA VIULUI, că am SUFLAT în Tine 
Însuşi VIUL-SUFLAREA DIVINĂ, prin care Ţi-am PECETLUIT 
CHIPUL MEU DIVIN, prin care şi Tu, Omule, eşti TAINĂ de 
CHIP, Asemănarea cu DIVINUL. 

VIUL este „RĂSPUNS-DAR”; doar în „RĂSPUNS Propriu” 
Te PREFACI în „DAR-VIU”. Cine nu RĂSPUNDE, „moare” 
(rămâne o „existenţă moartă”, fără VIU). 

Înţelege, Adame, că doar în RĂSPUNSUL Tău Propriu este 
TAINA POMULUI VIEŢII. 

RĂSPUNSUL Tău Propriu este RĂSTIGNIREA VIE, prin 
care ADUCI în DAR „toate ale Tale dintre ale Tale” (din 
RĂSPUNSUL Tău). 

În Tine, Omule, Seminţele-Memoriile Lumii vor Creşte ca un 
„Pom al ispitirii-morţii”, dar Tu trebuie să le faci DĂRUIRE pe 
RĂSTIGNIREA VIE, să le OPREŞTI ca la un HOTAR, să nu 
creezi-distrugi Lumea, ci să o ÎNCHINI pe CRUCEA VIE. 

Acum nu pricepi aceste TAINE, dar CRESCÂND în 
ASCULTAREA de TAINĂ ţi se va DESCHIDE şi LUMINAREA 
GĂSIRII şi ÎMPLINIRII CHIPULUI. 

 
Şi Adam-Omul parcă se OPRI la Pomul-ispitirii-morţii şi cu 

Eva „mâncă” din el... Un fior rece îl străbătu până în oase... Se 
deşteptă ameţit şi înfricoşat. 
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II 

Practica Misticii ICONICE 
(Specificul Carpatin) 

A. Mistica CRUCII 

Îndeosebi Lumea de astăzi este sătulă de teorii de tot felul şi ar 
dori să treacă la o „reală Practică”, care însă nu este accesibilă decât 
„unora”... 

Să Practici înseamnă să Lucrezi într-o „Anume Orientare”, să te 
auto-supui unei „discipline stricte”, în Limbajul nostru, să TRECI 
prin HOTARUL de TAINĂ de la Răscrucea Lumii. 

Din cele relatate anterior, s-a văzut că Omul în special are 
TAINA CHIPULUI VIEŢII şi VIA ŢA este la Răscrucea dintre 
„pomul morţii” şi POMUL VIEŢII. Nu există altă „ieşire” decât 
prin acest HOTAR. (Reciteşte „Omul îşi Caută CHIPUL”.) 

„Şarpele demon” îl amăgeşte pe Adam Omul cu cele „două 
direcţii” de-a-dreapta (Binele) şi de-a-stânga (răul), momeala 
„cunoaşterii Binelui şi răului” ce vă va face ca DUMNEZEU (vezi 
„Facerea”). 

Dar între „Bine şi rău” este un „gol-prăpastie”, în care Omul 
„cade în păcat” şi îşi „uită” CHIPUL Său de TAINĂ-Om. 

De aceea, peste „prăpastia-golul” dintre „Bine şi rău” este 
TAINA CRUCII. Fără CRUCEA dintre „Bine şi rău” este „hăul-
golul-prăpastia păcatului”. 

Iată de ce Biblic şi în conformare direct Creştină TAINA 
CRUCII este TAINA şi a Lui DUMNEZEU şi a Lumii. 

CRUCEA nu este „produsul” suferinţei păcatului şi răului, ci, 
din contră, este „SUPORTUL şi TEMELIA VIEŢII Celei fără de 
moarte”. 

„Refuzul” CRUCII şi înlocuirea cu „golul-prăpastia” dintre 
Bine şi rău produce şi o „Cruce a Suferinţei”, ca o „umbră-
fantomă” a CRUCII ADEVĂRATE. 
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De aici concluzia noastră că Mistica strict Biblică este Mistica 
CRUCII, CHIPUL de TAINĂ al ÎNTRUPĂRII Lui HRISTOS, 
FIUL DUMNEZEIESC, în care se Descoperă şi se ÎMPLINEŞTE şi 
CHIPUL Omului. 

Omul încă din Rai îşi Căuta CHIPUL de Om, ce nu este nici 
De-a-dreapta, nici De-a-stânga, ci între Dreapta şi Stânga, 
HOTARUL şi pentru Dreapta şi pentru Stânga, şi pentru „VIAŢĂ şi 
pentru moarte”. 

Distrugerea CRUCII dintre „VIAŢĂ şi moarte” (dintre cei doi 
POMI din Rai) „răneşte” atât Binele, cât şi răul, de unde „Crucea 
suferinţei”. 

După căderea din Rai, Binele este mereu „rănit de suferinţă” şi 
răul de asemenea, cu impresia că răul „sângerează” Binele şi răul se 
„auto-sângerează”. 

Dar, de fapt, nu răul este „duşmanul” Binelui, ci „golul” dintre 
Bine şi rău, care nimiceşte şi absoarbe în „prăpastia” sa, atât Binele, 
cât şi răul. De aceea ÎNVIEREA „Crucii suferinţei” o face 
HRISTOS, ce RESTABILEŞTE CRUCEA VIEŢII Primordiale. 

De aici şi întreaga TAINĂ a „Practicii Mistice” după Revelaţia 
Biblică, Mistica CRUCII VIEŢII ca Mistica Lui HRISTOS, FIUL 
Lui DUMNEZEU. 

Fără TAINA CRUCII VIEŢII şi fără TAINA ÎNTRUPĂRII 
Lui HRISTOS nu se poate vorbi de o Mistică strict Biblică. 

Noi încercăm această evidenţiere, fără să facem dispute cu alte 
modalităţi de mistică. Cei vechi, anticii, sub stigmatul „golului-
păcatului” căutau şi ei „amintiri frânte” de MEMORIAL 
Primordial. 

Aşa noi definim în general Mistica prin „Căutarea CHIPULUI 
Omului”. 

Majoritatea numesc Mistica o „Căutare a DIVINULUI” din 
„umbrele Lumii” şi din „Duhul Omului”. 

Unii caută Mistica Binelui, a Frumosului, Virtuţilor; alţii caută 
Mistica „Esenţelor Spirituale”, până la „golul metafizic”. Încă, alţii 
fac mistica ocultă magică a fenomenelor psihice şi fizice. 

Pe care să o alegi? 
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Lumea antică s-a împărţit în specificuri, după tendinţele şi 
orientările lor. Se cunosc „filozofiile” mai mari, ce au dăinuit mai 
mult. Cultura egipteană şi greacă a dominat Lumea De-a dreapta; 
cultura Asiatică, pe cea De-a stânga. 

Şi astăzi Lumea este „împărţită” în Dreapta şi Stânga cu 
„prăpastia-golul” între ele. 

Creştinismul Biblic a încercat şi încearcă RESTABILIREA 
CRUCII VII, ce OPREŞTE şi Dreapta şi Stânga la HOTARUL de 
TAINĂ, dar „Căderea din Rai” se „repetă” parcă şi mai cu multă 
violenţă. 

CRUCEA este înlăturată şi „golul-prăpastia” dintre Bine şi rău 
înghite Lumea cu nesaţ. 

B. CHIPUL  îşi Arat ă FAŢA 

Dacă în Rai, între „Pomul morţii şi POMUL VIEŢII” este 
„gol”, şi în acest „gol” însuşi CHIPUL Omului trebuia să se facă 
CHIPUL de HOTAR al CRUCII VIEŢII, în Creştinism, CHIPUL 
CRUCII se ARATĂ la FAŢĂ, ca FIUL Lui DUMNEZEU Cel 
ÎNTRUPAT, HRISTOS Cel ÎNVIAT, Cel ce RESTABILEŞTE 
TAINA CRUCII VIEŢII din Rai. 

Dacă în Rai Omul nu-şi găsea CHIPUL, iată, prin OMUL-
DUMNEZEU CHIPUL TAINIC de Om SE DESCOPERĂ şi se 
ÎMPLINEŞTE în MENIREA Sa de CHIP al VIEŢII VEŞNICE. 

Astfel, Mistica Biblică nu poate fi decât Mistica CHIPULUI 
OM-DUMNEZEU şi DUMNEZEU-OM HRISTOS. 

HRISTOS Cel ÎNVIAT desfiinţează „moartea” şi rămâne doar 
POMUL VEŞNICIEI. 

Dacă Omul îşi GĂSEŞTE CHIPUL, dispare şi „Pomul morţii-
Chipul Omului cel ne-împlinit”. 

Trebuie bine menţionat şi evidenţiat că Omul are CHIPUL de 
Om în POTENŢĂ şi REALIZAREA acestuia se face doar prin 
TRECEREA prin POARTA CRUCII VII dintre Pomul morţii şi 
POMUL DIVIN. 
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Adam-Omul în Rai îşi Căuta CHIPUL şi nu-l GĂSEA, până  
S-a OPRIT la HOTARUL acestuia, „Pomul morţii”. 

Iată Mistica Biblică: CHIPUL de HOTAR dintre „Lumea 
morţii” şi DIVINUL VIE ŢII, HOTAR ce este CRUCEA de TAINĂ, 
Dezvăluirea CHIPULUI de Om, „Lume şi DIVIN” în ÎNTÂLNIRE. 

Omul nu desfiinţează Lumea ca să AJUNGĂ la DIVIN şi nu 
desfiinţează DIVINUL ca să Ajungă la Lume, ci se face CRUCE, Să 
ÎNTÂLNEASCĂ Lumea CU DIVINUL în VEŞNICIA Reciprocă. 

Doar prin CRUCEA de TAINĂ Lumea se ÎNVEŞNICEŞTE 
prin DIVIN şi DIVINUL Se Coboară în Lume, fără amestecare, în 
IUBIREA Însăşi a VEŞNICIEI. 

IUBIREA Mistică Biblică nu este „absorbirea şi dizolvarea” 
Lumii în „Esenţa DIVINĂ” şi nici „Participarea” simplă a Lumii la 
DUMNEZEIRE (ca îndumnezeirea HARICĂ), ci este mai întâi 
PREFACEREA în CHIPUL de Om a Lumii şi PREFACEREA 
DIVINULUI tot în CHIPUL de Om. 

Nici în Natura Lumii, nici în DIVIN nu este PREFACEREA-
Îndumnezeirea Creaţiei, ci doar prin CHIPUL de Om. 

HARUL DIVIN  Creşte potenţialul CHIPULUI de Om şi 
CHIPUL de Om ASUMĂ DIVINUL şi DIVINUL ASUM Ă 
CHIPUL de Om. 

Această ASUMARE Reciprocă între Lume şi DIVIN este 
PREFACEREA-Îndumnezeirea Misticii Biblice. 

Lumea nu poate ASUMA DIVINUL decât prin CHIPUL de 
Om şi DIVINUL de asemenea ASUMĂ Lumea tot prin CHIPUL de 
Om, de aceea HRISTOS DUMNEZEU-OMUL este ÎMPLINIREA 
acestei TAINE. 

ASEMĂNAREA cu HRISTOS este ARĂTAREA la FAŢĂ a 
CHIPULUI Omului, cel căutat de Adam. 

Omul după „izgonirea din Rai” îşi „Caută CHIPUL” şi nu-l 
Găseşte, îl „Caută” cu Mintea şi în Mintea Sa; îl „Caută” cu Inima 
şi în Inima Sa; îl Caută în Cer şi în cele ale Pământului, în însuşi 
Trupul Său şi nu-l găseşte, ba mai mult se afundă în „prăpastia 
morţii”. 

Aşa, Istoria Misticii Omului este Căutarea şi Regăsirea 
CHIPULUI de TAINĂ al Omului. 
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Şi în Biblie se vede această „Căutare” disperată. Omul încearcă 
astfel să-şi ADUNE toate POTENŢELE Sale rupte şi fărâmiţate de 
păcat, ca să-şi REFACĂ CHIPUL. 

Însuşi DUMNEZEU îl Îndeamnă pe Om să-şi ADUNE Mintea 
din „patimile Lumii”; să-şi ADUNE Inima din amăgirile morţii şi 
uciderii; să VINĂ la ASCULTAREA CHEMĂRII DIVINE. 

Aşa, Omul încearcă Restabilirea Sa prin Mistica Minţii, prin 
Mistica Inimii, prin Mistica Trupului, ca de abia apoi să ajungă la 
Mistica LITURGICĂ HRISTICĂ, Mistica Ultimă. 

Anticii au folosit mult Misticile CHIPULUI „rupt şi fărâmiţat” 
al Omului. Creştinismul vine cu Mistica directă a CHIPULUI 
Omului, Mistica HRISTICĂ. 

C. Mistica ICONICĂ HRISTICĂ 

Atât în Relatările Biblice, cât şi în cele ale Sfinţilor Părinţi 
(Filocalicului în special) se găsesc aceste specificuri de Căutare a 
Restabilirii CHIPULUI Omului, prin Refacerea Minţii, Inimii şi a 
despătimirii Trupului. 

Se cunosc specificurile: Sinaitic (asceza trupului), Athonit 
(asceza Minţii), Slav (asceza Inimii). 

Mai puţin cunoscut este Specificul Carpatin, pe care noi 
încercăm să-l punem alături de celelalte, ca specific ICONIC. 

Din cele relatate s-a văzut că CHIPUL Omului se Oglindeşte şi 
se ÎMPLINEŞTE în HOTARUL de TAINĂ al CRUCII dintre 
„Pomul morţii” şi POMUL DIVIN al VIEŢII. 

 Astfel CRUCEA se face ICOANA CHIPULUI Omului, 
„Lume şi DIVIN”  la HOTAR de ÎNTÂLNIRE şi totodată 
PREFACEREA în RĂSPUNSUL-DAR, TRECEREA în VEŞ-
NICIA ne-mai-atinsă de „moarte”. 

ICOANA – Lumea în ÎNCHINARE Faţă de DIVIN şi DIVIN 
pe ALTARUL CRUCII Lumii, HOTARUL de unde se face 
PREFACEREA LITURGICĂ EUHARISTICĂ a TRUPULUI 
HRISTIC. 

Această Mistică direct LITURGICĂ HRISTICĂ noi o Numim 
Mistica ICONICĂ, ce nu exclude Mistica Minţii, nici a Inimii, nici 
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a Trupului, ci le Adună şi le Integralizează în ICONICUL 
LITURGIC HRISTIC. 

Mulţi încă nu pricep TAINA ICOANEI, ce este TAINA 
LITURGICULUI HRISTIC, nu o simplă „zugrăvire şi preînchi-
puire de Nevăzut HARIC”. 

ICOANA este ÎMPLINIREA PREFACERII vii a CRUCII-
HOTARULUI din Rai, ce prin ÎNTRUPAREA HRISTICĂ şi 
ÎNVIERE Devine ÎMPLINIREA TRECERII în VEŞNICIE, 
ÎMPĂRĂŢIA Lui DUMNEZEU, ce este mai mult decât Raiul de la 
început.  

Doar în Creştinism, prin HRISTOS, CRUCEA-HOTAR se face 
ICOANĂ-INTRAREA DINCOLO de HOTAR, tocmai PREFA-
CEREA-Îndumnezeirea (de care se vorbeşte Teologic). 

Aşa ICOANA este HOTARUL LITURGIC, faţă de CRUCE ce 
este HOTAR de OPRIRE. LITUGICUL este TRECERE peste 
HOTARUL dintre „moarte şi VIA ŢĂ”. 

Iată Mistica ICONICĂ: HOTAR de CRUCE şi PESTE-
HOTAR de ICOANĂ. 

Recitiţi cu atenţie cele relatate până aici, ca să discerneţi bine 
TAINA CHIPULUI Omului care prin ÎMPLINIREA ICONICĂ se 
GĂSEŞTE, şi VEŞNICIA Lui DUMNEZEU nu mai are „moartea 
Lumii”. 

Omul îşi GĂSEŞTE cu Adevărat CHIPUL în ÎMPLINIREA 
ICONICĂ HRISTICĂ. 

Este greu de înţeles. Doar cei ce TRĂIESC RITUALUL 
LITURGIC ICONIC HRISTIC se ÎMPĂRTĂŞESC de EUHA-
RISTIA de TAINĂ, INTRAREA în VEŞNICIE. 

Mintea cu tot complexul ei Mistic să se ÎNCHINE, să Treacă 
prin RĂSTIGNIREA-HOTARUL CRUCII de Rai, să facă 
PREFACEREA ICONICĂ în ÎNVIEREA Lui HRISTOS; la fel 
Inima şi trupul. Aceasta este Mistica Integrală Biblică. 

Considerăm totodată, ca specific Carpatin, această Mistică 
ICONICĂ, prin faptul că această zonă Carpatină are o MEMORIE 
mai pregnantă de RITUAL. Caracterul Carpatin nu este Spiritualist 
Mental, nici în complexul Inimii, nici în magia Trupului, dar are o 
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înclinaţie deosebită spre TAINA RITUALULUI, Preînchipuirea 
ICONICĂ. 

Adam-Omul cade din Rai, că nu ajunge să facă RITUALUL 
CRUCII-HOTARULUI ICONIC. 

RITUALUL  este „ADUCEREA DARULUI la ALTARUL” 
CRUCII. Adam nu se ADUCE pe Sine ca DAR, nu se RĂSTIG-
NEŞTE pe HOTARUL CRUCII (nu se OPREŞTE), ci face o 
„trecere” prin „Pomul morţii” (mâncarea din Pomul ispitirii-morţii). 

Mâncarea este o Preînchipuire a RITUALULUI din Rai, de 
aceea „mâncarea” este „căderea în păcat a Omului”. 

De aceea, orice RITUAL începe cu o „Asceză a mâncării” 
(post, nu se mănâncă nimic, nici nu se bea) şi sfârşeşte cu o 
MÂNCARE-ÎMPĂRTĂŞIRE de DAR ICONIC (Prefacere 
DIVINĂ). 

Carpatinii au un Caracter Ritualist, prin care se leagă de „Loc 
şi Pământul Strămoşesc”, de „Memoriile de Moştenire”, de Cultul 
monumentelor, ca un „Preiconic” tradiţional şi ancestral. 

Noi aici încercăm şi această evidenţiere, deşi pe prim plan este 
evidenţa Biblică a Misticii. 

D. Fiinţă şi Energie 

DUMNEZEU ca FIINŢĂ PERSONALĂ are TAINA ACTU-
LUI PERSONAL FIINŢIAL şi a ACTULUI Energetic HARIC. 
ACTUL FIINŢIAL este însuşi VIUL în Sine ce se ORIENTEAZĂ 
după Caracterul PERSONAL şi VOIT. Din ACTUL direct 
PERSONAL iese apoi şi Actul Energetic HARIC, ce este tot 
DUMNEZEIESC, fără să împartă DUMNEZEIREA. DUMNEZEU 
Creează prin ACTUL PERSONAL, prin TREIMEA TATĂL, FIUL 
şi SFÂNTUL DUH, ce este Dincolo de accesibilitatea Creaţiei, care 
totuşi prin HAR Se face Accesibilă. ÎNTRUPAREA FIULUI Lui 
DUMNEZEU face un ACT PERSONAL de ASUMARE şi a unui 
CHIP de FIU de Creaţie şi ca DUMNEZEU-Om-Creaţie-
PERSOANĂ DIVINĂ cu DOUĂ FIRI (DIVIN şi Creaţie). Aşa 
ACTUL PERSONAL HRISTIC este şi FIINŢIAL şi HARIC. 
HRISTOS are Acces şi la FIINŢIALUL DIVIN şi la HARICUL 
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accesibil Creaţiei, de aceea HRISTOS-FIUL DUMNEZEIESC 
ÎNTRUPAT este TAINA Deplină a tot ce este ACT-Acţiune 
FIINŢIALĂ şi Energetică HARICĂ. 

Omul ca Fiinţă Personală de Creaţie are şi el Act direct 
Personal şi totodată Act energetic. Persoana Om este însuşi Chipul 
de Creaţie-Qm, cu Structura Sa Suflet şi Trup. 

Actul Personal la Om este al Chipului Întreg de Om, totodată 
Suflet şi Trup, în Unitate deplină. Actul energetic este acţiunea prin 
Energia Mentală a Sufletului şi energia materială a Trupului ca 
Psihic şi fizic. 

Să nu se confunde Psihicul-energeticul cu însuşi Sufletul ce 
este generatorul de Psihic: Sufletul nu este Însuşi Chipul de 
Persoană, ci Structură-Conţinut de Fiinţă Personală de Creaţie. 
Persoana Fiinţială de Creaţie generează ca ORIGINE Structura Sa 
de Suflet şi Trup, ca Spirit şi materie. 

Acest energetic de Fiinţă Personală de Creaţie nu se potriveşte 
cu concepția metafizică antică, ce consideră pe Om: Nous (Spirit), 
Psyche (Suflet vital) şi Soma (trup material), cu DIVINUL în 
Adâncul Spiritului. 

Concepţia ICONICĂ a Antropologiei este ca Chip Integral, 
Persoană, cu DIVINUL în PECETE pe acest Chip direct de 
Persoană, care generează din Sine Structura, Sufletul şi Trupul cu 
energeticul lor de Psihic şi fizic. 

Omul nu este Structură-Conţinut Personalizat, ci Persoană 
Fiinţială de Creaţie, ce de la Sine şi prin Sine îşi generează propria 
Structură de Persoană, ca Suflet şi Trup. 

Relatarea Biblică a Facerii Omului este în acest sens. 
DUMNEZEU Creează mai întâi Chipul Omului; „Să facem Om 
după CHIPUL şi ASEMĂNAREA Noastră”, ZICE DUMNEZEU 
(Facere 1, 26) şi după acest MODEL-Chip de Persoană Om, apoi, îl 
Creează din Unirea Ţărânei-Pământului şi SUFLAREA DIVINĂ, 
ce se Integralizează în Chipul Personal de Om. DUMNEZEU nu 
face pe Om din Structurile de Ţărână-Pământ şi SUFLARE, ci 
ARHEMODELUL de Chip de Om determină şi Structura Sa de 
Unire a Ţărânei-Pământ cu SUFLAREA DIVINĂ. 
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TAINA PERSOANEI Chipului de Om este Antropologia 
ICONICĂ de care vorbim noi. (Vezi mai pe larg şi relatarea 
„Răspuns de apărare”, cap. „Antropologia”.) 

Metafizica filozofică antică face pe Om o „structurare de Spirit 
Personalizat şi un trup individualizat al Personalizării Spiritului”, de 
unde complexul de Personalizare al Spiritului şi complexul de 
individualizare al Personalizării în fizicul trupului, de unde 
dualitatea continuă dintre Suflet şi trup, dintre Spirit şi materie, 
dintre Esenţa DIVINĂ impersonală şi Personalismul distrugător de 
DIVIN. 

Toate misticile metafizice antice consideră Personalizarea şi 
Individualizarea ca o „carapace” între Esenţa DIVINĂ şi Iluzia 
lumii Create, de-personalizarea devenind „eliberarea Spiritului de 
ignoranţă şi întuneric”. 

În sens Biblic, tocmai Personalizarea este „Eliberarea şi 
Iluminarea” şi Regăsirea DIVINULUI. Biblic, cu Chipul Integral de 
Persoană Omul poate ÎNTÂLNI pe DUMNEZEU. 

Se vorbeşte că DUHUL DIVIN Luminează Mintea Sufletului şi 
Deschide Adâncul Inimii, şi despătimeşte Trupul, dar acestea sunt 
„Trepte pe SCARA” ce Duce la Pregătirea ÎNTÂLNIRII Personale 
cu DUMNEZEU. 

Mistica Biblică nu este mistica magică a meditaţiilor Mentale, 
şi nici a energiilor trupeşti, ci Mistica Personală PESTE Minte şi 
Trup, ca TRECERE peste HOTARUL Lumii, în Chipul Omului, 
Chipul Supra-Creaţiei, în care Lumea se RIDICĂ la Cele DIVINE, 
ca Umanizarea Lumii spre Îndumnezeirea Lumii. 

Practica Mistică Biblică este tocmai „Practica Umanizării 
Lumii în Chipul Personal al Omului” (Vezi pe larg „Antropologia” 
din „Răspuns de apărare”). 

Misticile antice sunt „dizolvarea şi absorbirea” Lumii prin „de-
personalizarea” Omului, prin dezumanizarea Lumii, până la 
reîntoarcerea la „Esenţa DIVINĂ impersonală”. 

Cine nu are în vedere această discernere între Personalismul 
Biblic şi impersonalismul metafizic filozofic antic nu va înţelege 
vreodată adevărata Revelaţie Biblică. 
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Păcatul a întunecat Chipul de Persoană al Omului şi Omul a 
rămas gol de Chip, şi Sufletul şi-a luat „rolul” de Personalizare şi 
Trupul, de asemenea, până la duşmănia dintre Suflet şi Trup. 

Aşa Omul trebuie să-şi Redescopere CHIPUL Personal, şi aşa 
Sufletul şi Trupul se vor „linişti” din războiul păcatului. 

Doar în Chipul Personal Omul va GĂSI Liniştea, Iluminarea şi 
Eliberarea, de care se face caz în Mistică. 

Aceasta este Mistica Biblică, Mistica CHIPULUI PERSONAL, 
TAINA în care Omul îşi va GĂSI Chipul de Om. 

III 

Ucenicie 

1 

Mulţi se plâng că nu înţeleg această Mistică ICONICĂ, cum o 
Numim noi. Unii îşi fac tot felul de păreri, până la suspiciuni de 
„amestecuri şi invenţii”. 

Mai ales în zilele noastre, derutele şi anormalităţile sunt 
frecvente, de unde „atenţia” îndreptăţită pe adevărata Mistică. 

Preocuparea noastră este tocmai de a discerne clar şi concis 
tocmai „reperele” care să ne ferească de amestecurile şi invenţiile 
oculte şi magice, ce bântuiesc astăzi din plin. 

Noi căutăm „puritatea Biblică”. Primim orice îndreptare. 
Recitiţi cu atenţie cele Relatate. Mulţi trec foarte superficial 

peste cele scrise şi judecă apoi tot cu prejudecăţile şi presupunerile 
lor. Mulţi „aplică” mecanic „formule” Teologice şi gata, exclud şi 
contrazic alte relatări. 

Nu avem pretenţia de a fi „iniţiatori” şi „povăţuitori”, nici nu 
căutăm „ucenici”. 

Căutările noastre sunt strict Personale, care de vor prezenta şi 
pentru alţii vreo valoare, să le fie de bine, de nu, să ne considere 
într-un „comun obişnuit”, fără să fim băgaţi în seamă. 
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Redăm în continuare o „Ucenicie Personală”, totodată integrată 
şi orientată în contextul Relatărilor noastre. 

Experienţa unei Ucenicii la un „TRĂITOR Mistic” este o mare 
TAINĂ. Dar sunt Ucenici ce „falsifică” sau Descoperă pe Povăţuitor. 

Ucenic nu înseamnă să asculţi „după ureche” câteva „practici” 
şi câteva „Cuvinte Duhovniceşti”... 

Ucenic înseamnă „robie mistică”, sau cum îi zicem noi 
„RĂSTIGNIRE Duhovnicească”. 

A te face „rob de bună voie” e primul pas de Ucenic. 

2 

Noi am redat într-o relatare anterioară („Avva şi Ucenicul”, şi 
„Între Nevoinţă şi HAR”) o zugrăvire de Ucenicie, în sensul nostru. 

Mulţi vor şi cer o relatare directă şi concisă, ca o „metodă-
Tehnică”. Majoritatea au părerea că săvârşind anumite „acte” se 
pun în funcţie acele fenomene miraculoase (urmărite în general). 

Biblic, Mistica este TAINĂ şi zisa „tehnică-metodă” se 
descoperă în măsura pătrunderii tale în „Tainele TAINEI”. 

O simplă tehnică-metodă rămâne un „mecanicism” superficial 
şi insuficient, prin care nu se ajunge la „rodul” mult căutat şi 
aşteptat. 

Zisele „iniţieri” au tocmai acest „tâlc”, de a reda „tehnicii şi 
metodei” experimentelor mistice tocmai „TAINA”, care va 
„Transfigura” tehnica în acel DINCOLO Mistic. 

Povăţuitorul-Duhovnicul îţi dă şi tehnica-metoda şi Ini ţierea-
TAINA, şi doar după o „robie de Ucenicie” ţi se va Deschide şi în 
tine „Tărâmul Celălalt” al Misticii. 

Mulţi Practică o tehnică-metodă şi obţin efecte magice şi 
oculte, dar nu obţin Iniţierea-TAINA propriu-zisă, că nu trec prin 
„robia Uceniciei”. 

Mulţi se plâng că nu mai găsesc Povăţuitori şi Duhovnici 
Adevăraţi... Trebuie ştiut că nu „iscusinţa Duhovnicului şi 
Povăţuitorului” este pe prim plan, ci „robia Uceniciei”, că mulţi 
Ucenici au Descoperit TAINA de la cei „ne-iscusiţi şi mai puţin 
iscusiţi”. 
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Ucenicul trebuie să fie mai întâi „iscusit” tocmai ca „robia 
Uceniciei”. 

Denumirea de „robie” pare supărătoare şi degradantă multora, 
dar în Mistică devine „experienţa TAINEI LIBERTĂŢII”. 

Misticile antice vorbesc de o „moarte iniţiatică”, ne-admisă 
Biblic. Aceasta trebuie să fie o „DĂRUIRE VIE”, nu o „Victimă a 
distrugerii”. Biblic, „Învierea din moarte” este un fenomen dramatic 
al păcatului, anormal. 

Şi noi vorbim de o RĂSTIGNIRE VIE de Rai, ce îşi adaugă şi 
o „Răstignire forţată de moarte” după izgonirea din Rai, ce trebuie 
PREFĂCUTĂ în ÎNVIEREA Primordială. 

Nu ÎNVIEREA este „Iniţierea TAINEI”, ci RODUL 
RĂSTIGNIRII VII, după ÎNVIERE. 

După ÎNVIERE, nu se „desfiinţează” CRUCEA VIE, ci se 
Câştigă tocmai RĂSTIGNIREA VIE-DARUL LITURGHISIRII 
VEŞNICIEI ce se FACE EUHARISTIA-ÎMPĂRTĂŞIREA VEŞ-
NICIEI. 

HRISTOS Cel „Răstignit prin moartea păcatului Lumii” 
Restabileşte CRUCEA-RĂSTIGNIREA VIE de Rai şi TRECE în 
TAINA DINCOLO de Rai, ca ÎMPĂRĂŢIA TATĂLUI DUM-
NEZEU, la DREAPTA Căruia STĂ cu STEAGUL CRUCII 
ÎNVIATE. 

HRISTOSUL Biblic Cel ÎNVIAT  este şi în VEŞNICIE  
Ne-despărţit de CRUCEA şi RĂSTIGNIREA VIE, „POARTA 
Iniţierii” în TAINA DIVIN Ă. 

Fără aceste „Repere”, Mistica Biblică este răstălmăcită tot după 
„logica luciferică” după izgonirea din Rai. 

Noi trebuie să recâştigăm „Logica Primordială” ce prin 
HRISTOS Cel ÎNVIAT şi ÎNĂLŢAT în ABSOLUT cu Însăşi 
CRUCEA şi RĂSTIGNIREA VIE se redă Creaţiei izbăvite de păcat. 

Să trecem însă la „tehnica-metoda” mult dorită de majoritatea. 
Dar accentuăm să se ştie că „tehnica-metoda” Biblică este doar 

în „PORUNCILE-Legile” DIVINO-Creaţie, de Rai, după izgonirea 
din Rai şi după RESTABILIREA HRISTICĂ. 

Noi Numim „PORUNCILE şi Legile” HOTARELE de TAINĂ 
şi „Ini ţiere de Ucenicie”. 
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Cine nu Trece prin „HOTARELE PORUNCILOR şi Legilor” 
nu ajunge niciodată la „Iniţierea de TAINĂ”. 

Aceste „HOTARE” sunt şi „muncile robiei Uceniciei”. A fi 
„rob” înseamnă „muncire-Jertfă VIE”. „Muncirea-Jertfa Vie” nu 
este „omorâre” (cum zic anticii), ci PREFACERE de TAINĂ. 

Cine nu „Munceşte ca un rob” în Ucenicie nu va ajunge la 
„Ini ţiere”. 

Filocalic, această „Robie” se numeşte „ASCULTARE totală”. 

3 

Tehnică-Metodă 

– Moş-Avva, Primeşte-mă ca Ucenic. 
– Dacă „poţi” să faci „Ascultare totală”, te primesc. Şi primul 

semn al Ascultării este să nu te „Superi de nimic” şi să faci Trei 
lucruri: 

1) Să mănânci doar ce-ţi îngădui eu; 
2) Să te Rogi doar cum îţi spun eu; 
3) Să lucrezi manual cum îţi Cer eu. 
– Dar, Moş-Avva, eu Vreau „Viaţă Duhovnicească”, nu 

„ascultare înrobitoare”. 
– Viaţa Duhovnicească este TAINĂ şi TAINA este TRE-

CEREA prin nişte HOTARE de la o Răscruce de Drumuri. 
În Rai, Omul avea „Pomul-ispitirii-morţii”, care este „mâncarea”; 

avea Vorbirea cu DUMNEZEU şi avea „Bucuria” de Frumuseţile 
Raiului. 

– Dar, Moş-Avva, după Filocalie, Viaţa Duhovnicească este în 
primul rând Rugăciunea de HAR. Doresc să mă înveţi „Iscusinţa” 
Rugăciunii Minţii şi Inimii. 

– RUGĂCIUNEA de DUH şi HAR este ROD după Trecerea 
peste HOTARUL „mâncării”-Rugăciunii obişnuite şi muncii 
trupului. Omul obişnuit este „mâncare-comunicare, mişcare 
trupească”. 

– Dar, Avva, Rugăciunea ca Duhovnicie nu ar trebui să se 
împiedice de „mâncare” şi de truda-muncirea trupească. 
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Ar trebui să nu bagi în seamă ce mănânci, să te detaşezi de 
mişcările trupului şi să intri doar în Contemplarea Duhovnicească. 
Multe mistici chiar ne-creştine se laudă cu această modalitate. 

– Fiule, noi trebuie să fim în CHIPUL Revelaţiei Biblice, 
tocmai cu aceste TREI Legi-PORUNCI-HOTARE de TAINĂ: 
„Pomul mâncării-morţii”, POMUL VIEŢII şi truda trupească a 
Cunoaşterii Raiului. 

Omul este „Lege Sfântă”, este Ascultare Sfântă, este Înfăptuire 
Sfântă. Acestea nu sunt nişte Calităţi-Virtu ţi, ci Origini-generatoare 
de Virtuţi sau „pietre de cădere”. 

A nu avea „Legea pomului mâncării”, nici Porunca POMULUI 
VIEŢII şi nici Truda trupească înseamnă o distrugere a Chipului de 
Om, de ne-admis în Revelaţia Biblică. Misticile ne-biblice nu au în 
vedere „ÎNVEŞNICIREA” Chipului Omului, ci „de-personalizarea” 
Omului până la o pretinsă „Esenţă Divină”, ce nu se mai potriveşte 
cu revelaţia Biblică. 

Vrei Mistică Biblică, respectă cu stricteţe Revelaţia strictă 
Biblică. 

Mai ales în zilele noastre este această „libertate” a multitu-
dinilor de modalităţi mistice. 

Nu le „amesteca”; le vei falsifica pe toate în anormalităţi tot 
mai înşelătoare. 

– Dar, Avva, idealul este „găsirea Misticii Universale” valabilă 
şi peste toate modalităţile. 

– Fiule, fiecare îşi arogă pretenţia de „ADEVĂR”... Noi 
Creştinii Ţinem fără abatere la „ADEVĂRUL nostru”. 

– Deci, Avva, primul fapt este „Legea mâncării”, zisul Post. 
– După izgonirea din Rai, DUMNEZEU Spune lui Adam: 

„Întru sudoarea Frunţii” să-ţi „mănânci PÂINEA”. 
Deci Postul cu PÂINE este prima „Lege a mâncării”. 
Cât stai cu mine aici, nu ai voie să mănânci decât „Pâine 

pustnicească” (Cereale, în special Grâu, pisate; făcută Cocă groasă-
tare şi lăsată până la opt ore la dospit şi apoi uscată la aer, ca un 
pesmet, fără să fie coaptă. Atenţie, să nu se acrească sau să 
mucegăiască. O faci zilnic cât mănânci. Mai este voie Fructe şi 
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Verdeţuri de grădină şi de pădure. Fără brânză, fără ouă, fără Carne, 
fără ulei. Se admit Seminţe de dovleac, nuci, alune, în loc de ulei. 

– Dar, Avva, eu sunt cam bolnav cu stomacul, am anemie, am 
nevoie de o mâncare consistentă, cu multe Vitamine şi proteine. 

– Fiule, dacă nu poţi ţine acest Post, nu poţi fi „Ucenicul” meu. 
Încearcă „Pâinea Pustnicească” necoaptă, cu fructe, verdeţuri şi 
seminţe, chiar vindecă bolile. În puşcărie şi lagăre, şocul cel mai 
mare îl produce la deţinuţi „foamea”. Pe Ucenicul începător, Postul-
foame îl „trezeşte” cel mai mult la Viaţa Duhovnicească. 

Poţi mânca chiar pe săturate, dar nu „altceva”; de calci această 
„Lege”, vei păcătui şi îţi pierzi Ascultarea de Ucenic. 

Nu mânca din „Pomul ispitirii”, că vei „muri”, zice DOMNUL 
din Rai. Mănâncă doar ce-ţi îngăduie „Legea mâncării”. 

– Avva, Vreau ca Postul să fie şi cu Rugăciune! 
– Fiule, ca Ucenic nu trebuie să te Rogi mult. Respectă cu 

stricteţe însă Ritualul obişnuit. Rugăciunile din Biserică, Canonul 
tău particular (ca metanii şi închinăciuni, câte un Acatist, câte o 
Catismă din Psaltire). Ucenicii începători, de se Roagă mult şi 
forţat, fac „rupturi psihice” grave şi iremediabile. 

Un accent deosebit trebuie pus însă pe truda trupească. 
Ucenicul trebuie să „lucreze neîncetat” şi din greu, să fie „ameţit” 
de atâta treabă; să sape pământul, să culeagă, să strângă, să taie 
lemne, să gătească, să cureţe... seara să cadă mort de oboseală. 

În Viaţa Duhovnicească se declanşează un „foc” teribil ce 
răscoleşte Mintea, Inima şi trupul Ucenicului, de îl „înnebuneşte”, 
şi doar „truda trupească” îl mai potoleşte şi îl atenuează. 

Cei mai mulţi abandonează „Ucenicia Duhovnicească”, tocmai 
că nu fac faţă la acest „foc arzător”. Aici se vede „TAINA robiei 
mistice”. 

Ucenicul ar vrea doar să se Roage, să Postească blând şi 
moderat, să nu trudească fizic, de unde eşecurile Duhovniceşti. 

În „Nevoinţa trupească”  se vede „calitatea” Duhovnicească a 
Ucenicului, DĂRUIREA şi Ascultarea, RĂSTIGNIREA VIE pe 
CRUCEA Mistică. 

– Dar, Avva, aceasta este o „robie lumească”, ce te lipseşte de 
„Contemplarea” Mistică. 
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– Fiule, Ucenicul începător nu are Voie să facă „Contemplare 
mistică”, ci „RĂSTIGNIRE Lumească”, care mai târziu va 
„Deschide” Contemplarea mistică. Se tot vorbeşte de o „ură” 
împotriva celor trupeşti şi lumeşti, dar trebuie înţeles că aceasta nu 
trebuie să fie o „distrugere” a celor trupeşti, ci o „RĂSTIGNIRE”, 
ca cele trupeşti să se PREFACĂ în „Condiţie de Duhovnicie”. Fără 
această „Condiţie”, nu vei câştiga niciodată Duhovnicia. 

Misticile oculte fac o „rupere şi excludere”, până la ieşirea din 
cele trupeşti, ca o „dedublare-ieşire din trup”, pe când în sensul 
nostru Biblic nu se admite aceasta, dar se face RĂSTIGNIREA 
celor trupeşti, adică „Asumarea lor” şi să fie făcute DĂRUIRE, ca 
apoi DĂRUIREA să se facă PREFACERE contemplativă. Contem-
plaţia Duhovnicească nu este „Spiritualizarea maximă”, până la 
dizolvarea trupească, ci „întruparea maximă”, ca ALTAR pentru 
Contemplare. Biblic, doar pe ALTARUL Trupesc se face Contem-
plaţia, ca DĂRUIRE-RĂSTIGNIRE VIE, nu omorâtă, (fără „golul 
metafizic” pe care-l au misticile antice şi cele oculte). Biblic nu este 
voie să fie „gol şi rupere de trup”, ci pe ALTARUL-CRUCEA 
Trupului să se PUNĂ DĂRUIREA Trupească, care se face 
DESCHIDEREA de TAINĂ mistică. 

– Dar, Avva, mă simt neliniştit, cu foarte multe gânduri, cu 
răbufniri sentimentale..., îmi vine să fug... fac totul-forţat şi 
nemulţumit... şi în nimic nu îmi găsesc mulţumirea... Mi-este foame 
permanent, mi-este greu să fac orice, n-am chef de nimic... te urăsc 
şi pe Dumneata... 

– Fiule, aceasta este „robia Uceniciei”, mai ales la început. Nu 
băga în seamă nimic, acesta este leacul... nu te opri la cele trecute... 

Fă OPRIREA ICONICĂ. 
Prin aceasta te vei „face” propriu-zis Ucenicul, ca specific 

Carpatin, pe care eu însumi încerc să-l Descopăr şi să-l Actualizez. 
Caracterul Zonei noastre Carpatine este „Legarea de o 

SACRALITATE” a Pământului, ca Amintire de Rai. „Locul-
Pământul” trebuie „Re-Sfinţit” prin Chipul de Rai, şi aşa te „Legi 
de Pământ” ca o ÎNTRUPARE-RĂSTIGNIRE VIE, prin care 
DĂRUIEŞTI Lumea apoi Lui DUMNEZEU. 
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Anticii au „memoria păcatului”, a „jertfei omorâte”, a 
„Pomului morţii”, pe când Memorialul Carpatin este al DĂRUIRII-
Jerfei Vii, a POMULUI VIEŢII. CHIPUL ICONIC al Raiului nu 
este „mâncarea” din „Pomul Pământului-Lumii-morţii-ispitirii”, şi 
nu este nici distrugerea Lumii de Rai, ci este OPRIREA-
HOTARUL de TAINĂ. 

Adam în Rai nu trebuia să „mănânce din Pomul morţii”, ci 
trebuia să-l ÎNCHINE-RĂSTIGNEASCĂ pe CRUCEA-ALTARUL 
dintre Pomul morţii şi POMUL VIEŢII şi aşa Pământul-Lumea de 
Rai se putea PREFACE în DAR-ÎMPĂRTĂŞIRE a VEŞNICIEI. 

CHIPUL ICONIC este „ÎNTÂLNIRE” dintre Trup-Lume şi 
DIVIN-DINCOLO de Lume, dintre Văzut şi nevăzut, ÎNTRU-
PAREA-DĂRUIREA-OPRIREA în TRECEREA VEŞNICIEI. 

Duşmanii ICOANEI aici se încurcă, neînţelegând că ICOANA 
este într-adevăr OPRIREA DIVINULUI în Trup-materie, dar ca 
HOTAR de DAR al VEŞNICIEI DINCOLO de Lume, ce INTRO-
DUCE şi Lumea în VEŞNICIE. 

Iconoclaştii au conceptuarea antică luciferică, prin care 
„omoară Lumea”, considerând că Trupul nu poate „STA” cu 
DIVINUL DINCOLO de Lume şi nici DIVINUL nu poate STA în 
cele Trupeşti. 

Trebuie înţeles că prin RĂSTIGNIREA VIE dintre Pomul-
Lumii-morţii şi POMUL VIEŢII-DIVINUL se face tocmai 
POSIBILUL ÎNTÂLNIRII-FA ŢĂ în FAŢĂ a Lumii CU DIVINUL, 
fără să se excludă reciproc. 

CHIPUL ICONIC este acest MIRACOL de CONLOCUIRE şi 
ASCULTARE reciprocă, fără amestecare şi fără contrarietate. 

Dar TAINA ICONICĂ este HOTAR-OPRIRE-ALTAR, de 
aceea CHIPUL ICONIC pare imobil, STATIC. NEMIŞCAT. 

– Practica Mistică ICONICĂ, pe care o evidenţiezi Dumneata, 
Avva, este puţin înţeleasă, tocmai prin această „OPRIRE STATICĂ”. 

– Fiule, Practica OPRIRII ICONICE, pe care o fac eu, ca 
Specific Carpatin, nu este o „invenţie” a mea (cum mă învinuiesc 
unii), ci un Tradiţional Biblic, ce a fost mai puţin băgat în seamă, 
dar care a existat mai mult în aceste Locuri Carpatine. 
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Practica Mistică s-a fixat adesea în specificuri caracteriale. 
Anticii au complexul Memorialului păcatului „Pomului morţii”, de 
aceea mistica anticilor este de specific „spiritualist” în „gol de Trup”, 
de moarte a Lumii. Creştinismul vine cu RESTABILIREA Raiului 
şi dezlegarea „blestemului morţii Lumii” şi aşa Mistica devine de 
alt Specific, Mistica VIULUI ce nu mai „omoară Lumea”, ci o 
PUNE FAŢĂ în FAŢĂ cu DIVINUL, tocmai CHIPUL ICONIC. 

În gândirea antică, Trupul părea „idolatrie”, ca o înrobire a Spiri-
tului. În Creştinism Trupul devine ALTAR, nu „închidere”, ALTAR 
fără omorâre-sângerare, devine LITURGHIA DĂRUIRII ÎNVIATE, 
a RĂSTIGNIRII VII, ÎNVEŞNICIREA-INTRAREA Lumii şi în 
Condiţia DIVINULUI. Trupul-materia-Lumea doar în această 
Condiţie de ALTAR-HOTAR poate PARTICIPA la DIVINITATE. 

Anticii nu pot avea ICOANĂ, ci doar „idol”; CHIPUL 
ICONIC este STRICT Biblic Creştin. 

Idolul este o „cădere-prefacere a Divinului în materie-trup”, pe 
când ICOANA este o „RIDICARE a Trupului la HOTARUL cu 
DIVINUL”. În ICOAN Ă Trupul nu intră şi nu se preface în DIVIN, 
ci se face ALTAR-HOTAR de TRECERE dintre Trup şi DIVIN. 
Idolul nu este „TRECERE”, ci încătuşare, pe când ICOANA este 
POARTĂ a ÎNVEŞNICIRII în DIVIN a Lumii. 

Idolul antic este întrucâtva o „nostalgie falsificată” după 
CHIPUL ICONIC, de unde aparenta „înrudire” a idolului cu 
ICOANA. 

Şi anticii „doreau Tainic” o posibilitate de Întâlnire dintre 
DIVIN şi Lume, fără sacrificiul morţii, de aceea încercau o 
„OPRIRE” a DIVINULUI în Trup-materie. În ICOANĂ nu DIVI-
NUL Se OPREŞTE în Trup, ci Trupul se OPREŞTE în DIVIN, de 
aceea Practica ICONICĂ este ÎNCHINAREA-OPRIREA Trupului 
faţă de DIVIN. 

În idol, DIVINUL se amestecă şi se „înlocuieşte” până la 
„confundarea” cu Trupul-materia. 

În ICOANĂ nu se Amestecă şi Activul nu-l face DIVINUL 
faţă de Trup, ci Trupul face Orientarea faţă de DIVIN. Dar Trupul 
nu se „divinizează”, ci se face HOTAR-ALTAR pe care DIVINUL 
Se ODIHNEŞTE-Vine Să STEA. 
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Iată de ce Practica mistică ICONICĂ este a „STA ca în 
ICOANĂ”. 

Dacă şi în unele mistici antice şi oculte există un fel de 
„exerciţiu şi tehnică” a unor „poziţii statice-imobile”, în Mistica 
Biblică „STATUL NEMIŞCAT ca în ICOANĂ” este de alt 
caracter. Nu este „Stat pe golire-omorâre” a trupului-lumii, ci 
STAT pe un DEPLIN-DAR-RĂSTIGNIRE-ACTIV VIU. 

„STATUL ICONIC” nu este „inactiv”, de detaşare-ieşire din 
trup, ci este „ACTIV maxim” al Trupului faţă de DIVIN, ACTI-
VUL de a STA în HOTAR-NEMIŞCARE în FAŢA DIVINULUI. 

În Practica ICONICĂ nu este „mistica pasivă” a non-activului 
(ca în misticile ne-biblice), ci este Mistica ACTIVULUI de a 
Conştientiza permanent tocmai STATUL-HOTAR FAŢĂ de 
DIVIN. 

În Practica ICONICĂ, nu se face meditaţie mentală de a te 
detaşa de cele trupeşti, de a „esenţializa” tot mai mult cele ale 
lumii, până la „golirea totală” de cele trupeşti. 

În STATUL ICONIC, Activul este RIDICAREA permanentă a 
celor trupeşti-lumeşti pe CRUCEA ALTARULUI dintre Trup  
şi DIVIN. RIDICAREA pe RĂSTIGNIREA CRUCII VII, în 
ICONIC, este „TAINA ÎNCHINĂRII”. 

STATUL ICONIC este „STAT de ÎNCHINARE”-CHIPUL 
CRUCIFICĂRII VII. 

 
Iată Practica ICONICĂ, ca Tehnică-Metodă, dacă se doreşte şi 

acest fel de prezentare. 
– Lege de Rai – Legea mâncării-Postului; 
– RĂSTIGNIREA VIE – DARUL ÎNCHINĂRII; 
– ICONIZAREA – STAREA ca în ICOANĂ. 
(Recitiţi, chiar de mai multe ori, în ce constau acestea). 
 
– Aşa Fiule, începe să pricepi Practica Mistică ICONICĂ, care 

nu este o „invenţie” a mea, ci are bază în Biblicul cel mai autentic. 
După izgonirea din Rai, Omul se „rupe” tot mai mult atât prin 

„omorârea celor din lume”, cât şi a sa însăşi, până la înstrăinarea de 
SACRALITATEA DIVINĂ. 
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De aici misticile Mentale, Sentimentale, magice, oculte şi de 
tot felul de amestecuri, ca încercări de „Regăsirea” TAINEI de Rai. 

Creştinismul „Readuce” TAINA de Rai, pe care o face, şi mai 
mult, ca TAINA ÎMPĂRĂŢIEI DUMNEZEIEŞTI; ea este 
ICONICUL Raiului. 

– Avva, concretizează-mi mai bine aceste Trepte. Postul este: 
pustnicesc (cum îl practici Dumneata), este şi pentru cei din Lume-
familişti. Este o deosebire.  

– Fiule, pentru cei din Lume-Familişti se cere un Post mai 
scurt, de o zi sau două, cu mai multe mâncări. Cei mai Înduhov-
niciţi să ştie că Postul cu CHIPUL de TAINĂ al PÂINII este cel de 
Rai. 

RĂSTIGNIREA VIE este pentru toţi aceeaşi. 
Se începe cu ÎNCHINAREA obişnuită, semnul CRUCII, care 

trebuie şi mai mult extins, ca Mistică de HOTAR-DAR-
RĂSTIGNIRE VIE-ALTARUL ICONIC. Sileşte-te tot mai mult să 
ÎNCHINI toate pe acest ALTAR, tot ce lucrezi, ce vezi, ce simţi, ce 
gândeşti, ce doreşti şi aşa pe RĂSTIGNIREA CRUCII VII să le 
Concepi pe toate. 

Consideră că toate au CHIPUL CRUCII VII, că şi tu eşti o 
CRUCE VIE în Chip Propriu, că te OGLINDEŞTI în CRUCEA 
Cosmică ce este CHIPUL Lui HRISTOS Cel ÎNTRUPAT, Cel 
DUMNEZEIESC şi Om în TAINA HOTARULUI ICONIC. 
Conştiinţa ta să ia tot mai mult Forma şi Logica acestei 
RĂSTIGNIRI VII, fără omorâre. 

– Avva, Sfinții Părinţi Filocalici întăresc şi dezvoltă Conştiinţa 
SACRULUI Biblic Creştin, prin NUMELE PREASFÂNT al 
DOMNULUI HRISTOS, ce Se face şi Rugăciunea Minţii şi Inimii, 
în Unirea de DUH. 

– Fiule, în Specificul ICONIC, CHIPUL CRUCII este direct în 
legătură CU CHIPUL ÎNTRUPĂRII Lui HRISTOS şi ÎNCHI-
NAREA este în ASEMĂNARE cu NUMELE Său. 

Rugăciunea ICONICĂ a ÎNCHINĂRII nu exclude Rugăciunea 
NUMIRII, dar fiind în specific de OPRIRE-NEMIŞCARE-HOTAR. 
NUMELE este ICONIZAT în Însuşi ACTUL Său de RĂSTIG-
NIRE-DĂRUIRE. NUMIREA este CHEMARE şi Cântare, este 
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Identitate PERSONALĂ, iar ICONICUL este ARĂTAREA la 
FAŢĂ a NUMELUI. Mistica NUMIRII, ca şi Mistica CHIPULUI, 
sunt TAINE greu de conceptualizat, sunt mai mult „PRIMIRI” de 
TAINĂ. NUMELE nu este nici Minte, nici Inimă, ci este 
PERSONIFICARE, de aceea misticile antice exclud Numirile şi 
caută „esenţele”. 

TAINA NUMIRILOR din revelaţia Biblică este de altă Condi-
ţie. Teologia face din Numirile Divine Calităţi şi Însuşiri HARICE, 
care Mistic sunt în ORIGINEA PERSONALĂ a NUMELUI UNIC-
CHIP, tocmai ICONICUL de care vorbim noi. Doar NUMIREA cu 
CHIPUL face ICOANA. 

Anticii au Numirea, dar nu au CHIPUL, şi de aceea au 
„idolul”, nu ICOANA. 

La antici este mistica „auto-idolatrizării-autodivinizării” prin 
distrugerea-depersonalizarea de CHIP. 

Practica Mistică ICONICĂ a ÎNCHINĂRII produce prin 
CHIPUL ÎNCHINĂRII o CONŞTIINŢĂ a PERSONALIZĂRII, ce-şi 
Caută totodată NUMIREA. Numirea fără CHIP se auto-închipuie 
până la o „golire în Sine” şi o „uitare” de CHIP (tocmai mistica de-
personalizării anticilor). 

TAINA  Mistică a ÎNCHINĂRII Rememorează CHIPUL, 
UMPLE „golul de CHIP” datorat păcatului şi aşa îşi Regăseşte 
NUMIREA în ICONICUL propriu-zis. 

Doar după o Practică îndelungată se deschide în tine „LUMI-
NAREA ICONICĂ”, ce ţi se pare de neînţeles şi contradictorie. 

Practicile Filocalice Caută prin Numirile Minţii şi Inimii o 
Regăsire a CHIPULUI în TAINA DUHULUI, ca CHIP de TAINĂ. 

Specificul ICONIC de care vorbim noi face o „sărire” direct în 
CHIP, ca să câştige apoi şi NUMIRILE de DUH. Nu este o 
contradicţie, ci în altă „ORIENTARE de Relaţie”. 

În Practica ICONICĂ, Numirile sunt TRECUTE prin CHIPUL 
ÎNCHINĂRII şi aşa se PREFAC prin DARUL RĂSTIGNIRII-
Jertfiri Vii în acel DINCOLO de DUH al Numirilor. 

Şi NUMIREA şi CHIPUL Lui DUMNEZEU sunt TAINE peste 
accesibilitatea Făpturii Create, dar este un HOTAR-POARTĂ-
ALTAR unde NUMELE şi CHIPUL STAU FAŢĂ în FAŢĂ, 
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TAINĂ doar pentru cei care fac OPRIREA SACRĂ la acest 
HOTAR. 

Aici, la acest HOTAR, NUMIREA şi CHIPUL se fac ICONIC 
şi aşa în Miracolul ICONIC se Descoperă şi NUMELE şi CHIPUL. 

De aceea în Specificul ICONIC, nu este ÎNTÂLNIREA 
DINCOLO de NUME şi CHIP (ca DUH), ci o ÎNTÂLNIRE DIN-
COACE, cu o ÎNTRUPARE a NUMIRII şi CHIPULUI şi ICONI-
CUL este TRUPUL de TAINĂ al NUMELUI şi CHIPULUI. 

Practica ICONICĂ este Mistica TRUPULUI ICONIC-ALTA-
RUL pe care STĂ CHIVOTUL NUMELUI şi POTIRUL CHIPULUI 
şi aşa se poate face RITUALUL LITURGIC al EUHARISTIEI 
NUMELUI şi CHIPULUI, tocmai ICONICUL VEŞNICIEI. 

Practica ICONICĂ este RITUALICĂ, Trup şi DUH, Văzut şi 
Nevăzut, pe când Misticile antice sunt „goale” de Trup într-o 
Esenţă de DUH, de „auto-ritualizare inversă”. 

RITUALUL ICONIC nu este interior, ci HOTAR dintre 
Exterior şi Interior. Interiorizarea de DUH din antichitate este 
tocmai lipsa CHIPULUI, şi aşa lipsa ICONIZĂRII (HOTAR de 
ÎNTÂLNIRE). 

– Avva, parcă ameţesc, când îmi spui aceste consideraţii ce-mi 
depăşesc înţelegerea.  

– Fiule, Logica Mistică este altceva decât conceptualizarea 
obişnuită.  

La fel este peste înţelegerea multora STAREA ICONICĂ 
NEMIŞCATĂ, pe care încerc în mod deosebit să o evidenţiez. Nu 
este o Practică Mistică doar pentru Pustnici şi Călugări, ci şi pentru 
cei din lume. Cum faci o Rugăciune Citită, ori Închinăciuni şi 
Metanii, sau Numirea Repetată a NUMELUI DOMNULUI IISUS 
HRISTOS, aşa poţi face O „STARE NEMIŞCATĂ” ca în 
ICOANĂ, la început câteva minute, apoi mai mult timp, până la o 
obişnuinţă permanentă. 

Marii Pustnici şi Nevoitori se Rugau cu Mâinile în Sus, Stând 
în Picioare, pe Stâlp, pe pietre, prin morminte, gropi, tocmai în 
această ÎNCHINARE-OPRIRE NEMIŞCATĂ. 

Atenţie la deosebirea clară şi netă între NEMIŞCAREA 
ICONICĂ şi „Staticul-golul” misticilor antice şi oculte. (Recitiţi 
cele anterioare.) 
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– Te Văd adesea, Avva, cum STAI NEMIŞCAT ore întregi, ori 
cu Mâinile în Cruce, ori în Sus, ori Aplecat cu Capul la pământ, ori 
cu Privirea în Sus, sau în tot felul de „gesturi ICONICE”, cum le 
numeşti Dumneata... 

– Fiule, îţi Cer şi ţie să practici cât mai mult această „STARE 
ICONICĂ” şi după o Ucenicie mai îndelungată vom putea vorbi 
mai mult despre această Mistică ICONICĂ. Până atunci, fii în 
„calea de mijloc” şi nu fă exagerări, ce sunt periculoase pentru 
începători. 

Nu neglija nici relatările Filocalice ale Sfinţilor Părinţi, care 
dau Învăţături Sfinte, ale modurilor cum să te lupţi cu gândurile 
rele, cu patimile păcătoase, cu duhurile şi cu tot felul de ispite, ce se 
fac împiedicare în Viaţa Duhovnicească. 

Dar să ştii, Fiule, că PREFACEREA Sfântă nu este aşa de 
uşoară, cere multă Nevoinţă, pe toate direcţiile. Nu te fixa doar într-o 
Concentrare de Minte, şi nici pe Virtuţi doar, ci în tot complexul 
Sufletesc şi trupesc. 

Specificul Carpatin să nu-l faci o contradicţie celorlalte. 
Încearcă şi acest mod de Practică, fără prejudecăţi. Dar fii atent să 
nu te laşi înşelat de propriile păreri şi de momelile altor mistici 
neopăgâne şi oculte. Nu fă dispute şi păstrează-ţi un Creştinism pur, 
aşa cum au avut Sfinţii noştri Părinţi. 

Toţi trebuie să fim Ucenicii Sfinţilor noştri Părinţi. 
Ne-ascultarea l-a scos pe Adam din Rai şi tot Neascultarea ne 

împiedică să Recâştigăm Raiul. Toţi vor Mistica Înaltă a Isihasmu-
lui, şi este bine, dar trebuie înţeles că se ajunge la această TAINĂ 
doar TRECÂND prin „Nevoinţă şi HAR”, prin „RĂSTIGNIREA de 
la HOTARELE VEŞNICIEI”. 

Omul Adam în Rai, deşi nu-i lipsea nimic, avea o „nelinişte” (a 
Căutării CHIPULUI). Isihia-Liniştea este mai mult decât Raiul, este 
şi TRECEREA RĂSCRUCII HOTARELOR de TAINĂ şi 
INTRAREA în VEŞNICIA ÎMPĂRĂŢIEI Lui DUMNEZEU, unde 
Omul îşi GĂSEŞTE şi îşi ÎMPLINEŞTE CHIPUL. 
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Acatistul Chipului Omului 
 

Ierom. Ghelasie Gheorghe 
 

Se citeşte pentru umilinţă şi smerenie. 
 
Obişnuitul început... 

 

Condac 1 

A Făcut DUMNEZEU Cerul şi Pământul şi toate Făpturile şi 
PESTE toate apoi a Făcut şi pe Om în care a SUFLAT şi a PECE-
TLUIT CHIPUL DUMNEZEIESC, ca Chipul de Făptură al Omului 
în ÎNTÂLNIRE de TAINĂ să UNEASCĂ Zidirea cu ZIDITORUL 
său, în Cântarea: Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNE-
ZEIESC! 
 

Icos 1 

DUMNEZEU a luat ţărâna-Chipul Pământului, şi în Tiparul de 
TAINĂ al CHIPULUI DUMNEZEIESC a Plămădit Chipul de 
Făptură al Omului şi aşa l-a Făcut Trup şi Suflet cu PECETEA ce 
de nimic nu mai poate fi înlăturată. 

 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI DUMNEZEIEŞTI a Omului; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI în care s-au Plămădit deodată şi 

Trupul şi Sufletul; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI în care Chipul Omului s-a Creat; 
Ne ÎNCHINAM PECETEI prin care DUMNEZEU S-a Întrupat; 
Ne ÎNCHINAM PECETEI ce pe Om l-a Zidit; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care NEVĂZUTUL Se Arată; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care se Creează şi o Lume; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care Chipul de Făptură se Naşte; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care DUMNEZEU Trece şi 

PESTE Sine; 
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Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care şi Făptura Trece HOTA-
RUL de TAINĂ; 

Ne ÎNCHINĂM PECETEI, TEMELIA Veşnică a Lumii; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC! 

 

Condac 2 

DUMNEZEU Cel de Dincolo de toate Zideşte şi o Lume şi 
prin CUVÂNTUL DUMNEZEIESC se Creează, şi CUVÂNTUL 
Se PECETLUIEŞTE în toată Făptura şi în Tiparul Acestuia toate se 
Nasc şi în Asemănarea Lui Cresc în Cântarea de: ALILUIA! 

 

Icos 2 

Cu Văzduhurile cele de Sus ale Cerului, DUMNEZEU pe 
Îngeri Creează, prin care CUVÂNTUL DUMNEZEIESC Se Face şi 
Chip de Făptură; şi în cele de jos ale Pământului CUVÂNTUL se 
Face şi Trup, iar apoi pe Om îl Plămădeşte din REVĂRSAREA 
Însăşi a CHIPULUI Său. 

 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI, ce Făptura Creează; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI, ce Creează şi Trupul; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI, ce Creează pe 

Îngerii Cerului; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI, ce Creează 

Făpturile Pământului; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI, ce Creează Spiritul 

şi materia; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI, ce se face CARTEA 

Facerii Lumii; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI, ce Lumea din 

„nimic” o Creează; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI, ce LEGEA vieţii 

şi mişcării Se Face; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, care şi PESTE CUVÂNT creează 

pe Om; 
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Ne ÎNCHINĂM PECETEI Însăşi a CHIPULUI DUMNE-
ZEIESC SUFLAT în Om; 

Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce Creează pe Om ca Însăşi 
ÎNTRUPAREA CHIPULUI Lui DUMNEZEU; 

Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC! 
 

Condac 3 

Văzduhurile de Sus cu Îngerii sunt Cântarea neîncetată a 
PECETEI CUVÂNTULUI DUMNEZEIESC Revărsat şi în chipuri 
de Făptură, iar Pământul cu lucrurile şi Vieţuitoarele de asemenea, 
şi PESTE acestea apoi, Făptura Om, cu CHIPUL Însuşi PECE-
TLUIT în care Lumea şi ZIDITORUL se ÎNTÂLNESC în Cântarea 
de: ALILUIA! 

 

Icos 3 

Omul nu este nici Cer, nici Pământ, ci LOCAŞ unde Cerul şi 
Pământul se ÎNTÂLNESC, la ALTARUL chipului de Om, unde se 
Cântă CUVÂNTUL Ceresc şi se ÎNCHINĂ Trupurile Pământeşti şi 
aşa se UNESC. 

 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, CHIPULUI de ALTAR; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CUVÂNTULUI Ceresc; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Trupului Pământesc; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI BISERICII, LOCAŞUL Lumii; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care DUMNEZEU Lucrează; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care DUMNEZEU HARUL 

Revarsă; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care toate le Orânduieşte; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care tuturor le dă Viaţă; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, HOTARUL peste netrecutul abis; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce în Om se DEZVĂLUIE; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC! 
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Condac 4 

DUMNEZEU a ZIS şi s-a FĂCUT şi în toate CUVÂNTUL 
Său S-a PECETLUIT şi în LUCRARE de HAR DUMNEZEIESC 
S-a ÎNSCRIS şi toată Făptura are în Sine Revărsarea DUMNE-
ZEIASCĂ în Cântarea de: ALILUIA! 

 

Icos 4 

La Crearea Omului, DUMNEZEU nu a mai ZIS, ci a SUFLAT 
direct PECETEA CHIPULUI Său, şi în Tiparul Acesteia LUCRA-
REA de HAR l-a Plămădit ca Chip de Făptură de Om, Trup şi 
Suflet deodată, LOCAŞ în care Cerul să Grăiască şi Pământul să se 
Facă Trup de Rai. 

 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce pe Om l-a Plămădit; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce prin SUFLARE l-a Creat pe 

Om; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce în Alt Chip l-a Înfăptuit; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce în Om are Altă Alcătuire; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce în Om Oglindeşte Lumea; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce în Om trece şi peste HOTARUL 

Lumii; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce îl Face pe Om peste Gândirea de 

Cer; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce îl Face pe Om peste Simţirea de 

Pământ; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce îl Face pe Om SUFLARE-

Suflet; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce îl Face pe Om Suflet şi Ceresc şi 

Pământesc; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce îl Face pe Om Suflet şi Trup în 

UNIRE de CHIP; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC! 
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Condac 5 

CHIPUL de TAINĂ al Lui DUMNEZEU este Dincolo de 
toate, dar PECETEA Sa este CHIPUL FIULUI DUMNEZEIESC 
care prin DUHUL DUMNEZEIESC pe TATĂL-CHIPUL ÎNSUŞI 
Îl Dezvăluie, ca TREIMEA ce prin CUVÂNT se Revarsă şi prin 
DUH se OGLINDEŞTE în Cântarea de: ALILUIA! 

 

Icos 5 

TAINA PECETEI este TAINA CHIPULUI FIULUI DUMNE-
ZEIESC, ce prin CHIPUL Său de CUVÂNT pe toate le Creează, şi 
prin SUFLARE se ÎNTIPĂREŞTE în Om şi aşa toată Făptura este 
TRUPUL FIULUI, prin care PECETEA CHIPULUI de FIU se Face 
Veşnicia Lumii. 

 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce prin FIUL DUMNEZEIESC Se 

ARATĂ; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce prin Om se ÎNTRUPEAZĂ; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce pe FIUL Lui DUMNEZEU Îl 

Face şi Om; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce pe FIUL Lui DUMNEZEU Îl 

Face şi Fiul Lumii; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care FIUL Lui DUMNEZEU 

toate le LUCREAZĂ; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce Omului îi DĂRUIEŞTE 

CHIPUL DUMNEZEIESC; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, TAINA ce prin Om se Descoperă; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Mărgăritarul din Țarina Lumii; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Sămânţa RODULUI Vieţii; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Sămânţa pentru Omul Făpturilor; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, DUMNEZEU şi Făptură ce Stau 

Faţă în Faţă; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC! 
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Condac 6 

Nici Cerul cu Îngerii, nici Pământul cu lucrurile şi Vieţuitoa-
rele nu sunt ÎNTRUPAREA CHIPULUI FIULUI DUMNEZEIESC 
şi aşa prin Chipul Omului toată Creaţia Se UNEŞTE în Cântarea de: 
ALILUIA! 

 

Icos 6 

FIUL DUMNEZEIESC SCRIE CARTEA Facerii Lumii, şi 
toate se ÎNFĂPTUIESC prin DUHUL Cel PREASFÂNT, Ce 
HARUL Îl LUCREAZĂ, iar Omul este MENIT să Scrie şi el 
„Cartea Lumii”, ca RĂSPUNS Faţă de DUMNEZEU. 

 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI în care sunt SCRISE toate; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, CARTEA Vieţii din toate; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI pe care Omul o Scrie şi el în Lume; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI pe care Omul o Traduce şi în 

Făptură; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce Se Face PIATRA din Capul 

Unghiului; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce Se Face Soarele din Nevăzut; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce LUMINEAZĂ din Adânc; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Conştiinţa de Făptură; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, IUBIREA cea nepieritoare; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, IUBIREA ce ţine însăşi Viaţa; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI în care Omul este Chip de Om; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC! 

 

Condac 7 

FIUL Lui DUMNEZEU Creează din CUVÂNTUL Său Cerul 
şi Pământul, şi prin Îngeri CUVÂNTUL Se Face Gândire şi prin 
Ţărâna Pământului Se Face Simţire, şi în Om acestea Se UNESC ca 
Suflet şi Trup în Cântarea de: ALILUIA! 
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Icos 7 

Cerul şi Pământul din CUVÂNTUL FIULUI DUMNEZEIESC 
se Nasc, iar Omul NAŞTE şi el pe FIUL, TAINĂ înfricoşată, ca 
Făptura să NASCĂ din Chipul său pe DUMNEZEU FĂCĂTORUL. 

 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce pe Omul Născător a Creat; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce în Om se face şi Pecete de Făptură; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Ce în Om NAŞTE CHIPUL de 

FIU; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Care în Om se face IUBIRE; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Care în Om se face DĂRUIRE; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Care în Om se face VORBIRE; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Care în Om TAINA Descoperă; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Care în Om Făptura ÎNDUMNE-

ZEIEŞTE; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Care în Om cu Făptura se ÎNRU-

DEŞTE; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin Care în Om toate se UNESC; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI în Care toate au Veşnică NUMIRE; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC! 
 

Condac 8 

TAINA Facerii Lumii este TAINA NAŞTERII FIULUI Lui 
DUMNEZEU din Chipul Făpturii, ca Cel NĂSCUT din TATĂL-
DUMNEZEU să se Nască şi din Făptura-Om, ca DUMNEZEU şi 
Lumea să se poată ÎNTÂLNI, în Cântarea de: ALILUIA! 

 

Icos 8 

Gândirea Cerească Naşte doar CUVÂNTUL, de aceea Îngerii 
au doar un Singur-Unic Chip de Înger-Duh, iar Simţirea Pământului 
dă Trup Gândirii CUVÂNTULUI, și astfel Trupul este Îndoit, 
Masculin şi Feminin, şi PESTE acestea este Chipul Omului ce 
poate NAŞTE Însuşi CHIPUL de FIU. 
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Ne ÎNCHINĂM PECETEI, TEOLOGIA cea mai Înaltă; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Filozofia cea Dincolo de Minte; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Cea din Străluminarea de DUH; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Cea din LUMINA de HAR; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Care are toate Chipurile şi Numirile; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Mintea însăşi a Minţii; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Simţirea însăşi a Simţirii; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, SUFLETUL însuşi al Sufletului; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, TIPARUL însuşi al Trupului; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, CHIPUL însuşi al oricărui Chip; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce în Om se face ASEMĂNARE;  
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC! 
 

Condac 9 

UNICUL şi Absolutul FIU DUMNEZEIESC se Face şi chip de 
Fiu de Creaţie, şi în Chipul de Om aceasta Se ÎMPLINEŞTE, încât 
Omul este PESTE Gândirea de Cer şi PESTE Simţirea de Pământ, 
este TAINA directă a CHIPULUI de FIU ce ÎNRUDEŞTE pe 
DUMNEZEU cu Făptura Sa, în Cântarea de: ALILUIA! 

 

Icos 9 

Omul-Făptură-Adam este PECETEA directă a CHIPULUI de 
FIU, ce din Coasta Sa Creează pe MAMA-Eva, MAMA-Chipul 
Naşterii Fiului-Om, ce Săvârşeşte ÎMPLINIREA Creaţiei ce 
NAŞTE şi ea pe DUMNEZEU. 

 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI FlULUI-Om, ce sunt deodată; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Fiului ce este în Coasta Chipului de 

Om; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce în Coasta Adamică Se ÎNTIPĂ-

REŞTE; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Inima de TAINĂ a lui Adam; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, CHIPUL INIMII ÎNTRUPĂRII 

Lui HRISTOS; 
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Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce pe Eva o face MAMĂ-Coasta 
NAŞTERII FIULUI; 

Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce din Coasta Sa Creează Lumea; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce pe HRISTOS, DUMNEZEU-

Omul, Zămisleşte; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce pe NĂSCĂTOAREA de DUM-

NEZEU Orânduieşte; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, TAINA Însăşi a Lui DUMNEZEU; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, HOTARUL de FOC Mistuitor; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC! 
 

Condac 10 

Omul-Adam-Bărbat şi Omul-Eva-MAMĂ sunt CHIPUL de 
FIU şi CHIPUL NAŞTERII FIULUI, ICOANA Însăşi a Facerii 
Lumii, în Cântarea de: ALILUIA! 

 

Icos 10 

Adam-Omul este ALTAR-PREOȚIE, şi Eva-Omul este 
ICOANĂ-Făptura cu CHIPUL Lui DUMNEZEU în Braţe, şi aşa 
Cerul Însuşi se Coboară la ALTARUL-Om şi Pământul se 
DĂRUIEŞTE şi Lumea se face BISERICĂ-LOCAŞUL CHIPULUI 
FIULUI DUMNEZEIESC, unde Făptura se ÎNDUMNEZEIEŞTE, 
fără să-şi piardă Chipul de Făptură. 

 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, ALTARUL lui Adam-Bărbat; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, ICOANA Evei-Femeii; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care Adam se Sfinţeşte; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care Eva pe Însuşi 

DUMNEZEU Primeşte; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, SFINŢENIA FIULUI DUMNE-

ZEIESC; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, ICOANA NAŞTERII FIULUI; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, ÎNDUMNEZEIREA ce Coboară 

peste Făptură; 
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Ne ÎNCHINĂM PECETEI, ÎNDUMNEZEIREA ce se 
OPREŞTE în Făptură; 

Ne ÎNCHINĂM PECETEI, ÎNDUMNEZEIREA pe care 
Bărbatul o SLUJEŞTE: 

Ne ÎNCHINĂM PECETEI, ÎNDUMNEZEIREA pe care 
Femeia o face DAR: 

Ne ÎNCHINĂM, PECETEI, Necontenita creştere a Vieţii; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC! 
 

Condac 11 

O, amarnicul păcat, căderea Îngerilor din CHIPUL CUVÂN-
TULUI, ce-i face demoni, şi căderea Omului din CHIPUL de FIU, 
ce-l face muritor şi ucigaş, păcat ce pe Pământ se prăbuşeşte şi 
înfricoşător îl chinuieşte, fără Cântarea de: ALILUIA! 

 

Icos 11 

O, amarnic păcat, ce iadul în locul Cerului a produs, şi moartea 
în locul Raiului-Veşniciei, şi întunericul a lăsat peste LUMINA 
DUMNEZEIASCĂ, cu prăpastia ne-întâlnirii dintre Făptură şi 
FĂCĂTORUL ei. 

 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, cu plâns pentru păcat; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce stă ascunsă în noi; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CU RUGĂCIUNE; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce prin BOTEZUL Creştin Se 

Întăreşte; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce prin ÎNTRUPAREA Lui 

HRISTOS Se Împlineşte; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce nu se poate Şterge; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Temelia Făpturii noastre; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI care ne Oglindeşte pe noi; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI pe care şi noi o Oglindim; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI pe care trebuie s-o scoatem din 

patimi; 
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Ne ÎNCHINĂM PECETEI, Veşnicia din Creaţie; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC! 

 

Condac 12 

Omule, PECETEA CHIPULUI DUMNEZEIESC de FIU nu s-
a şters, şi COMOARA aceasta de Mare PREŢ dezgroapă-o din 
noroiul patimilor ucigaşe şi curăţă CHIPUL tău de ALTAR şi cu 
ÎNCHINĂRI Neîncetate iarăşi să te faci ICOANĂ de eşti Femeie, 
în Cântarea de: ALILUIA! 
 

Icos 12 

Mintea şi Inima Omului-Bărbat sunt CHIPUL de FIU-ALTAR-
SFINŢENIA DUMNEZEIASCĂ, şi Mintea şi Inima Omului-Femeie 
sunt CHIPUL de ICOANĂ-NAŞTEREA CHIPULUI FIULUI, şi aşa 
se UNESC în Omul ce ÎNTRUPEAZĂ pe DUMNEZEU, însăşi 
MENIREA şi ÎMPLINIREA Facerii Lumii. 

 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, ce pe DUMNEZEU Îl Adevereşte; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care Lumea se Creează; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care se Întemeiază; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, izvorul a toate ce Există; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI prin care Legea se formează; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, HOTARUL Veşniciei; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI ce pe DUMNEZEU şi Lumea 

ÎNCRUCIŞEAZĂ; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI Căreia Făptura Se ÎNCHINĂ; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, BISERICA FIULUI DUMNE-

ZEIESC; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, MĂRTURISIREA Adevăratei 

CREDINŢE; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI, SEMNUL Cerului, Pământului şi 

al Omului; 
Ne ÎNCHINĂM PECETEI CHIPULUI DUMNEZEIESC! 
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Condac 13 

Prin ÎNCHINAREA Neîncetată, Mintea şi Inima să UNIM în 
PECETEA CHIPULUI de FIU din Făptura noastră peste care şi 
DUHUL PREASFÂNT Străluceşte cu LUMINA de HAR ce ne 
DĂRUIEŞTE BINECUVÂNTAREA IUBITOARE a TATĂLUI 
DUMNEZEU şi aşa în UNIRE cu Cerul şi Pământul să Cântăm: 
ALILUIA! 

 
(de 3 ori) 
 
Se repetă Icosul l şi Condacul 1. 
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II 

Dialoguri diogenice cu Părintele Ghelasie 

– interviuri realizate, diortosite şi comentate  
de Gabriel Memelis –  

 

Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită cu noi comentarii 
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CUVÂNT ÎNAINTE LA EDI ŢIA A DOUA  
 
 
Părintele Ghelasie Gheorghe rămâne încă, după mai bine de 13 

ani de la mutarea sa la Domnul, aceeaşi personalitate controversată, 
a cărei operă este prea puţin citită şi cu atât mai puţin înţeleasă şi 
asimilată atât în mediul teologiei academice autohtone, cât şi – din 
păcate – în cel monahal. Reprezentanţii acestor medii, în marea lor 
majoritate, continuă să stea cel mult într-o postură indiferent-
expectativă, dacă nu camuflat ostilă, părând mai degrabă să îl 
claseze pe Părintele Ghelasie la rubrica unui neosincretism în haină 
creştină, de cromatică naţionalist-carpatină, decât să recunoască în 
scrisul său, dincolo de atipismul limbajului folosit, expresia 
identitară a teologiei şi misticii creştine, mărturisită de un adevărat 
Avva al timpului nostru contemporanilor săi aflaţi sub anumite 
vremi şi, mai ales, sub anumite condiţionări şi ispite culturale. 

Recitind introducerea pe care am scris-o la prima ediţie a 
Dialogurilor diogenice..., apărută în anul 2004 tot la Editura 
Platytera, am constatat că cel puţin unul din dezideratele pe care le 
formulam atunci a rămas actual, şi anume angajarea unui efort 
concertat de analiză, sistematizare şi valorificare teologică şi 
mistică a „însemnărilor” (cum le numea cu modestie) care ne-au 
rămas de la Părintele Ghelasie. Am speranţa că acum, odată cu 
publicarea operei sale omnia de către aceeaşi editură, într-o ţinută 
demnă de valoarea conţinutului, acest efort poate în sfârşit începe 
ad fundamentis. Ca să evite ispita epigonatului şi să nu cadă sub 
blestemul smochinului, posteritatea Părintelui Ghelasie trebuie să 
rodească – în sensul unui studiu teologic serios a ceea ce ne-a lăsat 
– sub urgenţa cercetării intempestive din partea Domnului, fără să 
mai aştepte soroacele şi condiţiile „climaterice” favorabile din 
partea mediului teologiei de şcoală (sau de mânăstire). 
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Motivat de această speranţă şi de responsabilitate totodată, am 
revăzut prima ediţie a Dialogurilor diogenice... augmentând 
substanţial comentariile mele teologice, dar şi adnotând rostirile 
Părintelui Ghelasie prin precizări pe care cititorul le va găsi, în 
textul discursului său, cuprinse între paranteze drepte, în locurile 
unde aceste adnotări se impuneau din necesităţi de cursivitate a 
ideilor şi de clarificare a unor sensuri pe care Părintele, de multe 
ori, le considera implicite. (De asemenea, sublinierile unor cuvinte, 
sintagme sau chiar propoziţii întregi, acolo unde apar în răspunsurile 
Părintelui Ghelasie, nu sunt arbitrare, ci redau grafic accente de ton 
pe care Părintele însuşi le-a pus în curgerea vorbirii sale.) Aşa încât 
cititorul are acum în faţă, fixată cu mai multă acurateţe decât la 
prima ediţie, forma genuină a discursului Părintelui, transcrisă (şi 
diortosită) cu acribie de pe banda magnetică a înregistrărilor. 

Suplimentarea comentariilor mi s-a impus, în principal, din 
două motive: 1) pentru că eu însumi am pătruns cu înţelegerea 
treptat (şi nu am deloc pretenţia de a fi ajuns până la capăt), cu 
fiecare nouă lectură a acestor Dialoguri..., în profunzimea rostirilor 
Părintelui Ghelasie, a gândirii sale teologice şi a coerenţei acesteia 
cu marea teologie patristică, precum şi a finalitatăţii pe care abor-
darea sa o declină neîncetat: recuperarea „sitului” originar şi ine-
puizabil al teologiei creştine, şi anume „situl” iconic-euharistic*; 2) 
pentru că am simţit imboldul de a face, în unele din aceste 
comentarii, şi dezvoltări proprii în prelungirea unor sugestii abia 
schiţate de Părintele Ghelasie, dezvoltări care sunt tot atâtea tentative 
(şi, în acelaşi timp, invitaţii făcute cititorului) de a regândi câteva 
din marile trasee ideatice ale teologiei ortodoxe în cheia iconic-
euharistică pe care Părintele ne-o oferă atât de edificator. 

Am fost întrebat de ce am intitulat aceste interviuri „diogenice”. 
Mărturisesc că acest titlu mi s-a impus, atunci când le-am înre-
gistrat, printr-o corelaţie mai mult spontană între butoiul unde 
Părintele Ghelasie alegea să se retragă, în ultima parte a vieţii sale 
pământeşti, şi legendarul butoi al filosofului cinic. Diogenică era, 
de asemenea, nefăţarnica şi deplina congruenţă pe care Părintele 
Ghelasie o trasa între învăţăturile sale şi propria vieţuire ascetică, 
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minimalistă sub aspectul mijloacelor de trai, însă maximalistă în 
spirit. 

Dar ce anume, mult mai profund, voia să ne spună Părintele 
Ghelasie, dincolo de nonconformismul aparent al gestului său, 
aşezând această emblemă a traiului său idioritmic în plin şi sobru 
cenobitism, de model athonit, al mânăstirii Frăsinei, după cum cu 
abilitate a observat pictorul şi iconologul Sorin Dumitrescu? 
Meditând la această observaţie, am înţeles că butoiul era de fapt o 
adevărată epitomă – exprimată în termenii locuirii – a ascezei, dar 
şi a teologiei Părintelui, un semn pe care, scandalos (în sens hristic) 
şi antinomic, Părintele Ghelasie l-a înfipt în curtea Frăsineiului ca 
pe o „piatră de încercare”, ca pe un rezumat antinomic al înţelegerii 
sale asupra vieţii călugăreşti, dar şi asupra teologiei creştine. Pentru 
că – prin atipismul şi sinceritatea mesajului cu care şi-a întâmpinat 
contemporanii – Părintele Ghelasie, asemeni unui Diogene botezat, 
s-a delimitat fără zgomot, dar consecvent (şi fără să arate dispreţul 
suveran al Sinopianului) de ipostaza „citadină” a unei teologii 
habituale, convenţionale şi conformiste, aşezate prea confortabil în 
tipare care tind să sclerozeze şi chiar să necrozeze sensibilitatea, 
altminteri organică, a teologiei vii pentru Mister, precum şi 
capacitatea ei de a urmări flexibil relieful variat al interogărilor cu 
care veacul acesta vine către ea şi de a le răspunde pe limba lui. 
Părintele Ghelasie şi-a interpelat contemporanii cu o teologie în 
răspăr (şi cum ar putea fi altfel o teologie a Logosului dumne-
zeiesc, Care Însuşi a fost numit „semn de împotrivire”, semeion 
antilegomenon – Luca 2, 34?); cu o teologie care, aşa cum s-a 
văzut, a fost şi este „spre căderea, dar şi spre ridicarea multora” din 
Noul Israel. Ca să nu devină „piatră de poticnire”, această teologie a 
Părintelui Ghelasie trebuie interpretată, ca şi vieţuirea lui diogenică, 
în cheia unei „antinomii transfigurate” (ca să folosesc expresia lui 
Blaga), care alătură necontradictoriu „cenobitismul” marii teologii 
patristice – în care ne regăsim cu toţii viaţa comună (koinos bios), a 
Logosului Care Şi-a asumat nu doar istoria evenimenţială în întregul 
ei, ci istoria şi bio-logia gândirii deopotrivă – de ritmul particular, 
caracterial (idios rythmos), al respiraţiei unei gândiri cuvântătoare 
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de marcă personală. Din aceste ingrediente este alcătuită viaţa 
veşnică (zoe aionios); numai aşa, prin această împletire antinomică 
dintre koinos şi idios, vom atinge scopul vieţuirii creştine – acela de  
a trece de la Bios la Zoe, după cum spunea C. S. Lewis, marele 
apologet al creştinismului. 

Bineînţeles că aceste interviuri s-ar fi putut numi, dar cred că 
nu la fel de adecvat, şi Dialoguri maieutice..., de vreme ce Părintele 
se pricepea de minune să şi moşească, prin „dialectica” sa, (re)naşterea 
hic et nunc a lui Hristos-Logosul în fiecare dintre cei care-l 
ascultau. Dar, în acest caz, ar lipsi scandalul butoiului, adăugat 
celui al cuvântului; pentru că Părintele Ghelasie rămâne – cel puţin 
aşa cum l-am înţeles eu – o figură diogenică mai degrabă decât una 
socratică. Sper atunci că, şi în aceste dialoguri, Părintele Ghelasie 
va grăi, măcar pentru unii, la fel de „scandalos” şi, totodată, cu 
acelaşi har maieutic; reeditarea pe care cititorul o are acum în faţă 
oferă premisele începutului – mult aşteptat, dar nu tardiv şi, poate 
tocmai de aceea, menit temeiniciei – acelei asumări a teologiei 
ghelasiene care, cred că deloc întâmplător, ne-a fost dăruită cu atâta 
generozitate de către Dumnezeu nouă, celor din spaţiul geografic şi 
spiritual carpatin. Să luăm aminte, ca nu cumva să-I nesocotim 
darul!... 

 
Gabriel Memelis 
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Dialogul iconic 
 
 

Gabriel Memelis: Preacuvioase Părinte Ghelasie, cu ajutorul lui 
Dumnezeu şi cu îngăduinţa Sfinţiei Voastre începem astăzi acest 
dialog înregistrat – căruia sper că-i vor urma în timp şi altele – 
având ca subiect diferite teme de anvergură ale gândirii dumnea-
voastră teologice. Aşa cum vă mărturiseam înainte de a porni 
reportofonul, am ales această formă a interviului din două motive: 
primul, poate puţin subiectiv, este acela de a păstra marca specifică 
oralităţii Sfinţiei Voastre, pentru mine edificatoare în multe 
privinţe; al doilea, de fapt strâns corelat cu primul, pentru a oferi un 
fel de anticameră, cu rol de accesibilizare, scrierilor Sfinţiei Voastre 
pe care – experienţa, nu de puţine ori tristă, a demonstrat-o – 
cititorul nu le poate ataca frontal decât cu mare greutate, date fiind 
atipismul lor stilistic şi marea concentrare ideatică a conţinutului. 
Gândindu-mă la o întrebare cât mai cuprinzătoare cu care să 
începem, m-aş opri la următoarea: aţi putea să ne spuneţi care este 
esenţa discursului Sfinţiei Voastre? Ce mesaj doriţi să transmiteţi în 
contextul teologic, mistic şi filozofic actual? 

Ghelasie Gheorghe: Domnul meu, problema pe care o puneţi 
dumneavoastră trebuie privită din alt punct de vedere. În primul 
rând, preocupările mele de mistică şi de teologie creştină sunt 
datorate faptului că mi-am ales această viaţă monahală. Eu nu sunt, 
nici nu vreau în mod deliberat să fiu unul dintre aceia care 
consideră că pot da un mesaj deosebit. Nu, ci în viaţa mea obişnuită 
de monah fac şi eu nişte însemnări care sunt un rezultat al 
relaţionalului cu ceilalţi, într-un context general de spiritualitate; şi 
de aici rezultă, în primul rând pentru mine însumi, nişte concluzii pe 
care am considerat că ar fi bine să le consemnez, pentru că ar putea 
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fi cândva folositoare. În zilele noastre nu se mai pune problema de a 
te consacra în mod deosebit scrisului; acum preocupările intelectuale 
sunt comune, toţi avem [într-un fel] preocupări spirituale... Ca atare 
şi noi – în viaţa călugărească – avem aceste preocupări în care intră şi 
activitatea scrisului. Consider că aceste consemnări ale mele, dacă 
prezintă vreun interes, sunt oferite unui cerc mai restrâns de cititori, 
chiar dacă am încercat să fac în jurul lor şi puţină publicitate. Însă, de 
la început, vreau să menţionez că eu nu fac în mod deosebit teologie, 
nu fac în mod deosebit mistică, nu fac pe scriitorul, nici nu îmi arog 
dreptul de a fi unul care se remarcă prin ceva. Domnul meu, eu sunt 
un monah obişnuit, iar ceea ce am consemnat este un rezultat al 
dialogului cu ceilalţi, care sper că va fi folositor. Este o vorbire perso-
nală, care e un drept al fiecăruia, o actualizare a propriei receptivităţi 
faţă de viaţa pe care o ducem aici, în mânăstire. 

De aceea nu pot spune că am un mesaj special de transmis, ci 
[încerc] numai o actualizare, aşa cum zice Părintele Stăniloae, o 
transpunere în modul meu propriu a mesajului creştin, în contextul 
general de spiritualitate contemporană. Această preocupare nu este 
doar a mea, întrucât majoritatea celor care vin acum în mânăstire 
sunt oameni care au deja preocupări de viaţă spirituală şi aduc cu ei 
un întreg context general de spiritualitate. Îmi aduc aminte acum de 
un părinte care, fiind întrebat ce l-a adus în mânăstire, a răspuns: 
„Cunoaşterea”. Aşadar, venirea la mânăstire urmăreşte cunoaşterea 
şi nu este doar o simplă alegere. 

G.M.: Mi se pare foarte important ce aţi spus mai înainte, 
anume că ceea ce contează astăzi este actualizarea teologiei, 
necesară de fapt în toate contextele istorice şi culturale… 

G.G.: Domnul meu, să ştiţi că – în condiţiile unei spiritualităţi 
foarte contradictorii [în sine] ca cea de astăzi – noi, creştinii, trebuie 
să evidenţiem, în primul rând, fondul nostru teologic ortodox. 
Spiritualitatea noastră trebuie să fie axată în acest sens şi să aibă cu 
adevărat bază teologică; chiar dacă mai avem încă nişte tare de 
cultură şi de educaţie din lume, care nu sunt conforme teologicului1, 
silinţa noastră este tocmai de a ne însuşi şi de a ne armoniza cu 
acest [sens] teologic creştin ortodox, predat de Sfinţii Părinţi. 
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Şi eu încerc, prin vorbirea mea, tocmai această încadrare, cât 
mai fidelă, în reperele de bază ale teologicului Sfinţilor Părinţi. 
Desigur că acest lucru nu este uşor; el implică, pe lângă o cunoaş-
tere amănunţită şi temeinică a teologicului, şi capacitatea de pătrun-
dere, de trăire şi de integrare în acest teologic. Dar sunt perfect 
convins că, în contextul în care avem de-a face cu tot felul de 
„gnoze” amestecate, cu un sincretism ocult şi magic, este nevoie de 
o distincţie clară: anume, în ce constă acest specific creştin pe care 
eu încerc să-l evidenţiez. 

G.M.: În cărţile Sfinţiei Voastre puneţi un mare preţ pe viziu-
nea proprie unei tradiţii isihaste carpatine, ce-l are ca întemeietor pe 
pustnicul Neofit. Această viziune nu poate fi tratată ca un simplu 
adaos la metoda filocalică, ci îşi are specificitatea ei, şi anume un 
accent deosebit pe teologia icoanei, pe un „dialog iconic” între 
Dumnezeu şi om. Vă rog să detaliaţi aceste lucruri, reliefând 
unicitatea „isihasmului carpatin”, aşa cum îl numiţi. 

G.G.: Domnul meu, problema pe care o puneţi dumneavoastră 
– şi pe care încerc să o pun şi eu – ţine de o experienţă personală: 
într-adevăr, eu am cunoscut o tradiţie monahală, să zicem de un 
caracter autohton, tradiţia pustnicilor din Munţii Apuseni, de pe 
Cheile Râmeţului. Aici am cunoscut un pustnic căruia i-am devenit 
fiu duhovnicesc şi care ilustra tocmai acest ascetic tradiţional. Eu 
am surprins în acest specific nişte repere care au constituit pentru 
mine o adevărată revelaţie, în sensul vieţuirii teologice creştine. Nu 
e însă cazul să facem din asta un fapt inedit, despre care oamenii să 
presupună că e ceva deosebit sau rupt de teologicul tradiţional al 
Sfinţilor Părinţi. Dimpotrivă, vieţuirea monahală a pustnicilor din 
ţara noastră, oricât ar fi fost ea de izolată, a păstrat fidelitatea faţă 
de teologicul nostru creştin-ortodox, nu s-a abătut… Însă ceea ce 
încerc eu să evidenţiez este faptul că, totuşi, acest caracter autohton 
şi-a pus o oarecare amprentă pe fondul comun filocalic al Sfinţilor 
Părinţi. Dar, ca să concretizăm, ce înseamnă, de fapt, acest fond 
comun filocalic? Tradus în termeni mai accesibili, filocalicul nu 
înseamnă numai „iubirea de frumuseţe”, ci a devenit – în sensul 
misticii ortodoxe – acel duhovnicesc în sine [adică filocalicul nu are 
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doar sensul estetico-teologic sugerat de etimologia termenului – 
sens susceptibil de a fi interpretat ca dependent de modele şi mode 
culturale –, ci, întâi de toate, sensul unei duhovnicii esenţiale, de 
fond, neschimbabile]. Fondul comun al Filocaliei este duhovnicia 
creştin-ortodoxă, care nu poate fi decât aceeaşi, indiferent dacă 
primeşte caracterul sinaitic al pustnicilor Tebaidei, caracterul 
athonit al spiritualităţii greceşti sau caracterul slav. Evidenţierea pe 
care o încerc eu – acest caracter carpatin, care unora li se pare ceva 
ieşit din comun – este de fapt o mărturisire personală a ceea ce a 
însemnat pentru mine o adevărată revelaţie. Pentru că, aşa cum se 
ştie, indiferent de fondul comun al unei realităţi, amprenta caracte-
rului contează foarte mult2. 

S-a vorbit de influenţa pe care a avut-o caracterul slav asupra 
vieţii monahale din Moldova; s-a vorbit, de asemenea, de caracterul 
specific athonit al mânăstirilor din Muntenia. Eu însă am găsit în 
partea Ardealului această tradiţie a pustnicilor din Apuseni, care 
urmează practica eremiţilor din mânăstirile Râmeţului. Am surprins 
aici un specific pe undeva deosebit, ce denotă tocmai partea 
caracterială autohtonă care nu este în contradicţie cu fondul comun 
filocalic. Accentuez că fondul Filocaliei rămâne comun, fiind acea 
duhovnicie a Duhului Sfânt transpusă, „îmbrăcată” însă în forme 
proprii, individuale. În acest sens, se poate spune că eu încerc să 
evidenţiez un specific al monahismului nostru românesc, redându-i 
un fel de formă şi, în acelaşi timp, o distincţie proprie. Să conside-
răm, deci, că este o încercare a mea, un fel de atenţionare menită să 
îndemne la o eventuală continuare a cercetării. E o consemnare a 
ceea ce poate că a fost trecut cu vederea, dar care cred că are 
importanţă pentru monahismul românesc. Trebuie însă evitată 
extrema de a crede că isihasmul carpatin este superior celorlalte sau 
că ar aduce ceva în plus, în sensul unei invenţii faţă de fondul 
comun filocalic; acesta, repet, rămâne acelaşi, numai că este 
transpus, „îmbrăcat” în caractere specifice. Mulţi, necunoscători, se 
leagă însă tocmai de această parte exterioară, de „îmbrăcăminte”, 
fără a şti la ce mă refer. 

Iarăşi, mulţi se întreabă în ce constă acest fond comun filocalic; 
el nu este altul decât cel pe care-l ştim din scrierile Părinţilor, 
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consemnate în cele 12 volume ale Filocaliei traduse de Părintele 
Stăniloae. Fondul filocalic este acea aspiraţie a omului care pune un 
accent deosebit pe întoarcerea la Dumnezeu prin depăşirea anor-
malităţii păcatului. Dar, tot în textele filocalice, vedem cum se 
conturează şi nişte caractere: 

- caracterul sinaitic insistă pe refacerea dialogului dintre om şi 
Dumnezeu printr-un ascetism – dacă putem spune aşa – prepon-
derent netrupesc. Nu este un ascetism excesiv sau extremist, totuşi, 
în cadrul lui, se pune bază pe partea direct sufletească şi pe ridicarea 
deasupra a tot ce e trupesc. Este o asceză drastică, ce urmăreşte 
dobândirea unei vieţi din care materialul este aproape desfiinţat. 
Acest caracter se datorează şi acelui mediu deşertic în care mate-
rialitatea, vegetaţia aproape că nu există. Caracterul sinaitic va fi, 
atunci, unul foarte spiritualizat, care caută un sufletesc aproape pur. 
Toţi sfinţii pustnici, începând cu marele Antonie, pun un accent 
deosebit pe partea direct sufletească; 

- caracterul athonit accentuează un fel de metafizic, de dialog 
între spirit şi partea trupească [moştenit din filosofia greacă]. 
Creştinismul îşi aduce aici aportul său deosebit, prin faptul că nu 
face din trup un contrariu al spiritului, ci afirmă omul ca unitate a 
sufletului şi corpului în idealul lui Hristos cel Înviat, Care S-a 
ridicat la cer cu trupul; 

- caracterul slav reliefează acea parte a subteranului, a păca-
tului ce caută să-şi formeze o contraparte de viaţă negativă, care să 
înlocuiască viaţa adevărată, duhovnicească. Este ca un fel de „anti-
duhovnicie”, care face ca spiritualitatea slavă să fie dominată de 
lupta cu demonismul, cu ne-duhovnicescul; 

- caracterul nostru carpatin vine, şi el, cu specificul său: acesta 
este dat şi de însuşi mediul natural deosebit, de vegetaţia bogată… 
În plus, la noi nu s-a pus niciodată problema unei rupturi între suflet 
şi trup, a unui ascetism drastic ca la sinaiţi, deoarece s-a crezut că 
trupul face parte integrantă din fiinţialitatea noastră. Nu s-a pus nici 
problema unui dramatism ca la slavi, a luptei încrâncenate cu 
duhurile rele. 

Şi atunci, ceea ce vreau să pun în valoare este un caracter pe 
care l-am numit iconic. De ce îi spun iconic? Pentru că, se zice, 
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eremiţii din Munţii Apuseni se numeau ei înşişi „iconari”; nu în 
sensul că ar fi fost pictori de icoane, ci pentru că aveau o evlavie 
extraordinară faţă de icoană, practicând un fel propriu de mistică a 
icoanei. Erau adevăraţi purtători de icoană, de chip iconic, ceea ce 
înseamnă că modalitatea lor de mistică teologică creştină era con-
cretizată [şi concentrată] în acest sens. 

Dar, ca să venim la un limbaj comun, trebuie să vedem ce 
accepţiune se dă icoanei în sens teologic general, şi apoi carpatin. 
Se ştie că disputele iconoclaste, care au fost aşa de sângeroase, au 
sfârşit prin a definitiva sensul teologic al icoanei; se pare, însă, că 
spiritul iconoclast se menţine până astăzi şi foarte mulţi teologi, de 
nuanţă mai intelectualistă, conservă o anumită reţinere faţă de 
mistica icoanei. Diferenţa este, însă, că acest caracter carpatin este 
centrat pe o mistică a icoanei. Eu încerc, în acest sens, să fac chiar o 
lărgire a misticii icoanei, în care să încadrez şi să evidenţiez 
caracterul carpatin. În accepţiunea teologică obişnuită, icoana este o 
modalitate prin care se poate „materializa” duhovnicescul, un fel de 
arătare a duhovnicescului şi în nişte „forme”, să zicem aşa, 
corporal-materiale, dar care ne cheamă şi ne antrenează să trecem, 
totuşi, la un spiritual de duh dincolo de partea materialităţii. Aşa 
cum spune Sfântul Teodor Studitul, noi nu ne închinăm 
reprezentării, ci ne întoarcem spre chipul celui arătat de aceasta. 
Dar, vedeţi dumneavoastră, mistica icoanei pune probleme mai 
adânci, pentru că icoana este totodată obiect de cult; iar cultul 
înseamnă pentru noi integrarea în ritualul liturgic. Ritualul liturgic 
implică, la rândul lui, o participare şi a trupescului, a corporalului la 
viaţa duhovnicească; pentru că corporalul devine euharistic, el 
participă, în mod deosebit, la viaţa duhovnicească. El nu mai este 
un simplu simbol, doar o modalitate de a trece la un spiritual de duh, 
dincolo de materialitatea obişnuită. Şi atunci, caracterul iconic 
carpatin vine cu o evidenţiere specifică: relevanţa icoanei nu este pe 
partea direct „spirituală”, icoana nu mai este doar un fel de simbol, 
o modalitate de a trece la o reprezentare dincolo de trupesc; faţă de 
interpretarea obişnuită, acest iconic carpatin nu constă atât în 
orientarea spre un spiritual direct, cât este revelarea unei taine, şi 
anume: cum acest spiritual poate, totuşi, să se întrupeze!? Dacă nu 
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se înţelege acest lucru şi dacă icoana nu este văzută ca o întrupare a 
spiritualului, nu se va înţelege nici acest caracter iconic de care 
vreau să vorbesc. În sens iconic carpatin, repet încă o dată, toată 
taina nu este de a trece de la material la spiritual, de la trupesc la 
duh, ci – trebuie bine subliniat – taina este aceea a trecerii de la spiri-
tual, de la duh, într-o întrupare care să participe la duhovnicescul 
propriu-zis. Dacă, în sensul obişnuit, tradiţional, al teologicului 
athonit şi al Sfinţilor Părinţi, ceea ce este trupesc trebuie să se ridice 
la duhovnicesc, să se înduhovnicească, caracterul iconic carpatin 
susţine că spiritualul înduhovnicit nu trece la [nu se află pe] un 
nivel „superior”, nu se izolează şi nu caută să antreneze partea 
corporală, trupească, materială pentru a o ridica la spiritual, ci are 
loc un fel de întrupare şi mai evidentă a duhovnicescului-spiritual, 
în aşa măsură încât, la un moment dat, partea materială, corporală, 
devine un locaş, un altar, chiar un fel de preînchipuire euharistică. 
În acest fel, reprezentarea propriu-zis iconică [picturală] de întru-
pare devine o realitate vie, tocmai în această stare de reprezentare 
trupească3. 

G.M.: Schiţaţi mai devreme un fel de geografie spirituală în 
care încadraţi fiecare transpunere mistică. De unde credeţi că 
provine această afinitate a spiritualităţii carpatine pentru Întrupare 
şi pentru iconic, aşa cum aţi dezvoltat până acum? 

G.G.: Domnul meu, poate că acest caracter al nostru spiritual 
autohton se datorează, cum am zis, chiar şi mediului geografic, dar 
întâi de toate unei moşteniri ancestrale, unui memorial originar; 
pentru că fiecare popor s-a evidenţiat tocmai printr-un fel de 
memorie a originii. Popoarele s-au diferenţiat [religios] prin modul 
specific fiecăruia de a păstra aceste memorii. Bunăoară, poporul 
evreu a păstrat nişte memorii mai apropiate de cele adamice şi de 
aceea, probabil, a şi fost poporul prin care Dumnezeu a putut 
pregăti Întruparea lui Hristos. Alte popoare au păstrat o memorie 
mai mult spirituală, cum au fost, de exemplu, grecii; altele au 
conservat un caracter mai ritualic etc. Aşadar, fiecare neam s-a 
distins, după căderea adamică, prin aceste caractere specifice. Se 
pare, atunci, că şi caracterul nostru traco-dacic s-a concretizat într-un 
specific în care se păstrează acest memorial ancestral de rai, 
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conform căruia sufletul şi trupul nu sunt atât în opoziţie, cât 
întregesc idealul de a fi într-o unire participativă aproape egală, 
după cum spun, de fapt, şi Sfinţii Părinţi. De aceea, se pare, la noi 
creştinismul a prins aşa de uşor şi atât de repede [fără convulsii]. 
Caracterul spiritual traco-dacic a fost un fel de concretizare a unui 
fond ancestral pe care poporul nostru îl avea deja, un fond afin, într-
un grad foarte mare, cu tema centrală a creştinismului: Întruparea 
lui Dumnezeu. Hristicul este tocmai această Întrupare a Divinului, 
ideal anticipat în memoria ancestrală traco-dacică pentru care, aşa 
cum am spus, exista o unitate între suflet şi corp. De aceea, creşti-
nismul a prins la noi de minune, a fost ca la el acasă şi a stimulat 
specificul nostru spiritual în direcţia acestui iconic de care vorbesc; 
pentru că iconicul este tocmai această modalitate în care Întruparea 
nu contrazice sufletul, ci este acea taină în care spiritualul, duhovni-
cescul, acel ceva de dincolo de [planul] văzut se face văzut, devine 
accesibil, văzutul participând [fără să se anuleze] la cele nevăzute. 

Dacă, în sensul athonit („metafizic”), se insistă pe o participare 
[prin ridicare şi, cumva, prin negare de sine] a văzutului la nevăzut, 
la duhovnicesc, în sensul carpatin iconicul nu pune accent pe acest 
fel de participare a văzutului-trupesc la nevăzut, ci pe participarea 
nevăzutului la cele văzute. Trebuie insistat asupra acestui lucru. 
Dacă noi considerăm, de obicei, că spiritualul înseamnă participarea 
văzutului/materialităţii/trupescului la duhovnicesc, iconicul înseamnă 
că nevăzutul, duhovnicescul are o capacitate de a participa la văzut. 
În sens carpatin, iconicul nu este atât ridicarea văzutului la nevăzut, 
cât un fel de coborâre tainică de sacralitate4 a nevăzutului în văzut, 
în arătare, aşa încât, la un moment dat, icoana devine un fel de pre-
închipuire euharistică, în care se arată tocmai această taină a prefacerii 
nevăzutului în trup de împărtăşire. Pentru specificul carpatin, aşadar, 
icoana nu este o simplă reprezentare, nici doar o modalitate de a 
trece de la văzut la nevăzut, de la trupesc la duhovnicesc, ci este 
altceva, este tocmai această taină în care Divinul se face trup şi se 
face împărtăşire, putându-se astfel comunica5. Iar valoarea împărtă-
şirii nu este atât aceea că ne face pe noi să ne înduhovnicim, cât stă 
în faptul de a coborî acest duhovnicesc într-un concret văzut, al 
nostru, pe care putem pur şi simplu să-l mâncăm şi care devine 
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parte integrantă din însăşi constituţia fiinţialităţii noastre întregi, 
deopotrivă ca suflet, ca trup şi ca duh6. 

G.M.: S-ar putea crede că acest nevăzut, care se pogoară în 
văzut, ar rămâne pe palierul văzutului, în sensul unei denudări, al 
unei obiectivări şi, în cele din urmă, al unei reificări a sacrului? 

G.G.: Domnule, nu! Pentru că tocmai aici este deosebirea clară 
dintre mistica iconică, carpatină, şi mistica iconică athonită. Există, 
într-adevăr, frica aceasta că nevăzutul sau duhovnicescul, „intrând” 
în ceva văzut, s-ar putea pierde şi chiar absorbi, că s-ar devaloriza. 
Dar – şi aici e frumuseţea! – această coborâre a nevăzutului sau a 
duhului în trupescul iconic este un fapt minunat [a cărui herme-
neutică nu mai poate coincide, din perspectiva iconicului carpatin, 
cu interpretarea iconicului din mistica athonită]. Athoniţii pun o 
mare bază pe „lumina taborică”, în care chipul [aparent] obişnuit al 
lui Hristos se dovedeşte [prin transfigurare, gr. metamorphosis] a fi 
Chipul lui Dumnezeu [Care se oferă contemplaţiei]. Iconicul athonit 
merge [pe o hermeneutică ascensională] în sensul Schimbării la 
Faţă, în care obişnuitul, reprezentarea trupească trebuie neapărat să 
treacă la lumina transfigurativă, harică de pe muntele Taborului. 
Dacă din iconicul în sensul athonit (pentru care reprezentativi sunt 
Sfântul Simeon Noul Teolog şi Sfântul Grigorie Palama) nu vezi 
lumina transfigurativă taborică dincolo de reprezentarea picturală, 
înseamnă că icoana nu are valoare [doxologică]; văzutul trebuie 
privit neapărat în acea transfigurare hristică de dumnezeire, care dă 
icoanei o valoare în sine, duhovnicească. Astfel că funcţia icoanei 
„se reduce” la simpla trecere de la reprezentarea văzută, neapărat la 
transfigurarea harică a Schimbării la Faţă. 

Modalitatea carpatină a iconicului vine, însă, cu o precizare în 
plus, care nu contrazice, de fapt, transfigurativul athonit al luminii 
taborice: şi anume că nu se mai porneşte de la văzut, ci de la nevă-
zut, nemaipunându-se „la îndoială” lumina taborică [asumându-se, 
adică, drept premisă faptul că această lumină nevăzută este, într-un 
fel, deja prezentă în văzut, datorită Învierii, ca fapt mereu actual, ca 
realitate istorică, dar şi ca ţintă şi totodată ca fundal eshatologic al 
istoriei]. Dacă în caracterul athonit se porneşte de la ascunderea 
[ini ţială, de către materialitatea icoanei, a] luminii taborice, ca să 
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ajungi la vederea acestei lumini [printr-un act de depăşire a 
materialităţii icoanei, care doar o sugerează, nu o şi în-corporează], 
în sensul nostru carpatin se porneşte de la lumina taborică, care face 
un act extraordinar, acela de se întrupa şi în „ceva” de arătare, 
devenind iconică. Dacă în icoana de modalitate athonită lumina 
harică este ascunsă, iar tu, pornind de la icoană, trebuie să ajungi la 
ea, în iconicul carpatin lumina taborică nu se mai ascunde în mate-
rialitatea reprezentării . În modalitatea carpatină icoana capătă ceva 
deosebit, o „suprasacralitate”. De ce zic „suprasacralitate”? Pentru 
că iconicul, în sensul carpatin, vrea să arate prin această „supra-
sacralitate” că lumina transfigurativă taborică intră în mod deosebit 
în reprezentarea iconică văzută, în care îşi face un fel de locaş, de 
altar al ei, se coboară şi intră în această materialitate, în această 
corporalitate, în acest trupesc. Dar nu se absoarbe în materialitate ca 
să se devalorizeze, cum ai sugerat dumneata, ci este o taină în care, 
la un moment dat, se produce o „evidenţiere” [o revelare] directă, 
egală [şi reciprocă] a ambelor lucruri. Pe când în iconicul athonit nu 
este o reprezentare egală a celor două părţi, deoarece trupescul 
trebuie să fie umbrit de transfigurativul taboric al luminii harice, 
încât, la un moment dat, trupescul trece direct într-un fel de duh. În 
iconicul carpatin constatăm, însă, un fel de aspiraţie la memorialul 
ancestral de Rai, în care trupescul şi duhovnicescul, Divinul şi 
creaţia stau faţă în faţă, nu se mai exclud reciproc, ci se văd 
amândouă deodată7. 

G.M.: Totuşi, v-aş întreba: nu vi se pare că modalitatea iconică 
athonită conservă însuşi mesajul Învierii şi al Înălţării, care constă 
tocmai în această „estompare” a lui Hristos, ca prezenţă fizică, în 
lumină? 

G.G.: Nu-i adevărat! Să nu vorbim de estompare a lui Hristos 
în lumină! 

G.M.: Poate cuvântul a fost puţin cam „tare”. Mă refeream la o 
transfigurare, la o erupţie de lumină... 

G.G.: Trebuie să spunem că teologia creştină a trebuit să facă 
faţă contextului spiritual al vremii respective; de aceea, gândirea 
creştină a primit, pe alocuri, nişte amprente ale mentalităţii greceşti, 
dominată de metafizică şi de o gândire în care spiritualul este 
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considerat esenţa Divinului8. Dar Sfinţii Părinţi au insistat foarte 
mult asupra ideii că [prin Întrupare] Dumnezeu se face un fel de 
con-locuitor aproape „egal” cu materialul, cu trupescul, deoarece şi 
acesta este opera Lui, nu e doar un simplu produs, ca în metafizica 
greacă, conform căreia materialitatea, trupescul reprezintă o închi-
soare şi o umbrire a spiritualului şi, de aceea, el [acest trupesc] 
trebuie neapărat spiritualizat. 

În sensul iconic carpatin, valoarea lui Hristos Cel Înviat nu stă 
în faptul că El ar fi transfigurat trupescul într-un fel de spiritualitate, 
de duh. Ci – foarte interesant – Hristos face o minune peste fire, arătând 
că duhovnicescul, dumnezeirea pot să coboare, aşa încât să poată 
participa la ele şi trupescul în mod egal [fără să se anuleze]. Şi nu 
numai atât, ci dumnezeirea şi trupescul stau faţă în faţă, într-o egali-
tate de prezenţă deodată; nu în sensul că prezenţa spiritualului 
trebuie să estompeze trupescul, aşa încât acesta să nu se mai vadă, să 
se absoarbă în spiritual. Dar nici invers, adică spiritualul să nu se mai 
vadă din spatele materialului şi al corporalului. Aici este frumuseţea, 
în faptul că acest supranatural sau suprafiresc iconic face ca Divinul 
să rămână Divin în sine, spiritualul să rămână spiritual, trupescul să 
rămână trupesc, dar să se vadă ambele deodată şi să participe unul la 
celălalt în mod egal, fără să se contrazică, „transfigurându-se” unul 
în altul deodată. De partea cealaltă, pentru spiritul athonit transfi-
gurarea e unilaterală, nu simultană din ambele părţi. Percepţia 
athonită rămâne aceea că în Hristos nu s-a mai văzut, la un moment 
dat, trup obişnuit, ci s-a văzut numai lumină harică, ca o absorbire a 
trupescului în această lumină. Pe când în iconicul carpatin nu se 
vorbeşte de nicio absorbire, ci de o con-locuire fără amestecare, fără 
umbrirea niciunei părţi de către cealaltă9. 

G.M.: În acest sens explicaţi şi faptul că, la Cina din Emaus, 
Hristos S-a făcut nevăzut chiar în momentul frângerii pâinii? În mo-
mentul „declanşării” prezenţei euharistice Hristos Se face nevăzut? 

G.G.: Da, pentru că văzutul este deja euharistic10. Unii consi-
deră că eu fac o afirmaţie puţin cam tare şi, în acelaşi timp, cam 
îndrăzneaţă, când spun că, în sensul carpatin al prezenţei deodată şi 
în egalitate atât a transfigurativului haric taboric, cât şi a chipului de 
Întrupare, icoana este, de fapt, o reprezentare de chip euharistic  
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(să nu se confunde cu însăşi euharistia, dar este vorba de aceeaşi 
modalitate şi în chipul euharistic al icoanei!). Dacă la catolici s-a 
concretizat un fel de „mistică” [realistă] a euharistiei [privită ca 
fiind ea însăşi de esenţă divină, „mistică” ce reclamă venerarea 
ostiilor consacrate11], noi vorbim de o mistică cu caracter pregnant 
euharistic [ceea ce este cu totul altceva]. Acest caracter se concre-
tizează pe un fond memorial ancestral traco-dacic, în care Divinul şi 
creaţia pot să fie deodată, tocmai în acest chip [mod] suprafiresc: 
chipul euharistic. [Această manieră de abordare a icoanei şi a 
euharistiei este mai aproape de mesajul Întrupării, care nu este altul 
decât acela că] Divinul se poate face şi trup, că Hristos Fiul lui 
Dumnezeu coboară la noi şi e deodată şi în „egalitate” [cu trupul]. 
Liturgicul nostru se deosebeşte şi de modalitatea protestantă, care face 
din euharistie un fel de iconic simbolist12. Catolicii mai păstrează 
[ceva din acea mistică euharistică], dar pentru noi, ortodocşii, 
euharisticul nu este un iconic simbolist; [pentru noi, euharistia nu 
produce o transfigurare automată a primitorului, dar nici nu este 
doar un fel de simbol în sensul că] am primit Pâinea şi Vinul [ca 
simboluri] şi mă îndrept spre ceva mai duhovnicesc, mai dumne-
zeiesc [decât simbolurile]. Nu, ci Sfânta Euharistie este mate-
rialitate îndumnezeită [deşi aceasta nu înseamnă identitate materială 
între darurile euharistice şi Dumnezeire, o materializare a Acesteia]. 
Aici nu se mai pune problema unei transcenderi metafizice, a unei 
separări şi a unei treceri „dincolo” [de euharistie]; nu, ci [în euha-
ristie] e deja conlocuirea, împletirea nedespărţită în care Divinul şi 
trupescul sunt într-o unitate neamestecată şi nedespărţită, în 
„egalitate” deodată. 

Se pare, aşadar, că în aceasta ar consta viitorul teologiei noastre 
creştine ortodoxe, într-o actualizare activă care să trezească în mod 
deosebit viaţa creştină, ca trăire a acestui euharistic liturgic. 
Catolicii au, şi ei, această intuiţie, dar ei fac – după părerea mea, ca 
preot – o mare greşeală: un fel de pogorământ prin care consideră 
că trebuie împărtăşiţi toţi. Ei au, pe de o parte, intuiţia [justă a 
faptului că] integrarea în acest liturgic iconic şi euharistic este 
reînvierea vieţii creştine, dar nu ţin cont de faptul că, pe de altă 
parte, lumea este aşa de nepregătită încât, la un moment dat, se 
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produce un fel de devalorizare, ca să nu zicem chiar o batjocorire a 
împărtăşaniei; căci ceea ce e duhovnicesc nu poate intra într-un vas 
care nu s-a curăţit înainte. Noi, ortodocşii, în schimb, punem un 
accent deosebit pe aspectul ritualului. Se poate spune, într-un fel, că 
esenţa creştinismului, în special a vieţii creştine, este ritualul 
liturgic. De ce acesta? Pentru că el pune tocmai problema 
reactualizării chipului iconic-euharistic. În acest sens, important nu 
e atât actul în sine al împărtăşirii, trecerea directă la primirea Sfintei 
Euharistii, deşi aceasta e, fără îndoială, încununarea. Cel mai 
important lucru este să intri [şi tu, ca primitor] în procesul de 
prefacere euharistică. Să ne amintim că, la epicleză, ne rugăm aşa: 
„Doamne, trimite Duhul Tău peste noi şi peste aceste Daruri…!”. 

G.M.: Deci este vorba de o prefacere euharistică a întregii 
comunităţi… 

G.G.: Nu numai atât, ci noi înşine trebuie să devenim de 
condiţie euharistică13, pentru ca să putem primi Euharistia. Noi 
cerem în Sfânta Liturghie, în primul rând, să devenim de condiţie 
[constituţie] euharistică, iconică, pentru a ne putea apoi împărtăşi 
[dovada e cât de des revine, în Liturghia ortodoxă, refrenul orant: 
„dă-ne nouă să ne învrednicim a ne împărtăşi!”]. În catolicism nu 
mai contează această condiţie a primitorului, ci ei trec direct la 
împărtăşire [nu în sensul că n-ar mai face ritualul, ci că nu se pune 
accent pe re-constituirea euharistică a primitorului]; pe când la noi 
are mare importanţă participarea la Sfânta Liturghie, la ritualul 
liturgic, care înseamnă pregătirea noastră ca recâştigare a condiţiei 
euharistice, şi abia apoi încununarea adevărată – unirea cu Divinul 
Care acceptă o coborâre directă la noi. De aceea spun că sensul 
iconicului carpatin nu este trecerea de la material la spiritual, la 
duh, ci cumva invers, trecerea de la duh la material14. Nu este în 
ceea ce zic niciun fel de invenţie, de „neoisihasm”, cum mă acuză 
unii, ci doar pun în valoare un fond unic care este, în esenţă, acelaşi 
cu al Sfinţilor Părinţi, dar care are un relief caracterial specific. Nu 
înseamnă că neg valoarea spiritualităţii athonite, care accentuează 
trecerea de la material la spiritual, la lumina taborică, pentru a 
evidenţia Divinul, pentru ca Hristos să se dovedească într-adevăr 
Fiul lui Dumnezeu, iar nu un simplu înţelept, cum [Îi] zic unii; dar 
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pe acest fond e nevoie, totodată, să se arate şi miracolul prin care 
Divinul se poate coborî la chipul omului trupesc. Accentuarea unila-
terală a aspectului athonit ne poate duce la un metafizic forţat, în 
[acord cu] care să credem că totul trebuie absorbit în duh sau, cum ai 
sugerat dumneata înainte, la un moment dat trupul înviat hristic sau 
euharisticul să treacă într-un fel de abstracţionism, de simbolism, în 
care trupescul, de fapt, nu se îndumnezeieşte, ci este doar ridicat pe 
un nivel special, aproape până la absorbire într-o stare de duh15. 

În concluzie, iconicul carpatin vine cu afirmarea faptului că nu 
există contrazicere [logică] sau diferenţă [în sensul de „distanţă” 
metafizică] sau ruptură [ontologică] între duh şi trup16. Ele trebuie 
să fie [considerate] amândouă deodată, şi de aceea iconicul comportă 
o dublă ipostază [a transfigurării]. În specificul athonit există doar o 
unică [astfel de] ipostază, în care materialitatea trebuie să se ridice 
la partea de har, de lumină taborică. În iconicul carpatin, în schimb, 
sunt şi lumina taborică, şi trupescul deodată; este o dublă transfi-
gurare, să zicem aşa, o dublă „ipostaziere”. Dacă nu se înţelege 
acest lucru, se pot face confuzii grave. 

G.M.: Trecând acum la un alt aspect, mulţi dintre cei care 
încearcă să vă citească au mari dificultăţi în abordarea limbajului 
Sfinţiei Voastre, care li se pare prea complicat. Vreau să vă întreb 
dacă ceea ce încercaţi este punerea în valoare a caracteristicii iconice 
a limbajului însuşi? 

G.G.: Mistica este în analogie cu poezia, cu pictura, cu arta în 
sensul propriu al cuvântului [adică în sensul că mistica, la fel ca 
arta, e creatoare de limbaj. Mistica iconică îşi va crea, atunci, un 
limbaj iconic]. De aceea eu, poate instinctiv, încerc în relatările 
mele să folosesc într-adevăr un limbaj iconic. Dar, ca să se 
înţeleagă ce înseamnă acest limbaj, trebuie să ne întoarcem puţin la 
ceea ce ziceam înainte, referitor la iconicul carpatin care se deose-
beşte de cel athonit, metafizic, în care se caută spiritualul dincolo de 
material. Aşa cum am spus, în iconicul carpatin, spiritualul şi 
materialul, duhovnicescul şi trupescul pot fi deodată, în participare 
reciprocă. De aceea şi limbajul meu caută să se conformeze acestui 
caracter iconic; dar asta poate da impresia că folosesc un limbaj de 
amestec, [format din] cuvinte cu sens ambiguu din care nu ştii ce să 
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iei: partea lor obişnuită sau partea spirituală? În limbajul iconic 
ambele înţelesuri trebuie luate deodată, ca într-o comunicare 
gestică: limbajul trebuie să cuprindă această dublă accepţiune, atât a 
spiritualului sau a duhovnicescului, cât şi a obişnuitului, care stau 
faţă în faţă, în egalitate. Nu am, bineînţeles, pretenţia ca acest 
limbaj să fie acceptat de toată lumea, dar eu deocamdată aşa scriu. 

G.M.: Folosiţi chiar, la un moment dat, termenul „supralimbaj”. 
Este introducerea acestuia semnul unei dorinţe de a depăşi anumite 
cadre conceptuale proprii filozofiei greceşti, de  a vă emancipa de 
un limbaj metafizic? 

G.G.: Nicidecum, eu nu încerc să ies din terminologia gre-
cească într-un mod ostentativ, ca şi cum ar exista un antagonism 
între cele două limbaje. Numai că limbajul grecesc este specific 
gândirii respective; nu putem exclude valabilitatea acestuia, nici 
afirma că limbajul iconic şi cel grecesc sunt reciproc exclusive. Dar 
tocmai aici e frumuseţea, că limbajul iconic păstrează totodată şi 
limbajul obişnuit, fără să-l contrazică sau să-l absoarbă. Limbajul 
metafizic grecesc insistă pe o trecere de la partea reprezentativă 
obişnuită, materială, trupească, la partea spirituală. De aceea el ilus-
trează o modalitate de cunoaştere raţională, care înseamnă trecerea 
într-o „esenţă de minte”. Pe când în limbajul iconic mentalul, raţio-
nalul, nefiind exclus, trebuie totuşi considerat deodată cu cealaltă 
parte, a unei reprezentări obiectuale, de formă, [modalitate] în care 
– fără a se face absorbirea unuia în cealaltă [adică a mentalului în 
reprezentare, dar nici invers] – [ambele] să fie deodată, egale [ca 
prezenţă]17. Deci nu e o contradicţie a limbajelor, ci un ideal în care 
abstractul e deodată cu sensibilul, fără a se mai contrazice unul cu 
altul. Dacă, în accepţiunea metafizicii greceşti, nu poţi ajunge la 
raţional dacă nu treci dincolo de sensibil, adevărata cunoaştere [în 
sens creştin] e de a fi simultan raţional şi sensibil, dar şi peste 
amândouă [adică iconic]. 

G.M.: Deci, dacă am înţeles eu bine, Sfinţia Voastră susţineţi o 
învecinare a ambelor aspecte şi o reconciliere a lor într-un plan 
superior… 

G.G.: Asta şi înseamnă „iconic”… 
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G.M.: Aş dori să discutăm în continuare o sintagmă ce apare 
deseori în scrierile Sfinţiei Voastre: aceea de „dialog fiinţial”. Ceea 
ce surprinde este mai ales faptul că definiţi fiin ţialitatea creaţiei ca 
un „divin de creaţie”… 

G.G.: divin cu „d” mic… 
G.M.: Da, cu „d” mic… Acest „divin de creaţie”, cum îl numiţi, 

există faţă în faţă cu fiinţialitatea divină propriu-zisă într-o anumită, 
să spunem aşa, autonomie. Puneţi un mare accent, în acest sens, pe 
dialogul omului cu Dumnezeu ca dialog între două fiinţialităţi 
depline. Nu cumva se depreciază, în acest fel, însuşi dialogul prin 
intermediul energiilor necreate? V-aş ruga să lămuriţi acest lucru. 

G.G.: Domnul meu, de aceea a fost bine că am discutat în mod 
deosebit despre caracterul iconic. În preocupările mele de mistică 
am încercat să dau o lărgire, un suport spiritual teologic acestui 
caracter iconic carpatin de care vorbesc. În acest cadru insist asupra 
faptului că, fiind creaţi „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”, 
noi am primit şi o fiinţialitate proprie, de natură creată. Ştim că 
discursul metafizic al filozofiei antice considera că creaţia este 
însăşi manifestarea lui Dumnezeu, o ieşire directă [panteistă] din 
Acesta: însăşi Fiinţa divină se manifesta în nişte principii spirituale, 
apoi în nişte structurări pentru ca, ulterior, totul să se resoarbă din 
nou în Fiinţă. În sens creştin, Dumnezeu creează o realitate de 
creaţie18, căreia îi dăruieşte şi o oarecare „autonomie”19, pentru că, 
dacă nu i-ar da această „autonomie”, ea n-ar putea realiza dialogul 
de răspuns faţă de Dumnezeu. În această aşa-zisă „autonomie” se 
întemeiază şi libertatea noastră deplină. Fapt pentru care eu accen-
tuez tocmai acest ideal, în care fiinţa creată stă faţă în faţă cu fiinţa 
divină20, creatul cu necreatul, spiritualul cu trupescul etc. 

Dacă în gândirea metafizică antică există o dualitate contrară, 
în sens iconic o astfel de contrarietate dispare, iar dualitatea devine 
una afirmativ-dialogală. Înţelegeţi? Aş dori să nu fiu rău inter-
pretat… Se ştie că în teologia creştină există o frică teribilă, pe 
drept cuvânt, de pericolul panteist al intrării fiin ţei create în Fiinţa 
divină. Eu nu pun problema acestei intrări, pentru că Fiinţa divină 
este dincolo de accesibilitate; noi, în calitate de fiinţă creată, nu 
putem participa la cele ale Fiinţei divine în mod direct, pentru că 



153 

atunci ar însemna să fim de aceeaşi fiin ţă cu Divinul. Dar pun 
problema unui dialog între cele două fiinţe. [Fiinţa divină, în creş-
tinism, nu este concepută în modul esenţialist al filozofiei greceşti.] 
Ea este un Chip „supraiconic”, să spunem aşa, dar Care, prin Întru-
parea hristică şi prin Chipul hristic, face un pogorământ şi devine, 
paradoxal, accesibilă prin energiile harice; Dumnezeirea inaccesi-
bilă se poate astfel „revărsa” şi într-un chip de creaţie. Se poate vorbi, 
atunci, de o participare fiinţială a creaţiei la Fiinţa lui Dumnezeu, 
Care rămâne, totodată, dincolo de accesibilitate. Când vorbesc de o 
mistică fiinţială, nu am în vedere o mistică a Fiinţei divine, ci a 
fiin ţei noastre de creaţie. Prin această distincţie mă delimitez şi de 
[pseudo]misticile actuale oculte, în care se vorbeşte mai ales de un 
aspect energetic, de o mistică exclusiv energetică. Într-o carte pe 
care o am în lucru [În căutarea unei antropologii creştine], vreau să 
concretizez un fel de antropologie pe modelul Sfântului Grigorie 
Palama. Aşa cum a arătat acest Sfânt, în spiritul întregii teologii de 
până la el, Fiinţa lui Dumnezeu este în acelaşi timp tripersonală, dar 
şi [„transpusă”] în nişte energii necreate; eu încerc configurarea 
unei antropologii creştine în care omul este văzut ca fiinţă creată, cu 
energiile sale de creaţie, ca „chip şi asemănare”. 

Faţă de modelul antropologic antic, care a dat o configurare 
metafizică a omului şi în care se vorbea de partea materială şi de 
cea spirituală a acestuia, de trupesc şi sufletesc, eu încerc un fel de 
antropologie [exprimată] în limbajul iconic, în care atribui şi 
creaţiei, evident pe bază biblică, această categorie de fiinţă creată, 
cu energii create, fără a ieşi din limitele teologiei creştine. Nu este 
ceva nou, ci doar o lărgire pe baza Sfinţilor Părinţi, cu evidenţierea, 
în plus, a specificului nostru carpatin. Dacă acest lucru va avea vreo 
valoare teologică, nu pot să spun de acum. Dar afirm că este nece-
sară o încadrare a specificului carpatin în teologicul şi filocalicul 
creştin, fără a aduce atingere acestui fond comun filocalic. De 
asemenea, eu încerc şi o intrare a teologicului în cultură… Rog în 
acest sens, în mod deosebit, pe teologi să mă atenţioneze dacă 
observă vreo greşeală. 

G.M.: Totuşi, abordarea scrierilor Sfinţiei Voastre presupune o 
schimbare de paradigmă, de gândire teologică… 
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G.G.: Nu, să nu zici aşa că e foarte greşit! Nu e vorba de o 
schimbare de gândire teologică! 

G.M.: Mă refeream la această situare în gândirea iconică… 
G.G.: Domnul meu, aşa este, dar numai dacă se precizează clar 

că gândirea iconică nu exclude gândirea şi limbajul obişnuite, ci 
realizează un limbaj-gândire [un logos] „dublu”, o conlocuire a 
ambelor limbaje [şi gândiri], iar nu un exclusivism reciproc. [În 
creştinism, trebuie să renunţăm la a mai concepe Dumnezeirea şi 
creaţia ca două entităţi separate, incompatibile. Dacă Dumnezeu  
Şi-a asumat nivelul creaţiei, atunci se poate vorbi de o] intrare a 
limbajului teologic propriu-zis într-un fel de [formă a limbajului de 
creaţie]. În acest sens, Sfântul Dionisie [pseudo-]Areopagitul a 
putut vorbi de nişte numiri harice21 divine în forme de creaţie. E 
adevărat că, pe de o parte, noi dăm nume şi însuşiri Divinului în 
ordinea creaţiei [adică nume şi atribute simbolice]. Dar, în acelaşi 
timp, dăm aceste numiri şi pe baza unor modele harice pe care le 
avem în noi, ca esenţă şi ca modalitate de percepere. De aceea, teo-
logia creştină se face şi într-un limbaj aşa-zis „de creaţie”, înţelegând 
prin aceasta un fel de „teologic” al chipului de creaţie, al propriei 
fiin ţe de creaţie. Noi, ca „chip şi asemănare” a lui Dumnezeu, avem 
pecetea, avem modelele harice divine în noi. Suntem, prin creaţie, 
fiin ţe teologice, purtând chipul lui Dumnezeu în noi; dar aceste 
modele/chipuri divine pe care le avem, le şi sporim, iar când le 
sporim, le dăm şi ceva al nostru. Pentru că, dacă nu le-am da şi 
ceva propriu, ar însemna că noi nu răspundem, de fapt, că nu 
suntem decât nişte imitaţii [ale chipului divin]. Iată, deci, că putem 
vorbi de o teologie a răspunsului nostru faţă de teologicul divin22. 

G.M.: Cu alte cuvinte, şi Dumnezeu ar putea primi ceva de la 
noi… 

G.G.: Dumnezeu ne ştie, dar vrea să primească ceva propriu 
nouă. Ei bine, acest teologic al propriului nostru răspuns m-ar 
interesa pe mine. Această problemă încă nu s-a pus… 

G.M.: Pentru a face acceptabilă şi în ochii unor teologi foarte 
riguroşi o asemenea aserţiune a Sfinţiei Voastre, ar trebui să credem 
că umanul, mai precis chipul uman a fost asumat de Fiul dacă nu 
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din veci, cel puţin dinaintea actului propriu-zis al cosmo-antropo-
genezei. Într-una din scrierile Sfinţiei Voastre spuneţi, în acest sens, 
că „într-un anumit «moment» înainte de timp, Fiul Se arată Tatălui 
şi cu chip de om”. Credeţi, aşadar, că poate fi vorba de o pre- 
asumare a omenităţii de către Fiul, la nivelul teologiei înseşi, nu 
doar al iconomiei? 

G.G.: Într-adevăr, eu încerc un fel de „metafizică” creştină, în 
care insist foarte mult pe chipul hristic precreaţie şi în care vorbesc 
de acea „Carte a Vieţii”, unde Fiul lui Dumnezeu are deja scrise  
[în-chipuite, iconizate] toate chipurile de creaţie pe care apoi le 
concretizează, le transpune [în act] pentru ca, ulterior, să realizăm şi 
noi răspunsul în acelaşi sens. Dar aici este o chestiune mult mai 
adâncă, ce trebuie dezbătută într-o altă formă… 

Se poate vorbi, într-un fel, de o asumare a chipului uman în 
însuşi Chipul hristic [precreaţie]. De ce [se poate vorbi în aceşti 
termeni]? Pentru că omul, aşa cum am scris în Minidogmatica mea, 
este [chemat să fie] „destin” de făptură proprie, dar şi „destin” 
microcosmic, cosmic şi supracosmic23; în acest sens [supracosmic], 
chipul de om este şi chipul unirii întregii creaţii. Mai mult decât 
atât, chipul de om este cel prin care se întrupează Hristos. Înseamnă, 
aşadar, că chipul de om trebuie să fie al lui Hristos şi ca Model în 
sine. Noi avem, ca chip de făptură, însuşi chipul întrupării Fiului 24. 
Aici e taina, căci nu avem un chip oarecare, ci unul deja origine-
transcendental, să zicem aşa, şi aici se întemeiază vocaţia iconică a 
omului. De aceea zicem că chipul omului este unul iconic. Eu nu-l 
consider un chip oarecare; nici îngerii şi nici natura n-au chip 
iconic, ci numai omul. Acesta este şi sensul parabolei [mele] în care 
Lucifer, îngerul căzut, nu vrea să priceapă că numai prin Întrupare 
se realizează, de fapt, sensul creaţiei. 

G.M.: Totuşi, rămân la părerea mea, anume că intrarea în 
discursul Sfinţiei Voastre presupune un îndrăzneţ pas înainte, o 
depăşire a unor schematisme de gândire… 

G.G.: Nu aş zice chiar aşa, pentru că pot apărea tot felul de 
suspiciuni. Eu consider că fac, de fapt, numai o actualizare, iar 
actualizarea înseamnă întotdeauna aducerea în prezent a unui fond 
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care este, în esenţă, acelaşi. Nouă este doar „îmbrăcămintea” actua-
lizării, dat fiind că fiecare are specificul său. Mie îmi place această 
afirmaţie, anume că în teologie nu este o evoluţie, ci o permanentă 
actualizare [inserare] într-un prezent perpetuu nou, care nu face 
decât să evidenţieze eternul deja deplin. Această deplinătate trebuie 
trăită de fiecare şi trebuie desfăşurată în noi înşine, într-un răspuns 
propriu. Nu înseamnă că adăugăm ceva, ci doar că actualizăm acea 
deplinătate în propriul nostru răspuns. 

G.M.: În final, aş vrea să Vă întreb cum am putea, fiecare 
personal, să deprindem în practică acest mod iconic al vieţuirii? 

G.G.: Se pare, într-adevăr, că această modalitate iconică 
[transpusă la nivelul trăirii ascetice şi mistice] ar putea reînvia viaţa 
noastră duhovnicească. Nenorocirea mare este însă că noi, atât pe 
plan spiritual, cât şi corporal, suntem aproape distruşi. Nu cred că în 
prezent mai este vizibilă o elevaţie spirituală de genul celei care era 
în trecut. Omului de astăzi nu-i mai poţi cere să facă eforturi spiri-
tuale sau ascetic-corporale deosebite. Dar această modalitate iconică 
pe care eu o reliefez implică mai mult trăirea liturgică a acelui 
iconic de chip euharistic, în stare să refacă capacităţile omului. 
Acum omului nu-i mai poţi cere ceva pur spiritual, pentru că nu mai 
poate da; nu poţi să-i ceri nici pe plan material-corporal foarte mult, 
acolo unde e o tară aproape egală. Şi atunci ce trebuie? Ne trebuie 
tocmai o practică prin care să putem reface ambele aspecte. Înainte 
puteai reface trupescul prin spiritual şi reciproc. Adică, figurat 
vorbind, dacă n-aveai un picior, măcar îl aveai pe celălalt; dacă  
n-aveai o mână, măcar o aveai pe cealaltă. Dar noi, cei de acum, 
suntem în situaţia că nu avem nicio mână şi niciun picior. Suntem 
total infirmi. Şi atunci ce facem? Trebuie să găsim o altă modalitate 
care să ne redea mâinile şi picioarele. Acest lucru îl face ritualul 
iconic, care ne restituie condiţia normalităţii. De aceea cred că 
trebuie cunoscută această practică iconică, care nu-ţi cere nici efort 
mental prea mare, dar care te introduce într-o sacralitate care îţi 
redă condiţia normalităţii. Prin aceasta practica iconică este, cred, 
mai accesibilă omului actual25. 

Mi-a plăcut, de exemplu, dialogul tinerilor cu Părintele Teofil 
Părăianu, publicat la Editura Bizantină, în care se spune că tineretul 
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de astăzi are o sete arzătoare de a se apropia de Divin. Este adevărat, 
dar cum îi îndemnăm să se apropie de Dumnezeu? Tinerii de azi nu 
mai au nici capacităţi spirituale deosebite, nici forţe biologice prea 
grozave. Şi atunci trebuie să-i îndemnăm, în primul rând, către 
apropierea de sacralitatea Bisericii, Care este un chip iconic. 
Biserica este tocmai chipul iconic în care taina altarului şi a 
naosului, taina divinului şi a creaţiei, taina sufletului şi a trupului 
sunt deodată. De aceea, integrarea tineretului în această taină a 
Bisericii, a ritualului liturgic e singura lui salvare şi, în acelaşi timp, 
modalitatea cea mai eficientă prin care tinerii pot să-L afle pe 
Dumnezeu şi prin care, totodată, teologia poate face o reînviere a 
tineretului, în sensul vieţii creştine. Această teologie mistică iconică 
nu este o mistică intelectualistă, ci una liturgică, a Bisericii şi a 
ritualului nostru creştin. Nu este nici o mistică meditativă ocultă şi 
magică, gen yoga. Pe scurt, practica iconică este chipul Bisericii, 
chipul liturgic euharistic hristic. 

G.M.: Vă mulţumesc că aţi avut amabilitatea de a-mi acorda 
acest interviu şi să sperăm că el va fi de folos atât teologilor, cât şi 
tinerei generaţii. 

G.G.: Eu vă rog încă o dată, din toată inima, să nu fiţi sus-
picioşi, pentru că ceea ce fac eu este o preocupare personală care 
cred că poate folosi şi altora. Nu vreau să arăt, în mod deosebit, că 
fac ceva nou şi recunosc că sunt expus greşelii. De aceea, chiar vă 
rog ca, dacă cumva găsiţi ceva greşit, să mă îndreptaţi prin cuvin-
tele psalmistului: „Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra”. 
Pentru că cine caută sigur că poate avea şi deficienţe, dar nădăjduim 
în cuvintele lui Hristos, Care a zis: „Căutaţi şi veţi afla, bateţi şi vi 
se va deschide!” 

G.M.: Vă mulţumesc încă o dată. 
 

Mânăstirea Frăsinei, 12 august 1997 
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Ritualul iconic 
 
 

Gabriel Memelis: Preacuvioase Părinte Ghelasie, în convor-
birea anterioară ne-aţi făcut o foarte utilă introducere în specificul 
isihasmului românesc sau carpatin. Remarcaţi atunci că mistica 
noastră autohtonă s-ar caracteriza printr-un accent deosebit pe 
icoană şi pe iconizare. Iar când spuneţi „icoană” nu vă referiţi atât 
la înţelegerea athonită a acestui termen, în care icoana păstrează în 
sine un fel de „metafizic transfigurativ”, fiind un simbol sau o mo-
dalitate „de a trece la un spiritual de duh, dincolo de materialitatea 
obişnuită”. Iconicul carpatin este, cum spuneaţi, „revelarea unei 
taine”: aceea a Întrupării, a conlocuirii spiritualului înduhovnicit cu 
partea corporal-materială. Icoana este astfel un locaş, un altar, un 
fel de „preînchipuire euharistică”. 

Aceasta face ca mistica românească (sau carpatină) să fie, în 
primul rând, o mistică a icoanei şi, implicit, o mistică cu un caracter 
pregnant euharistic, care caută reactualizarea în om a chipului 
iconic-euharistic: omul trebuie să intre în „procesul de prefacere 
euharistică”. De aici importanţa covârşitoare pe care Sfinţia Voastră 
o acordaţi ritualului liturgic, prin care se realizează această 
prefacere euharistică a omului. Şi atunci, practica iconică pe care o 
prescrieţi ar consta nu atât într-o accentuare a efortului mental, cât 
în introducerea „într-o sacralitate care îţi redă condiţia normalităţii”. 

Din aceste motive, aş dori să ne axăm discuţia de acum pe 
aspectul ritualului şi al legăturii dintre liturgic şi ascetic. Şi, pentru 
început, aş vrea să vă întreb: unde îşi are acest ritual rădăcinile sale 
ontologice? Cumva, se poate vorbi chiar la nivelul Sfintei Treimi de 
un ritual, în sensul că relaţiile dintre Persoanele Divine ar putea fi 
văzute din perspectiva ritualului? Ce ar însemna un astfel de ritual în 
Treime şi care ar fi legătura lui cu „ritualicul de răspuns” al creaţiei? 
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Ghelasie Gheorghe: Domnul meu, ca teolog ştii, mai bine 
decât alţii, că a vorbi despre Dumnezeire este, în teologia noastră 
creştină, o problemă destul de delicată, în sensul că Sfinţii Părinţi 
accentuează în mod deosebit faptul că Dumnezeirea este dincolo  
de toate înfăţişările, de toate atributele şi de toate raportările 
[analogiile] pe care le putem face noi. Cu toate acestea, trebuie să 
înţelegem că Dumnezeirea nu stă ascunsă, cum zice Blaga, ci face 
tocmai acea coborâre... Şi de aceea eu insist atât de mult [asupra 
Întrupării], pentru că – în sensul teologic creştin – Dumnezeirea 
este apofatică, dar Ea face un lucru extraordinar, venind Ea spre 
creaţie, chiar dacă creaţia nu are acces [ontologic vorbind] la 
Dumnezeire. 

Ceea ce trebuie înţeles iarăşi – şi e un fapt pe care îl accentuez 
în mod deosebit – este tocmai chipul de fiinţialitate al creaţiei. În 
sfârşit, asupra acestui fapt nu mai revenim, pentru că am discutat în 
interviul anterior… Dar problema delicată a specificului carpatin, 
pe care încerc să-l evidenţiez, este tocmai faptul că între creaţie şi 
Dumnezeu este un raport de intermediere. În ce sens de interme-
diere? Dumnezeu vine în creaţie, dar aceasta nu-L poate primi, 
[tocmai] pentru că are condiţie de creaţie. Oricât ar vrea Dumnezeu 
să Se arate, creaţia nu poate să-L vadă. Creaţia, din cauza condiţiei 
ei [ontologice], oricât ar dori, nu are acces [direct] şi nu poate să-l 
vadă pe Dumnezeu. Şi atunci, de aceea eu accentuez pe acest [chip] 
iconic, prin care Dumnezeirea se îmbracă cu un ceva creat26 [dar 
care nu o face mai puţin Dumnezeire, şi] cu care creaţia să aibă o 
înrudire, iar prin această înrudire Dumnezeirea [Însăşi] să Se poată 
revela [deplin]. 

Teologia Sfinţilor Părinţi accentuează foarte mult pe energiile 
harice, necreate [care constituie, într-adevăr, acel „intermediar” 
între Dumnezeire şi creaţie]. În sensul iconic carpatin, eu accentuez 
[fără a contrazice teologia energiilor necreate] pe Chipul hristic; 
[fac această accentuare] pentru că şi harul este tot dumnezeiesc, tot 
inaccesibil, într-un anumit sens, creaţiei; încât trebuie să existe acel 
„ceva” de înrudire, iar înrudirea o [poate] face numai Hristos. Harul e 
accesibil lumii tot prin Hristos, nu e accesibil direct [cf. Ioan 1, 17]. 
Unii vor să facă o teologie directă a harului, iar apoi pe Hristos 
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Însuşi să-L facă un fel de „produs” al harului, ceea ce eu nu mă 
grăbesc să confirm… Insist, însă, pe faptul că doar acest iconic – de 
care aminteai şi frăţia ta – este acea taină de conlocuire [congeneră] 
a Divinului şi creaţiei. 

Şi acum trebuie să înţelegem încă un lucru, o problemă care se 
pune foarte adânc: Dumnezeirea – prin faptul că dă creaţiei condiţie 
de „chip şi asemănare” (iar asemănarea o văd tot ca pe o „categorie” 
de fiinţă, dar de fiinţă creată, iar nu [doar] de energii27) – conferă o 
mare importanţă acelui interpersonalism interfiinţial de care vorbesc. 
Dar trebuie să înţelegem că interpersonalul nu este un simplu 
interfiinţial care ar putea cădea în aşa-zisul panteism de amestecare 
a fiinţelor. Pentru că, se ştie clar, fiinţa Divină şi fiin ţa de creaţie nu 
se pot amesteca sub nicio formă. Anticii spun că fiinţa de creaţie 
trebuie să se absoarbă în fiinţa Divină, însă la noi nu poate fi vorba 
cu niciun chip de panteism. Taina Persoanei [divine] este tocmai 
aceea de a putea asuma [distinct, fără amestecare] două firi. Persoana 
[divină a Fiului] se poate „îmbrăca”, deci, şi în fire fiinţială de 
creaţie. Şi atunci ea poate face acest iconic; iar „revărsările” divine 
în creaţie nu trebuie să le vedem numai ca pe nişte energii harice, 
ci, în primul rând, trebuie să le vedem ca model iconic, în sensul de 
coborâre a hristicului care face [posibil] deja un fel de [tipar] 
interpersonal divin-creaţie. Şi atunci, din acest [model] iconic ies 
apoi, în strălucire, calităţile şi atributele harice. Unii pun întâi 
energiile harice şi apoi pun firea hristică… Nu ştiu, cred că nu e o 
abatere dogmatică dacă eu insist pe faptul că întâi28 este asumarea 
Chipului hristic [de către Fiul lui Dumnezeu], o asumare de fire 
fiinţială de creaţie, în care Persoana Mântuitorului e şi apofatică – 
fiind Dumnezeu – dar, în acelaşi timp, nu pot vorbi de catafatic 
doar în sensul de energii sau de simple atribute, pentru că asumarea 
fiinţialităţii de creaţie de către Mântuitorul nu este un simplu 
atribut al Dumnezeirii [nu este o simplă lucrare a Ei]29. 

E o taină extraordinară această posibilitate de a se realiza 
înrudirea dintre Dumnezeire şi creaţie. Pentru că, se ştie, cea mai 
grea problemă a filozofiei este tocmai aceasta: cum se poate face 
legătura dintre Divin şi creaţie, dintre increat şi creat? Anticii au 
oferit soluţia panteistă, în care Dumnezeirea este singura Fiinţă 
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[singura care are densitate ontologică semnificativă şi ireductibilă], 
iar creaţia e doar o transpunere energetică, panteistă în cele din 
urmă. Astfel că între Divin şi creaţie nu poate fi nicio întâlnire 
reală. Divinitatea face doar o iluzie a creaţiei, iar creaţia trebuie să 
se destructureze ca să dea ocazia Divinului să se reîntoarcă la starea 
Lui adevărată. Din punct de vedere creştin, aceasta e însă o ade-
vărată retrogradare [a Divinului şi a creaţiei deopotrivă]; în sens 
creştin, Divinul nu poate trece în ceva nedivin, ci Dumnezeirea  
face – paradoxal – chiar un fel de „autodepăşire”  [de ek-stază], 
asumându-şi şi o altă condiţie – o condiţie de creaţie. Teologii 
insistă foarte mult, şi pe bună dreptate, pe partea energetică-harică 
pentru a evita panteismul. Sfinţii Părinţi s-au luptat foarte mult cu 
panteismul antic, şi trebuia să se găsească acea punte de legătură 
între Divin şi creaţie. Dar trebuie înţeles [totodată] că, în contextul 
teologiei de astăzi, se diluează foarte mult hristicul şi se poate, de 
aceea, cădea într-un fel de panteism haric30. 

Dacă Sfinţii Părinţi au arătat că nu poate fi un panteism fiinţial 
între Divin şi creaţie, astăzi se poate tinde la diluarea lui Hristos în 
nişte atribute harice, şi până la urmă Hristos însuşi se poate confunda 
cu harul, totul e harul şi se ajunge aşa la un fel de creştinism haric… 
Dar harul este tocmai strălucirea şi mărturisirea hristicului, nu el 
este cel care produce hristicul. Din iconic iese harul, nu iconicul este 
un produs al harului… Cred că aceasta nu poate fi considerată o 
erezie, ci mai degrabă o teologumenă sau o lărgire teologică. 

Sfinţii Părinţi, în contextul spiritualităţii vremii lor, până la 
Sfântul Grigorie Palama şi chiar mai târziu, au căutat să vorbească de 
o fiinţă prin har, tocmai pentru a evita panteismul fiinţial; actual-
mente, însă, trebuie neapărat să se ajungă la o teologie a harului prin 
fiinţă, adică să nu se piardă fiinţa undeva departe, ascunsă [în 
„spatele” harului], încât totul să fie numai energie sau har; mai ales în 
contextul actual al acestui adevărat neopăgânism, care vine [să 
concureze creştinismul tocmai] cu o mistică energetică [foarte 
exotică]. Ar însemna atunci că şi creştinismul, într-un anumit sens, 
nu mai este [înţeles ca] altceva decât tot [ca] o mistică energetică... 

Eu am insistat – în scrierile mele, Chipul Maicii Domnului şi 
Logosul hristic – asupra faptului că Fiul lui Dumnezeu, ca Model şi 
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ca legătură [syndesmos, cum spune iarăşi Sfântul Maxim] cu lumea 
pe care o face în acel plan prehristic, Îşi asumă şi o fiinţialitate de 
creaţie. De aceea putem vorbi de o fiinţialitate „în sine” de creaţie, 
nu în sensul că aceasta se confundă cu Fiul lui Dumnezeu, Care 
rămâne fiinţă dumnezeiască, dar creaţia e [iconic vorbind] Fiul lui 
Dumnezeu Care a asumat şi o fiinţialitate de creaţie; [aici] este 
tocmai acest iconic de care vorbesc eu. Încât fiinţa de creaţie este 
această taină divino-creaţie; de aceea fiinţa de creaţie nu e o simplă 
fiin ţă… Aici e taina aşa de mare… 

G.M.: Este o fiinţă iconică… 
G.G.: Este o fiinţă iconică în sensul că reprezintă atât asumarea 

Divinului de către creaţie cât şi, în acelaşi timp, asumarea creaţiei 
de către Divin! Pentru că, în acel chip prehristic, nu numai Fiul lui 
Dumnezeu îşi asumă creaţia, îşi asumă [iconic] firea de creaţie, ci 
însăşi firea de creaţie „asumă” ceva din Dumnezeire [în sensul unei 
predispoziţii protofiinţiale a creaţiei de a asuma Divinul, unde pro-
tofiinţialitatea creaţiei e dată de pre-asumarea ei iconică în chipul 
prehristic]31, altfel n-ar fi o legătură autentică [în sensul reciprocită-
ţii; vezi şi nota 9 din interviul anterior]; aceasta este taina Chipului 
hristic, Care e irepetabil, unic, dar e imitabil prin Hristos… 

G.M.: Da, este o reciprocitate… Însă aş vrea să revenim la 
problema ritualului… 

G.G.: Acum, după ce am insistat pe această înţelegere a 
iconicului, trebuie să precizăm că teologia creştină, faţă de ale altor 
religii, are acea Revelaţie supranaturală, cum e numită în manualele 
de Dogmatică. Fiul lui Dumnezeu, prin această Revelaţie, ne 
descoperă nouă şi câteva repere despre cele dumnezeieşti, dincolo 
de toate înfăţişările de creaţie… 

G.M.: Din planul teologiei, cum se spune… 
G.G.: Întocmai… Şi atunci, vorbindu-se de Sfânta Treime, 

descoperirea acestei Taine nu constă în a spune că Treimea e un chip 
de atribute [i.e. că ar fi o distribuţie modalistă de calităţi ale unei 
substanţe divine anonime], aşa cum susţin misticile energetice32. 
Treimea nu constă în nişte atribute energetice; dacă am crede aşa, din 
teologia creştină n-ar mai rămâne nimic... Trebuie să înţelegem că 
Persoanele Treimice nu sunt atribute, ci sunt fiinţialităţi. Iar dacă Fiul 
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lui Dumnezeu [întrupat] aminteşte mereu de acel relaţional treimic – 
El şi Tatăl, împreună cu Duhul Sfânt – înseamnă că această viaţă 
intratreimică, intrafiinţială este aceea care se revarsă apoi, prin 
Hristos, şi în creaţie. Deci Fiul lui Dumnezeu face această coborâre a 
Dumnezeirii în revărsare, iar noi o „traducem” în sensul de ritual. 

Dar ce înseamnă ritual? Nu ne vom opri prea mult la noţiunea 
în sine, pentru că, în sens creştin, ritualul a căpătat şi alte valenţe, şi 
alte deschideri. [Vom spune doar că] Ritualul este acel relaţional 
sacru, care nu e doar un simplu gest sau o simplă atitudine, ci este 
însăşi viaţa în sine a Dumnezeirii, care e mai mult decât o simplă 
mişcare33… E o taină aşa de mare, iar noi folosim acest cuvânt, 
„ritual”, dar trebuie să înţelegem că între Persoanele Divine nu 
poate fi un ritual obişnuit, un relaţional obişnuit, ci unul în sensul 
sacralităţii absolute, al sfinţeniei şi al duhovniciei absolute. 

De aceea, după Revelaţia creştină, spunem că Dumnezeu-Tatăl 
Cel Nenăscut naşte pe Fiul şi purcede pe Sfântul Duh. Aceste relaţii 
sunt „traduse” de către noi, în termenii fiinţialităţii noastre, ca repere 
de ritual divin. Naşterea şi Purcederea, pe care nu ni le putem 
închipui, ci pe care le luăm, repet, doar ca pe nişte repere, au şi 
partea de reîntoarcere, în care Fiul şi Sfântul Duh fac acea dăruire 
faţă de Tatăl34. În acest sens încerc eu să vorbesc de un ritual 
dumnezeiesc în sine. Mai mult, se spune că – în Dumnezeire – totul 
este iubirea Fiului. Toată Dumnezeirea nu e „altceva” decât iubirea 
Chipului de Fiu; Dumnezeirea Tatălui e iubirea faţă de Fiul, iar a 
Sfântului Duh e însăşi învăpăierea iubirii Fiului faţă de Tatăl35. 
Încât eu insist pe faptul că Chipul Fiului e însuşi „mobilul” în 
Dumnezeire – atâta cât putem noi spune, dispunând de aceste repere 
– al iubirii faţă de Tatăl, al iubirii în sensul de Chip de Fiu, e însăşi 
viaţa dumnezeiască. 

Fiul lui Dumnezeu, apoi, prin faptul că îşi asumă şi o fiinţia-
litate de creaţie, revarsă toată iubirea Sa de Fiu într-o iubire de Fiu 
de creaţie (El e „dublu Fiu”, să zicem aşa); totodată El revarsă, prin 
aceasta, şi chipul vieţii dumnezeieşti, pentru că iubirea Fiului e 
iubirea faţă de Tatăl. Fiul lui Dumnezeu vine şi revarsă, ne pece-
tluieşte nouă chipul iubirii de Fiu, dar totodată ne ridică şi ne duce cu 
El la iubirea Tatălui. Şi atunci putem spune, implicit, că ritualul 
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nostru iconic are ca origine ontologică această taină a vieţii 
intradivine. Dorim să nu fim înţeleşi în sensul gnosticismului, dar 
trebuie să spunem că avem nişte repere prin care Fiul lui Dumnezeu 
ne împărtăşeşte din realităţi într-adevăr duhovniceşti, divine. 

G.M.: Ceea ce e clar şi cred că am înţeles de la Sfinţia Voastră 
este faptul că termenul „ritual” este mai adecvat pentru a vorbi de 
situările interpersonale Treimice decât cel de „relaţie” (luat în sens 
filozofic sau psihologic)… 

G.G.: Domnul meu, eu asociez foarte strâns ritualul cu iconicul, 
pe care am insistat la începutul convorbirii noastre. Ritualul nu este 
un simplu relaţional, ci este un [răspuns] comun care apare după 
inter-relaţional. Ritualul se produce numai dacă relaţionalul îl fac 
ambele părţi, iar apoi răspunsurile ambelor părţi se unesc şi fac un 
singur răspuns36. Ritualul nu e atunci când faci un simplu gest faţă 
de cineva, acesta e doar un simplu relaţional; ritualul implică o 
bilateralitate – şi celălalt să facă gestul şi apoi, mai mult, cele două 
gesturi să se unească într-unul comun [care nu le anulează]. Acest 
[fond gestic] comun, pe care eu îl numesc iconic, este tocmai 
ritualul. De aceea în creştinism se pune [un] mare accent pe ritualul 
liturgic, care se desfăşoară în comunul euharistic, în acel comun în 
care se uneşte iubirea lui Dumnezeu cu răspunsul iubirii de creaţie. 

G.M.: Schimbând oarecum cursul dialogului nostru, aş vrea să 
observ, Preacuvioase Părinte, că există în teologia de şcoală o sepa-
raţie fals metafizică între „planul teologic” şi „planul iconomic”. 
Cum se pune, în practica liturgică iconică, această problemă? 

G.G.: Domnul meu, noi ştim foarte clar că trebuie pornit de la 
acest absolut al iubirii dumnezeieşti. Această iubire e aşa de mare, 
încât revărsarea ei în creaţie asumă implicit şi aşa-zisa iconomie. 
Dumnezeu nu face doar o simplă creaţie, ci, în acelaşi timp, în 
iubirea Sa, o şi asumă şi îi acordă şi acea Providenţă în sensul de 
grijă, de păstrare; Fiul lui Dumnezeu, revărsându-şi iubirea Sa de 
filia ţie, îşi asumă în acelaşi timp şi o lucrare. Trebuie înţeles că 
creaţia, oricât ar încerca, n-ar putea niciodată să se ridice [prin sine] 
la Dumnezeire, dacă n-ar fi Hristos, dacă n-ar fi Chipul Lui. El e 
iubirea. Şi atunci, această lucrare hristică de a ridica şi creaţia la 
comuniunea cu Dumnezeu poate fi considerată ca iconomie  
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[a îndumnezeirii]. Mai mult, este şi păcatul care a intervenit, de 
aceea Fiul Îşi asumă o lucrare în plus [faţă de cea a îndumnezeirii şi 
preliminară ei], aceea a mântuirii37. În acest plan al mântuirii se 
poate vorbi de [încă o] iconomie [mai coborâtă, şi anume de o 
iconomie soteriologică], iar Sfinţii Părinţi au dreptate când insistă 
foarte mult pe acest fapt. Păcatul a afectat, într-o oarecare măsură, 
chipul de creaţie, care trebuie refăcut, trebuie restabilit. 

G.M.: Credeţi că există vreo similitudine, din punctul de vedere 
al ritualului, între ceea ce „se întâmplă” între Persoanele Sfintei 
Treimi şi ceea ce „se întâmplă” între Ele, pe de o parte, şi creaţie, 
pe de altă parte? 

G.G.: Nu putem vorbi chiar în sensul acesta, pentru că fondul 
creaţiei este chipul de filiaţie, pe când în fiinţa dumnezeiască – 
după Revelaţia creştină – e acea taină de nepătruns a Treimii... 
Viaţa de creaţie este viaţă de filiaţie, prin care participăm la iubirea 
Tatălui şi la dragostea Sfântului Duh. Însă care este chipul Vieţii 
Treimice în sine, aceasta este dincolo de orice repere… Noi atâta 
ştim, că iubirea de filiaţie – care e fondul nostru de creaţie, e 
personalismul vieţii noastre de creaţie – ne face să participăm la 
revărsarea iubirii Treimice, însă fără a amesteca lucrurile38… Iar 
ritualul, pentru noi creştinii, trebuie văzut în sensul acesta liturgic, 
în care Fiul lui Dumnezeu şi Sfântul Duh fac un „dublu” ritual: 
unul [intratreimic,] în sens de fiinţialitate, care este apofatic şi 
dincolo de creaţie, celălalt prin care revarsă permanent iubirea 
dumnezeiască în creaţie [cf. Romani 5, 5] şi, în acelaşi timp, iau 
iubirea de creaţie, fac un comun cu ea şi o ridică. Fiul şi Sfântul 
Duh fac acest ritual al iubirii dumnezeieşti. Sfântul Maxim 
Mărturisitorul accentuează foarte mult pe faptul că liturgicul nostru 
nu e un simplu liturgic, ci este unul cosmic, supracosmic şi apoi 
pământesc… Toate sunt în legătură… Fiul şi Sfântul Duh fac ei 
Înşişi acel „ritual” în sine [în fiinţa divină], apoi vin şi fac ritualul 
cosmic, liturghia cerească, şi totodată se face această unire cu 
liturghia pământească, încât la un moment dat în  această unire se 
realizează acel comun [suprarelațional și supracosmic] de care 
vorbeam mai înainte. De aceea Sfânta Euharistie are şi dimensiuni 
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pământeşti, şi cosmice, şi supracosmice39… Trebuie insistat foarte 
mult pe acest chip iconic al Sfintei Euharistii. 

G.M.: Deci, dacă înţeleg eu bine, cele două ritualuri – intra-
treimic şi ritualul… 

G.G.: Să nu vorbim, totuşi, prea mult de „ritualul” intratreimic… 
G.M.: Ritualul pe care Fiul îl face în Treime… 
G.G.: Domnul meu, noi trebuie să înţelegem foarte nuanţat 

acest aspect: [Fiul nu face în Treime un ritual în sensul obişnuit pe 
care îl are acest termen. A spune aşa ar putea duce la neînţele-
geri…] Fiul lui Dumnezeu şi Sfântul Duh – Care împreună 
„actualizează” permanent viaţa în sine dumnezeiască, despre care 
putem zice, în ghilimele, că este însuşi „ritualul” acela mai presus 
de toate calităţile sau atributele [sau conceptele] noastre – revarsă 
acest „ritual” către noi, şi astfel putem să participăm şi noi la el [şi, 
implicit, la viaţa intradivină]. Iar, cu acest „ritual” [ca origine], 
putem face şi noi liturgicul nostru. Fără acesta noi nu putem face 
liturgicul. 

G.M.: Şi cele două ritualuri se întâlnesc, aşadar, în icoana 
Fiului?… 

G.G.: Nu în icoana Fiului, ci în acea icoană comună care e 
euharistică. În liturghia noastră creştină nu e numai hristicul, e şi 
pogorârea Duhului Sfânt. Este şi hristicul, dar în acelaşi timp e şi 
liturghisirea Bisericii, a credincioşilor. Deci se unesc toate… Mai 
mult, e şi liturghia cosmică [i.e. cerească, care participă de asemenea 
la această unire]. Euharisticul are mai multe dimensiuni şi nu-l 
putem reduce la una singură... 

G.M.: Aţi putea să ne spuneţi în continuare, Preacuvioase 
Părinte, dacă se poate vorbi – în acest sens în care am purtat 
discuţia – de un filocalic liturgic? Este posibilă, adică, o herme-
neutică a trăirii liturgice aşa cum au făcut-o Părinţii în cazul trăirii 
ascetice? Şi, dacă este, vă rugăm să ne explicaţi mai amănunţit ce 
înţelegeţi prin „chip euharistic iconic”? Ce înrudire este între ritual 
şi chipul iconic, între liturghie şi practica iconică? 

G.G.: Dacă aţi urmărit cu atenţie, deja răspunsurile au fost date, 
în parte… Dar, pentru a fi mai explicit, voi spune că modalitatea 
iconică pe care eu insist nu trebuie privită ca o altă teologie, aşa 
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cum mă acuză unii gratuit… E doar un specific, după cum există 
specificul sinaitic, athonit sau slav. În specificul carpatin se observă 
tocmai acest iconic, în care taina cea mare nu e doar că Dumnezeu a 
creat lumea ca şi ea să participe la Dumnezeire, ci e o lărgire, o 
deschidere mai mare: relaţia dintre Dumnezeu şi creaţie nu se 
mărgineşte la acest relaţional, la această accesibilitate, ci este 
taina „Împărăţiei lui Dumnezeu”, a acelui comun, a acelei uniri şi 
conlocuiri între Dumnezeu şi creaţie, a acelei întâlniri [reale]. E 
foarte delicat aici, pentru că mulţi cad într-o teologie în care nu este 
vorba de o întâlnire reală între Dumnezeu şi creaţie, ci doar de un 
simplu relaţional, prin care creaţia participă la nişte reflectări, la 
nişte transpuneri de Divinitate şi cam atât… 

Or, în sensul carpatin, Dumnezeirea poate comunica cu 
fiin ţialitatea de creaţie, dar fără amestecare; fiinţialitatea de creaţie 
poate participa, prin Întruparea hristică – adică prin Hristos – la 
acea înrudire40 cu fiinţialitatea Divină, tocmai în acest comun [de 
care am vorbit]. Încât iconicul e acest comun între Divin şi creaţie, 
aceasta e „Împărăţia cerurilor”. „Împărăţia” e deosebită de Rai, care 
era doar un fel de relaţional între Divin şi creaţie, pe când 
„Împărăţia cerurilor” e deja o întâlnire, o întrepătrundere41. Putem 
vorbi de un fel de „perihoreză” [între Dumnezeu şi creaţie], nu în 
sens panteist, ci prin Hristos. 

Iar aici intervine rolul practicii (ascezei) iconice şi legătura ei 
cu euharisticul, în sensul că iconicul este o condiţie euharistică42. 
Între noi şi Hristos nu poate fi decât un „relaţional” iconic. Prin 
Botez căpătăm acea pecete iconică, primind deja condiţie hristică, 
iconică sau condiţie pre-euharistică. Nu ne putem însă opri aici, 
pentru că nu am merge la împărtăşire, la împlinirea euharisticului. 

Se ştie că, prin Înălţare, Hristos ridică condiţia noastră de 
creaţie până în Dumnezeire, „la dreapta Tatălui”. Dar Fiul lui 
Dumnezeu nu rămâne [izolat] acolo sus, ca şi cum noi am fi lipsiţi 
[de El], trebuind să ne urcăm tocmai la cer ca să ne putem reîntâlni 
cu Hristos. El trimite pe Duhul Sfânt, Care intră acum în lucrarea 
Lui de Chip direct şi personal [al Fiului], lucrare prin care coboară 
Chipul Înviat şi Înălţat al lui Hristos în Biserica pământească, Îl 
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reîntrupează în prescura euharistică şi, în acelaşi timp, se face chiar 
o „Întrupare” a Sfântului Duh43. De aceea Euharistia nu e numai 
Trupul lui Hristos, este şi „Întruparea” Sfântului Duh; noi, în 
ortodoxie, insistăm foarte mult pe actul epiclezei, prin care invocăm 
Chipul Sfântului Duh, pentru că Acesta ni-L aduce pe Hristos cel 
Înviat şi, prin Trupul lui Hristos cel Înviat, se poate „întrupa” şi 
Sfântul Duh Care Se întâlneşte, în acest fel, cu creaţia. Pentru că 
Duhul, fiind Dumnezeirea „pură”, apofatică, nu S-ar putea întâlni 
cu noi, dar – prin faptul că Se uneşte cu Hristos prin Trupul înviat – 
Se face accesibil nouă prin chipul euharistic. Numai prin Euharistie 
avem acces la Sfântul Duh. Aici e o problemă foarte adâncă, pe 
care teologii ar trebui s-o gândească mai mult… Ei consideră că 
euharisticul vine prin Sfântul Duh, adică Acesta ar veni întâi, şi 
[abia] apoi ar „aduce” [după Sine] euharisticul44. Or trebuie înţeles 
un lucru: hristicul este condiţia absolută a creştinismului. Prin 
condiţia hristică, şi Sfântul Duh Se face accesibil nouă, intră în 
lucrare faţă de creaţie şi pune [împreună cu creaţia] în „actualizare” 
chipul hristic şi, în acelaşi timp, Se „actualizează” [Se „prezen-
ţializează”] pe Sine. 

G.M.: Cât despre posibila legătură dintre liturgic şi ascetic de 
care v-am întrebat?… 

G.G.: În sensul filocalic, de care vorbeai frăţia ta, trebuie să 
înţelegem că ascetismul nu e doar un fel de viaţă aspră pentru 
obţinerea unor virtuţi. Ascetismul filocalic este [de fapt, el însuşi] 
tocmai această înduhovnicire iconică. Cum spunea un Sfânt Părinte: 
„Păcatul a adus o abatere de la sfinţenie”. Ca să ajungem la resta-
bilirea sfinţeniei, trebuie să facem o aşa-zisă asceză, care constă în 
smulgerea noastră din stările negative pentru a reveni la acele 
virtuţi în sine. Deci asceza creştină nu e, de fapt, decât o întoarcere 
la ceva normal, o revenire la firesc. Însă acest firesc trebuie apoi 
iconizat, trebuie să-i redăm firescului acea condiţie [constituţie] 
[iconic-]euharistică, şi abia apoi se poate face împărtăşirea euha-
ristică. Iar euharisticul Împărtăşirii e deodată cu Sfântul Duh! Dacă 
e un simplu euharistic hristic, atunci nu este Pogorârea Duhului; 
fără Sfântul Duh nu există euharistic hristic şi nici Duh Sfânt fără 
euharistic [hristic]45. 
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G.M.: Preacuvioase Părinte, se ştie că în teologia contemporană 
există două tendinţe importante, dar contrarii, care se prezintă 
deopotrivă ca soluţii pentru revigorarea spirituală a credincioşilor: 
una dintre ele este cea care insistă pe cult şi pe Euharistie, trecând 
oarecum în umbră duhovnicia filocalică şi văzând Euharistia ca mo-
delatoare prin ea însăşi; a doua tendinţă e cea zisă „neopalamită”, 
care vede soluţia acestei revigorări în personalismul energiilor 
necreate, punând implicit pe un plan secund aportul Euharistiei. 
Cum vedeţi că rezolvă practica iconică problema accentului fie pe 
individualismul ascetic, fie pe eclezial în sensul exclusiv? Sau, în 
alţi termeni, cum s-ar armoniza – din perspectivă iconic-carpatină – 
aspectul comunitar al Templului cu aspectul lăuntric al „templului 
inimii”? 

G.G.: Eu insist foarte mult pe taina aceasta a iconicului 
euharistic, în care – aşa cum am văzut – nu se poate vorbi doar de 
un simplu relaţional, de un relaţional unilateral, ci de unul care se 
face din toate direcţiile – atât a Dumnezeirii[-Treime], cât şi a 
creaţiei – şi, mai mult, de un fel de unire în comun a acestui 
relaţional. Euharisticul, în sensul acesta iconic, are dimensiunile pe 
care le-am amintit: de Biserică pământească, de Biserică cerească şi 
chiar de chip supracosmic, de revărsare a înseşi unei Taine dumne-
zeieşti în sine, prin Fiul lui Dumnezeu. Încât, mai ales în situaţia 
actuală, în care lumea e aşa destrămată şi destructurată, prima 
necesitate e de a reface condiţia euharistică. Nu poţi da direct 
Împărtăşania cuiva până nu-i refaci condiţia euharistică; partici-
parea la ritualul liturgic este tocmai taina refacerii condiţiei euha-
ristice şi este tot aşa de importantă ca şi actul împărtăşirii însuşi. În 
ce sens? Dacă mulţi zic că e inutilă participarea la Liturghie fără a 
te împărtăşi, eu consider că această părere e greşită. În ritualul 
hristic al Liturghiei, chiar dacă nu te împărtăşeşti, se reface condiţia 
hristică, euharistică. Acum se reface templul nostru, al inimii, cum 
vorbeşti frăţia ta. Euharisticul nu poate „lua fiinţă” până nu există 
un templu, adică o Biserică [nu atât în sens de clădire, cât de loc 
consacrat, de spaţiu sacralizat, adică un spaţiu ce reprezintă 
germenele microcosmic de la care poate începe transfigurarea 
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macrocosmosului]. Cum vrei să faci euharisticul în cineva în care 
nu e restabilită biserica lui interioară? 

Trebuie înţeles, deci, că numai prin participarea la ritualul 
liturgic fiecare îşi poate reface propria condiţie de biserică [de 
templu] şi apoi, în măsura în care începe şi liturghisirea în propriul 
templu, se săvârşeşte Taina euharistică în el46. Abia atunci, având 
condiţia euharistică restabilită, se poate împărtăşi şi de Euharistia 
Bisericii propriu-zise. Însă, dacă se trece prea repede la împărtăşire, 
fără refacerea prealabilă a bisericii interioare, e ca şi cum ai arunca 
„mărgăritare înaintea porcilor” [Matei 7, 6]… Nu poţi face din orice 
casă o biserică. O casă trebuie mai întâi consacrată, trebuie oferită, 
să i se dea condiţie de biserică pentru a putea [şi] deveni astfel [în 
mod deplin şi actual]. Aşa şi noi: nu ne putem împărtăşi până nu 
căpătăm această condiţie [euharistică sau de biserică]… Şi apoi, din 
punct de vedere creştin, ritualul este ca un fel de participare la 
concurs: toţi participă, dar premiile le iau numai unii. Toţi 
credincioşii participă la ritual, dar la împărtăşire ajung numai cei 
care s-au pregătit47. Există, însă, posibilitatea ca fiecare să ia [un] 
premiu, în măsura în care face şi nişte „performanţe”. Nu poţi da 
premiul oricui… Acesta este sensul ascetismului filocalic, aşa cum 
îl văd eu. 

Cât despre acea tendinţă de a scoate Euharistia cu atâta 
uşurătate [din contextul ascetic], cred că este o înţelegere greşită 
tocmai a sensului iconic al Euharistiei. Euharisticul este ceva sacru, 
de care nu te poţi atinge dacă nu te sacralizezi [mai întâi]48. Cum 
zice şi Sfântul Apostol Pavel, cei care se împărtăşesc cu nevrednicie 
au mai mult de suferit. Euharistia e foc mistuitor [şi de aceea nu 
acţionează decât în acest sens]: dacă găseşte murdărie în tine, sigur 
că nu va face altceva decât să te ardă. Trebuie să găsească ceva care 
să reziste la focul dumnezeiesc. Ce e în tine care să reziste acestui 
foc? Dacă nu e nimic, atunci singura soluţie e de a face ritualul, de 
a participa la ritualul liturgic şi atunci, încet-încet, se va reface 
templul interior. Doar atunci poţi face şi împărtăşirea… 

G.M.: Şi o ultimă întrebare, Preacuvioase Părinte: în ce măsură 
sau, mai bine zis, în ce fel sunt de chip euharistic celelalte tipuri de 
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isihasm? Mă refer la cel egiptean, sinaitic, grec, slav, unde accentul 
pare a cădea mai mult pe ascetic decât pe liturgic. 

G.G.: Nu ştiu în ce măsură este înţeles spiritul filocalic… Eu, 
aşa cum am încercat să-l înţeleg, îl văd tot în acest sens de refacere 
a chipului de biserică interioară, a condiţiei euharistice. Asceza 
Sfinţilor Părinţi nu e altceva decât refacerea chipului de sfinţenie 
din interior, care nu se poate face decât tot printr-o ritualizare. Încât 
eu, cel puţin, înţeleg că orice virtute hristică este un fel de gest 
ritualic. Orice virtute duhovnicească e gest ritualic, aşa că şi 
celelalte mistici (egipteană, sinaitică etc.) sunt, în ultimă analiză, tot 
mistici iconice49. Numai că specificul celor din vechime, pentru că 
aşa era contextul atunci, era de a pune un mare accent pe acel 
spiritual direct al minţii. Şi de aici un fel de ritual mai mult 
spiritualizat decât iconic. Este tot un fel de iconic, dar mai spiri-
tualizat. Pe când în sensul carpatin este un iconic tot spiritualizat, 
dar e mai [accentuat] euharistic, în care şi partea trupului şi a 
sângelui e tot aşa de evidenţiată ca şi partea spirituală. Euharisticul 
nu e doar ceva spiritual, ci e cu adevărat Trup şi Sânge al lui 
Hristos. 

G.M.: Vă mulţumesc, Preacuvioase Părinte, pentru amabilitatea 
de a-mi fi răspuns la aceste întrebări. 

 
Mânăstirea Frăsinei, 2 Aprilie 1998 
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Gestul ritual 
 
 

Gabriel Memelis: Preacuvioase Părinte Ghelasie, în ultima con-
vorbire pe care am purtat-o aţi făcut unele precizări esenţiale legate 
de ritualul iconic ortodox şi de importanţa acestuia în contextul 
mistic actual. Defineaţi atunci ritualul, în general, ca fiind nu numai 
un simplu relaţional, ci ca „acel comun ce apare după inter-relaţio-
nal”. Ritualul se produce numai dacă există o reciprocitate a relaţiei 
între divin şi uman, abia „după care răspunsurile ambelor părţi se 
unesc şi fac un singur răspuns”. Taina Împărăţiei lui Dumnezeu – 
care, aşa cum ştim de la Părinţi, e mai mult decât Paradisul – se 
desăvârşeşte în această unire şi conlocuire între Dumnezeu şi 
creaţie, ca întâlnire reală, ca întrepătrundere fără amestecare. 

De asemenea, spuneaţi atunci că taina acestui ritual este 
ascunsă în viaţa intratreimică, care se revarsă în creaţie prin Hristos. 
Ritualul nostru iconic ortodox are ca origine ontologică această taină 
a vieţii intradivine; Fiul şi Sfântul Duh fac un aşa-zis „dublu ritual” 
în Treime – „unul în sens de fiinţialitate, care este apofatic şi dincolo 
de creaţie, celălalt prin care revarsă permanent iubirea 
dumnezeiască în creaţie şi, în acelaşi timp, iau iubirea creaţiei, fac 
un comun cu ea şi o ridică”. În fine, aţi dezbătut tot atunci 
importanţa participării credinciosului la ritualul liturgic, precum şi 
efectele acestui ritual în refacerea „condiţiei euharistice” a fiecăruia 
dintre noi. 

Aş vrea să reamintesc că scopul acestor convorbiri pe care, cu 
bunăvoinţa Preacuvioşiei Voastre, le purtăm, este de a accesibiliza 
mesajul pe care vreţi să-l transmiteţi pentru cei ce întâmpină, de 
multe ori, greutăţi la lectura cărţilor dumneavoastră. De aceea, 
rămânând în această notă, aş dori ca – în cele ce urmează – să 
dezvoltaţi aspectul gestului ritual, ştiut fiind că practica iconic-
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carpatină de rugăciune, pe care o propuneţi, are în centru acest gest 
al închinării la icoană, care e ca un fel de anticameră a rugăciunii 
minţii; aşa cum spuneaţi Sfinţia Voastră odată, pentru cei de astăzi 
e mai greu, dacă nu aproape imposibil, să abordeze frontal rugă-
ciunea mentală, şi atunci e nevoie de o introducere, de un ajutor pe 
această cale. 

V-aş propune, aşadar, să luăm ca punct de plecare, şi totodată 
ca motto în discuţia noastră de astăzi despre importanţa gestului 
ritual, cuvintele Sfântului Macarie Egipteanul: „Nu este nevoie de 
cuvinte multe, ajunge să stai cu mâinile ridicate”. O primă întrebare 
ar fi atunci: de ce gestul şi nu mintea în primul rând? Are gestul 
rezonanţe mai directe în profunzimile ontologice ale firii umane? Se 
poate vorbi despre gest ca limbaj ontologic al omului? 

Ghelasie Gheorghe: Cum deja aţi amintit în introducerea pe 
care aţi făcut-o, eu – din cele pe care le-am înţeles – afirm că gestul, 
sau mai bine zis ritualul, cu care îl consider practic sinonim, nu este 
doar un produs al unui relaţional, ci este un adânc al fiinţei înseşi, 
care înlesneşte apoi şi acest relaţional. De aceea trebuie înţeleasă şi 
valorizată [această perspectivă] în care, faţă de părerea obişnuită, 
fiin ţialitatea noastră – chiar dacă este una de creaţie – are această 
taină a exprimării . 

De fapt, ce înseamnă gestul? Gestul este o modalitate de 
exprimare a fiinţialităţii noastre nu numai cu o anumită parte, ci cu 
integralitatea ei. Limbajul obişnuit, fiind mai mult unul mental, 
exprimă doar o anumită latură a fiinţialităţii noastre. Dar prin gest 
se exprimă totalitatea fiinţei. Noi nu ne dăm seama în ce măsură ne 
exprimăm în gestul nostru... Dar, de fapt, pentru cine-l poate 
descifra şi citi, pentru cine-l poate înţelege şi primi ca pe acea taină 
a exprimării integrale a fiinţei, gestul este tocmai normalitatea 
exprimării fiin ţialităţii noastre. Gestul se consideră a fi mai mult 
decât un limbaj [nonverbal]50; este limbaj, dar, aşa cum am spus, în 
sensul de exprimare totală a fiinţialităţii [al cărei fond şi este]… 

Astăzi, în general, tumultul acesta de „teologii” [de factură 
neoprotestantă, precum şi misticile de influenţă hibrid-orientală] 
înclină foarte mult spre o desacralizare a ritualului şi a gestului. Se 
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pune o foarte mare bază pe mental, pe o mistică aşa-zis „spiritualistă” 
sau chiar „duhovnicească”, încât la un moment dat unii, fără să 
înţeleagă prea multe, vorbesc de o mistică „harică”, care e cu totul 
străină de harul propriu-zis. De aceea trebuie insistat, mai ales din 
punct de vedere creştin-ortodox, pe acest teologic al exprimării, al 
răspunsului. Prin relaţionalul nostru pe care îl trăim, nu numai cu 
Dumnezeu, dar şi între noi şi cu celelalte făpturi [necuvântătoare], 
trebuie să înţelegem tocmai o exprimare de integralitate a 
fiin ţialităţii noastre. Nu numai printr-o latură… 

Şi, pentru a fi înţeles mai bine – de fapt, am relatat acestea şi 
într-o lucrare mai recentă, într-un fel de încercare de antropologie, 
[intitulată] Pe urme antropologice – voi încerca să explic, atât cât 
este cu putinţă, ce înseamnă [la nivel antropologic] iconicul, în 
accepţiunea filocalic-carpatină a pustnicului Neofit. Abia apoi vom 
putea să înţelegem ce este gestul iconic, pe care eu încerc să-l 
evidenţiez pe baza acestei tradiţii carpatine. 

Pustnicul Neofit porneşte de la taina configuraţiei omului. Ce 
[in]suflă Dumnezeu lui Adam [cf. Geneza 2, 7]? Îi [in]suflă, în 
primul rând, chipul de om; mulţi fac tot felul de speculaţii, dar noi 
spunem că ceea ce Dumnezeu [in]suflă lui Adam este chipul de om. 
Şi ce înseamnă chipul de om? Este prefigurarea chipului Întrupării 
lui Hristos. Chipul omului nu este chipul propriu al lui [nu este chip 
în sine], ci este Chipul dăruit al Fiului lui Dumnezeu; iar prin 
purtarea acestui Chip, şi omul capătă acel chip [propriu], acea taină 
de divinitate-creaţie. 

Pornind de la acest fapt, [vom spune că] şi fiin ţialitatea noastră 
are acest iconic, are această sacralitate „în sine”. Şi, din punctul de 
vedere al acestei viziuni mistice a pustnicului Neofit, se pot trasa 
câteva repere care, oricum, nu îşi propun să epuizeze taina omului: 
dacă Sfinţii Părinţi [de limbă şi cultură greacă] spun că omul este 
dihotomie suflet–trup, iar în suflet are acel adânc al minţii (nous) 
prin care poate accede la divinitate, modalitatea pustnicului Neofit 
vine cu un fel de lărgire [a acestei viziuni antropologice], 
considerând că omul este, în primul rând, acea suflare divină care 
se actualizează [ca un anume chip de om] la zămislirea fiecărei 
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fiin ţe omeneşti. Acest chip de om apoi, unindu-se cu zestrea 
genetică a părinţilor, configurează omul ca suflet şi trup51. 
Perspectiva carpatină insistă pe acest chip sacru, iconic, pe care-l 
are omul prin actul creării sale de către Dumnezeu. 

Încât realitatea aceasta iconică [a omului] nu este, aşa cum am 
spus [în interviul precedent], un produs al unui relaţional. Trebuie 
înţeles că este un fond al fiinţialităţii noastre înşeşi [fond aprioric 
relaţiei]. De aceea se zice că acest iconic este, într-un anumit sens, 
similar cu însuşi chipul persoanei. Mulţi fac diferite evaluări, cum 
am văzut de pildă la Yannaras şi la alţi teologi mai noi, spunând că 
noi nu suntem încă persoane, ci ne formăm [treptat, prin relaţie] 
persoana, care acum este doar în potenţialitate… În sfârşit, noi nu 
vrem să iscăm controverse, ci doar să reliefăm specificul pustni-
cului Neofit, în care se insistă foarte mult pe o realitate fiinţială în 
sine, care apoi înlesneşte şi evidenţiază relaţionalul; este o configu-
raţie de taină, în care omul e în primul rând chipul iconic insuflat de 
Dumnezeu, este chipul de om, chipul Întrupării hristice, care are 
pecetea chipului şi asemănării cu Dumnezeu – cum spune Scriptura 
–, şi acest chip „îmbracă” partea sufletească şi trupească. Nu e 
vorba de o [altă] trihotomie [de tipar grecesc, în care locul lui nous 
ar fi luat de eikon, aşa cum se grăbesc unii să echivaleze chipul 
divin din om], ci de altceva: există această dihotomie suflet–trup, ca 
realitate a omului, dar în acelaşi timp într-o unitate, într-un comun 
[adică într-o egalitate de prezenţă deodată] care este tocmai acest 
iconic şi care e o prefigurare a Trupului hristic [adică a omenităţii 
depline a lui Hristos]. Mulţi teologi consideră Trupul hristic doar un 
trup material pe care îl ia Mântuitorul coborându-Se în partea 
material-pământească obişnuită. [Dimpotrivă, în viziunea carpatină 
Trupul lui Hristos este Omenitatea Lui întreagă – suflet şi trup 
iconizate, în egalitate şi distincţie ireductibilă, de Chipul Său divin]. 
În sensul viziunii iconice a pustnicului Neofit se face o distincţie: se 
vorbeşte, pe de o parte, de suflet şi corp, iar, pe de altă parte, 
„peste” acestea [apare] acel „veşmânt” de trup iconic pe care l-a 
pierdut Adam – de aceea Adam s-a văzut gol; el avea [sufletul şi] 
corpul, dar nu mai avea acel „veşmânt” de trup iconic [„hainele de 
lumină”] 52. 
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Şi acum [putem ajunge la înţelegerea gestului iconic, pentru că] 
adevărata noastră exprimare, ca fiinţialitate, este în această integra-
litate a trupului iconic. Din cauza păcatului, noi am pierdut această 
exprimare a trupului iconic. Şi atunci căutăm să facem exprimarea 
fie prin suflet, ca parte mentală (nous), fie prin corp (soma), ca 
parte sensibilă, mecanică, energetică… De aceea, în viziunea pust-
nicului Neofit idealul mistic nu e să te exprimi printr-o formă 
mentală sau sensibilă, ci este exprimarea cu acea integralitate 
tainică pe care o avem. Noi încă avem acel chip iconic, dar din 
cauza păcatului el este acoperit. Botezul hristic, pe care îl primeşte 
fiecare creştin, „activează” însă chipul iconic; prin viaţă duhovni-
cească putem, apoi, să-l dezvoltăm şi să-l re-evidenţiem în toată 
plenitudinea lui. Până atunci însă, exprimarea noastră se face tot 
prin partea mentală a sufletului sau prin cea sensibilă a corpului; dar 
adevăratul creştin – conform parabolei evanghelice – nu poate 
participa la Cina cea Mare, la Nunta Fiului, dacă nu are „haină de 
nuntă” [ cf. Matei 22, 11-12]. Această haină de nuntă, în sensul 
pustnicului Neofit, este chiar [realitatea] trupului iconic. Doar prin 
aceasta ne putem recâştiga adevărata identitate fiinţială53. 

Se spune că noi suntem, în primul rând, imago Dei, adică 
pecetea Chipului lui Dumnezeu sau, în sens teologic [clasic], acea 
raţiune divină, acel cuvânt care ne-a creat, acel act creator divin; apoi 
Dumnezeu a creat în noi, prin acelaşi act creator, şi o imago ipsi, o 
realitate a noastră de fiinţialitate. Încât realitatea noastră este această 
taină de împletire şi de stare faţă în faţă [în recunoaştere-întâlnire] a 
chipului lui Dumnezeu, care este orientat în mod special spre noi – 
acea imago Dei ca [un anume] cuvânt al Fiului lui Dumnezeu pentru 
noi şi în care există acel Arhimodel veşnic unde suntem [cuprinşi] 
fiecare, „Cartea Vieţii” despre care vorbesc şi Sfinţii Părinţi – cu 
această realitate personală de creaţie a noastră [imago ipsi]. Perso-
nalitatea noastră de creaţie este permanent în faţă cu această 
„oglindire” [în sensul că se desăvârşeşte având în faţă Chipul divin ca 
referinţă iconică absolută]… 

G.M.: Poate există chiar un dialog… 
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G.G.: Prima dată este o „oglindire” în chipul acesta divin (imago 
Dei) orientat în actul divin spre noi, în care ne identificăm pe noi 
înşine şi, identificându-ne, putem face apoi şi dialogul. În acest sens, 
dialogul nu poate fi decât într-o sacralitate, iar aceasta [la rândul ei] nu 
poate fi decât în taina ritualului54. 

Iar în această taină a ritualului totul devine clar; pentru că, de 
fapt, ritualul nostru de creaţie prin ce se exprimă? Ritualul nostru 
liturgic are această taină a unei integralităţi, în care pe primul plan 
este taina altarului; din punct de vedere biblic, taina relaţiei cu 
Dumnezeu nu e un simplu relaţional, ci în primul rând implică 
construirea unui altar. Vechiul Testament arată că, pentru a te 
apropia de Domnul Dumnezeu, trebuie să-I faci un altar, pe altar să 
aduci un dar, şi numai în acest dar vine Dumnezeu; în acest dar tu 
însuţi te predai şi în acest dar se face dialogul. Nu se poate face un 
dialog abstract, fără ceva concret. De aceea taina ritualului nostru 
liturgic nu se poate face fără Euharistie, fără Trupul şi Sângele 
Mântuitorului. 

Acest dar, pe care îl aducem la altar, este totodată al nostru şi, 
în acelaşi timp, este un dar al Domnului Hristos, Care îl primeşte şi 
face încă o „actualizare” a Întrupării [Sale] în Sfântul Agneţ. 
Adevărata întâlnire este în ritualul Euharistiei, în care se unesc [cele 
două daruri]. Ritualul nostru nu este niciodată în gol; starea noastră 
faţă în faţă [cu Dumnezeu], în sens creştin autentic, este tocmai 
cunoaşterea acestui iconic. De aceea, în specificul pustnicului 
Neofit, iconicul este considerat un fel de pre-hristic, de pre-
euharistic, în sensul că e o realitate de comun care se formează şi 
care constituie acelaşi trup în unire şi, mai mult, acea împărtăşire... 
În această unire – aici e frumuseţea misticii iconice! – se evită 
pericolul major al oricărei mistici, care este următorul: dacă tinzi să 
intri în Dumnezeire, faci panteism, pentru că Dumnezeirea e 
dincolo de capacitatea şi de condiţia creaţiei; dacă Dumnezeirea ar 
încerca să intre în fiinţialitatea de creaţie, aceasta s-ar anihila, fiind 
copleşită de Dumnezeire. Mistica creştină vine cu acest 
„intermediar” iconic în care Divinul, inaccesibil creaţiei, şi creaţia – 
care, într-un fel, nu poate să stea în faţa lui Dumnezeu fără să 
moară, cum spune Vechiul Testament – se pot întâlni [în mod real], 
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se pot întâlni mai mult decât ca într-un simplu relaţional, mai mult şi 
decât ca o simplă stare faţă în faţă. În comunul iconic Divinul intră 
cu adevărat în creaţie, iar aceasta intră cu adevărat în Divin. Adică 
Divinul Se întrupează cu adevărat, deci nu e vorba de dochetism, şi 
în acelaşi timp creaţia intră în Divinitate, fără pericolul panteis-
mului. Toate ereziile [din istoria Bisericii] au pornit de la această 
frică de a nu intra în fiinţa divină, precum şi, reciproc, de la frica 
[de a nu coborî Divinul în creaţie şi de a nu-L degrada]. De 
exemplu, iconoclasmul nu putea pricepe cum poate Divinitatea să ia 
nişte forme de creaţie; greşeala iconoclaştilor era aceea de a nu 
înţelege că Divinitatea nu ia, de fapt, forme de creaţie, nici creaţia 
nu ia „forme” de Divinitate, dar se realizează o taină teribilă, care 
nu se mai întâlneşte în nicio altă religie: taina iconicului, în care 
este posibilă atât coborârea lui Dumnezeu fără a distruge creaţia, cât 
şi urcarea creaţiei în Dumnezeu fără a se pierde ca natură creată. 

Deci mistica iconică vine cu o lărgire şi, în acelaşi timp, cu o 
împlinire a visului misticilor, în general, şi a idealului creştin, în 
special: Dumnezeu Se întâlneşte cu făptura Sa creată fără s-o 
distrugă şi fără să Se amestece cu ea; mai mult, se poate realiza un 
comun peste fire [suprafiresc], în care firea creată participă la firea 
divină şi chiar Aceasta participă la firea de creaţie. Dar, insistăm, 
fără amestecul firilor! Încât, dacă iconoclaştii nu admiteau sub nicio 
formă ca Divinul să poată fi „tradus” în termenii creaţiei, [iar, de 
partea cealaltă, alţi eretici păstrau distanţa dintre creaţie şi Divin] de 
teama panteismului [de exemplu, nestorianismul şi ereziile derivate 
din el], în sensul iconic-euharistic taina [ce se realizează] între 
Divin şi creaţie este cu adevărat împlinirea idealului omului mistic. 

În concluzie, menţionez încă o dată că ritualul are ca bază de 
„exprimare” în primul rând gestul. De ce e vorba de gest? Pentru 
că gestul este nu numai o [simplă] exprimare; mereu trebuie să 
avem perspectiva integralităţii exprimării [în gest], în care dăruirea 
este acel act [care începe cu] o exprimare a unei anumite orientări  
faţă de ceva, [îmbracă apoi haina] unei exprimări directe care este 
cuvântul, apoi a unei împliniri în care se face unirea în tăcere care 
este împărtăşirea, întâlnirea în sensul cel mai înalt. Dar nu este nici 
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propriu-zis o tăcere, ci este un gest de primire în care taina nu se 
mai poate exprima [în cuvinte]; ea are doar această împlinire, iar 
împlinirea însăşi este exprimarea. 

De aceea pustnicul Neofit insistă atât [de mult] pe fondul 
fiin ţialităţii noastre, care este gestul. Prin gest se rememorează 
tocmai fondul nostru fiinţial. Noi, creaţia, avem în primul rând o 
memorie fiinţială de bază, care este memoria Divinului. După cum 
copilul are în el direct memoria părinţilor, aşa avem şi noi – în 
fiin ţialitatea noastră – în primul rând acea memorie ontologică a 
Divinului. Şi după cum copilul, prin gestul lui dinainte de a putea să 
se exprime şi de a numi pe mama sau pe tata, îi recunoaşte pe 
aceştia, tot astfel consideră pustnicul Neofit că prima exprimare a 
noastră [faţă de Dumnezeu] se face prin gestul de recunoaştere. Noi 
suntem ca nişte copii, ca nişte nou-născuţi aduşi la fiinţă, care prin 
creştere ajungem să şi numim şi, în final, să facem şi răspunsul 
propriu-zis55. 

Şi ar mai trebui să aprofundăm puţin un aspect: chipul iconic în 
sine este, pentru noi oamenii, chipul de fiu. În sensul tradiţiei 
pustnicului Neofit se insistă foarte mult pe acest iconic al chipului 
de fiu, care este sacralitatea omului. Toată practica isihastă, în 
această tradiţie, este centrată pe taina chipului de fiu. Mai mult, ca 
un [aspect] concret al chipului de fiu apare caracterul de dăruire şi 
de închinare [pentru că chipul de fiu este unul iconic, deci 
proeuharistic (vezi şi nota 48), adică menit a se dărui devoţional]. De 
aceea specificul, în ceea ce priveşte gestul ritual, este gestul de 
închinare şi de dăruire care e o prefigurare a altarului şi a jertfei de 
pe altar; aceasta este modalitatea creştină de „revărsare” a Divinului 
în creaţie şi de accesibilizare a creaţiei faţă de Divin, de întâlnire a 
lui Dumnezeu cu creaţia până la acel comun de mare taină al 
Euharistiei. Gestul este, aşadar, însuşi fondul exprimării fiin ţialităţii 
noastre de creaţie. Chipul nostru de creaţie, pe care îl primim – 
pentru că la fiecare om se repetă acelaşi act creator divin ca şi la 
Adam: Dumnezeu „suflă” în om, spre deosebire de celelalte vieţui-
toare pe care le-a făcut doar prin cuvânt, printr-un act special chipul 
de om – este însuşi Chipul hristic spre Întrupare. Fiecare om e o 
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actualizare în altă modalitate, în alt chip de făptură, în altă 
individualitate, a Chipului lui Hristos. Şi atunci acest chip iconic, 
care este chipul nostru de sacralitate, în unire cu partea de naştere 
din părinţi, din natura [umană comună] (vezi Pe urme antropo-
logice), configurează partea directă a sufletului şi corpului. Încât 
partea spirituală şi cea „materială” a copilului nu pot să crească, să 
se dezvolte decât pe baza acestui chip [in]suflat de Dumnezeu. Aici 
găseşte Arhetipul de fiinţialitate; aceasta este realitatea, identitatea 
noastră pe care trebuie pusă baza56… 

G.M.: Cât de necesar şi de eficient este, pentru un credincios de 
astăzi, să i se propună o practică ascetică axată pe gestul ritual? 
Întreb aceasta pentru că, aşa cum ştim că se întâmplă de cele mai 
multe ori, credincioşilor li se propune o reţetă minimală de evlavie: 
aceasta ar consta în spovedanie regulată, împărtăşire măcar de patru 
ori pe an, participare la Liturghie, fără a se insista prea mult pe o 
îndrumare a modului de trăire a acestor acte liturgice. Există chiar 
tendinţa de a sfătui credincioşii la o anumită rezervă faţă de practica 
isihastă, pe motiv că aceasta ar aparţine doar celor superiori, 
avansaţi… 

G.G.: Domnul meu, în primul rând trebuie să precizăm de la 
început următorul lucru: pe dumneavoastră vă interesează mistica 
creştină… Acum se vorbeşte foarte mult, abuziv chiar, de isihasm… 
Să nu considerăm totuşi doar isihasmul, ca şi cum el ar epuiza tot ce 
înseamnă mistică creştină ortodoxă. Prefer, de aceea, să folosesc 
această ultimă denumire… 

G.M.: E o denumire mai cuprinzătoare… 
G.G.: Aşa este… Isihasmul e, într-adevăr, o mistică consacrată 

mai mult celor care se liniştesc, celor care vor să facă un ascetism 
mai sever. Dar, în sensul strict al cuvântului, mistica creştină nu se 
poate reduce la isihasm. Şi încă un lucru pe care încerc să-l eviden-
ţiez: mistica noastră creştină are ca fond tocmai partea ritualică; 
atacul neoprotestanţilor şi, mai nou, al misticilor neopăgâne care 
caută să reînvie un „stil” religios antic şi să concureze mistica 
creştină [nu este întâmplător îndreptat împotriva ritualului]. Dar 
trebuie să înţelegem un lucru: dacă din creştinism scoatem ritualul, 
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atunci el nu mai rămâne cu nimic… Creştinismul este tocmai 
ritualul. De ce? Pentru că centrul religiei noastre este liturgicul, este 
Întruparea lui Hristos. De aceea se poate spune că creştinismul nu-i 
altceva decât Întruparea lui Hristos. Dacă misticile antice vorbesc 
de o întoarcere a creatului în Dumnezeu, în sensul nostru creştin 
mistica nu este doar atât, ci e o intrare cât mai adâncă a Divinului în 
creaţie şi, mai mult, este o întâlnire în acel comun care este 
iconicul. Dumnezeu nu ne-a creat numai ca să ne confere o realitate 
pe care noi trebuie s-o anihilăm pentru a ne absorbi în El. Dum-
nezeu a creat o realitate care să existe, în care El să rămână şi, mai 
mult, creaţia să poată participa la Divin şi – în acelaşi timp – să se 
facă acel altar, acel chivot-lăcaş în care ea să-L poată primi şi 
păstra. Asta înseamnă mistica noastră creştină… nu o mistică 
spiritualistă. Prea mult se face caz de aceste mistici spiritualiste. 
Mistica creştină este iconică, este mistica Întrupării Divinului; dar 
nici această Întrupare nu trebuie înţeleasă în sensul spiritualist spre 
care se tinde astăzi: [şi anume] că Divinul, având nişte [aşa-zise] 
principii de informaţie, poate crea materia care n-ar fi altceva decât 
minte concentrată – lucru pe care eu, unul, îl consider fals – şi că 
deci Divinul în concentrare ca principii spirituale dă formă materiei, 
după care această materie trebuie să parcurgă drumul invers, de la 
masă la energie şi apoi iar la informaţie şi, în cele din urmă, din nou 
la Divin57. Fără a dori să supărăm pe nimeni, trebuie să spunem 
răspicat că acesta nu-i adevăratul creştinism. Creştinismul e altceva: 
e Chipul lui Dumnezeu care se face accesibil prin taina Chipului 
hristic de Întrupare; taina Chipului hristic creează şi o fiinţialitate de 
creaţie care are capacitatea de a-L primi pe Dumnezeu, de a răspunde 
şi de a se face lăcaş al lui Dumnezeu. De aceea creaţia, numai dacă 
este Altar, numai dacă devine Euharistie este adevărată creaţie. 
Dacă ea nu devine Euharistie, dacă nu se face Altar, este o creaţie în 
gol, un joc iluzoriu sau un vis al Absolutului, ca în misticile 
orientale… Dar creaţia lui Dumnezeu nu poate fi nici vis, nici 
iluzie. 

Aşadar, tot creştinismul stă în această formare de altar şi de 
iconic. Iar aceasta, la rândul ei, se face numai ritualic; şi de aceea 
trebuie înţeles un nou sens al catehezei, care să insiste mai mult pe 
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partea ritualică. Practica creştină nu trebuie antrenată numai spre o 
mistică abstractă [care aruncă ritualul mai mult în domeniul 
formalului], cum aţi spus dumneavoastră; rugăciunea adevărată în 
sens creştin este liturgică, ritualică. Dacă rugăciunea creştinului nu 
e ritualică, atunci consider că nu e o rugăciune autentic creştină. 
Mai mult, ritualicul trebuie înţeles nu în sensul antic, în care 
predomină jertfa sângeroasă, de distrugere; în ritualul antic jertfa 
însemna tăiere, distrugere şi vărsare de sânge, ca să poţi accede 
dincolo [de ritual], în realitatea „spirituală”. În creştinism e tocmai 
invers: după jertfa hristică a Crucii nu se mai jertfeşte sângele, ci se 
aduce alt dar. Nu se mai aduce „darul omorârii”, ci al împărtăşirii, 
al Cinei de Taină, al veseliei [şi al mulţumirii – eucharistia]… 

G.M.: Se aduce Sângele divin… 
G.G.:  Nu numai, ci în Liturghie nu mai este propriu-zis jertfa 

Crucii [jertfa euharistică nu repetă jertfa de pe Golgota, aşa cum se 
spune în interpretările proaste ale Sfintei Liturghii], ci e jertfa 
[oferirea] lui Hristos cel Înviat. În Euharistie e într-adevăr o 
anamneză [în care e prezent şi aspectul răscumpărător al Jertfei, din 
cauza stării încă păcătoase a creaţiei], dar fondul nostru liturgic nu 
este Răstignirea, ci dăruirea Împărtăşirii 58; epicleza se face prin 
coborârea Sfântului Duh care „Se întrupează” şi El prin Trupul 
euharistic (vezi interviul precedent). Mai mult, e binecuvântarea şi 
venirea chiar a Tatălui, de aceea Liturghia nu e împlinită până nu se 
zice „Tatăl nostru”. Deci [în Liturghie] este toată Treimea, toată 
Dumnezeirea se întâlneşte cu toată creaţia. 

Consider că, după cum am putut eu constata, viitorul creştinis-
mului e viitorul ritualului liturgic euharistic. „Misticile” magice, 
oculte, spiritualiste nu pot fi mistici creştine. Or, în sens creştin – 
aşa cum am mai spus şi în altă parte –, nu există Sfânt Duh [deci 
nici spiritualitate autentică] fără Trupul euharistic al lui Hristos, nici 
Trupul lui Hristos fără Duhul Sfânt. 

G.M.: Undeva în Practica isihastă vorbiţi de un gest, de o 
mişcare de duh peste mişcarea obişnuită. Gestul sacru nu e o 
mişcare obişnuită, nu e o gestică în sens tehnic, ci implică o 
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deschidere tainică, de duh. Dacă vreţi să precizaţi mai amănunţit în 
ce ar consta această mişcare tainică de duh...? 

G.G.: După cum am menţionat în cele anterioare, însăşi 
sacralitatea aceasta liturgică implică un răspuns peste mişcarea 
noastră obişnuită. Deja [în gestul liturgic] e o mişcare sacralizată; 
pentru că sacrul, în sensul nostru creştin, chipul divin al sacrului în 
sine este Chipul Sfântului Duh. Şi atunci, [odată cu Acesta] se 
antrenează şi duhul nostru în acea înduhovnicire de care vorbesc 
Sfinţii Părinţi. De aceea insist că mistica creştină nu este mistica 
energiilor proprii, ca în misticile obişnuite; noi nu antrenăm ener-
giile noastre, ci în primul rând trebuie să ne găsim acea integralitate 
peste energii, peste toate mişcările noastre, cărora trebuie să le 
imprimăm acea mişcare de duh care e peste ele şi, cu această 
mişcare integrală de duh, să putem face şi dialogul sacru de ritual. 

G.M.: Afirmaţi în interviul trecut că virtuţile creştine sunt – în 
orice specific – „virtuţi iconice”. Însăşi reînvăţarea gestului sacru 
este cea care, să spunem aşa, reconstituie în noi chipul iconic de fiu, 
ne teoformează după Chipul divin. Ar rezulta de aici că virtuţile 
însele sunt gesturi sacre şi ţin de acel comun de întâlnire ce se 
realizează prin ritual. Cum trebuie să înţelegem aceste lucruri 
comparativ cu discursul Părinţilor, care spune că virtuţile nu au 
darul de a uni cu Dumnezeu, aşa cum îl are doar rugăciunea curată? 
Pot virtuţile, ca gesturi sacre, să ţină de acea unire maximă cu 
Dumnezeu sau sunt doar o bază, un început al căii ascetice? Şi 
reciproc: rugăciunea curată este un gest sacru? 

G.G.: Domnul meu, în general părerea mea e că nu se poate 
separa rugăciunea de modalităţile virtuţilor pe care le activăm în 
răspunsul nostru faţă de Dumnezeu. E bine să păstrăm acea viziune 
integrală în care rugăciunea, mistic vorbind, constă tocmai în acest 
răspuns al fiinţialităţii proprii faţă de Dumnezeu; încât orice 
răspuns faţă de Dumnezeu e un răspuns sacru. Orice răspuns sacru 
înseamnă rugăciune, este deja vorbire, este acel relaţional... Aşa 
încât o separare netă între rugăciunea curată şi virtuţi cred că nu se 
poate face; se poate vorbi, la un nivel mistic mai deosebit, de o 
rugăciune curată – aşa cum aminteşte Filocalia – în care ajungi la 
un răspuns de totalitate al fiinţei tale, care este deasupra tuturor 
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celorlalte răspunsuri. Într-adevăr, noi, fiind într-o continuă creştere 
duhovnicească, urcăm nişte trepte ale virtuţilor, până când ajungem 
la virtutea supremă, care este iubirea, și pe care am putea-o numi 
rugăciune curată. Deci sunt şi nişte trepte, dar nu trebuie să facem 
diferenţieri prea mari… 

G.M.: Deci, practic, toate virtuţile pot fi asimilate unor gesturi 
rituale… 

G.G.: Legătura virtuţilor cu gestul este ceva asupra căruia 
trebuie să mai zăbovim puţin. Eu consider că orice exprimare faţă 
de sacru se face în primul rând prin acest gest. Ce înseamnă, de 
fapt, gestul propriu-zis? În sens strict biblic, gestul este altar, 
[înseamnă] a face un altar lui Dumnezeu. Dacă [gestul] ar fi doar o 
simplă exprimare de cuvânt, [atunci el n-ar fi complet]. De aceea eu 
cred că Dumnezeu nu l-a creat pe om [numai] prin cuvânt, pentru că 
atunci omul ar fi fost doar o „reflectare” [a lui Dumnezeu], ci l-a 
creat [şi] prin suflare59. Suflarea este ceva mai concret şi arată 
vocaţia omului de a fi altar al Întrupării. Omul este chip iconic de 
altar, iar când se exprimă faţă de Dumnezeu trebuie să facă un altar 
pe care să vină Dumnezeu şi să vorbească cu el. Fără altar nu poţi 
face nimic în sens mistic. Pustnicul Neofit consideră că gestul se 
întemeiază în primul rând pe condiţia de altar [pe care trebuie s-o 
evidenţieze fiecare credincios]. Pe această bază urmează cuvântul şi 
toate celelalte. Fără altar, relaţia dintre noi şi Dumnezeu s-ar face în 
gol. Dar ştim că numai în cazul păcatului apare golul; plinul între 
Divin şi creaţie nu e decât altarul, iar exprimarea altarului este 
gestul. Misticul [carpatin] zice: „Din gestul meu fac altar şi pe 
altarul gestului meu vino Tu, Doamne, ca să pot vorbi cu Tine!”. 
Numai dacă faci din gestul tău altar, adică îţi configurezi în gest 
propriul tău altar, poţi intra în legătură cu Dumnezeu60. 

G.M.: Accentul pe care Preacuvioşia Voastră îl puneţi pe 
valenţele multiple ale gestului ritual îmi aminteşte de modelul 
confucianist… Confucius propunea, bineînţeles în cu totul alt 
context spiritual, aceeaşi ritualizare ontologică a comportamentului 
uman prin practicarea maxim asumată a riturilor. Cum ştim însă, 
specificul inconfundabil şi ireductibil al creştinismului este per-
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soana. Care este deci rolul gestului ritual în personalizarea credin-
ciosului? Este gestul sacru un limbaj personalist prin excelenţă? Îşi 
are el originea în limbajul fiinţial propriu persoanei umane? 

G.G.: Exact cum spuneam, fiinţa noastră creată – fiind chipul şi 
asemănarea fiinţei lui Dumnezeu „transpusă” în fiin ţialitate de 
creaţie – are ca fond persoana. Iar persoana are ca fond de expri-
mare ritualul gestului. Persoana, în sinea ei, este o exprimare 
gestică; iar în exprimare faţă de altcineva este în modalitate de 
cuvânt. Trebuie făcută o distincţie, dar nu o despărţire: în sine, 
mişcarea fiinţială e ritualică, e de gest. Faţă de o alteritate, e 
exprimare prin cuvânt, prin care atenţionezi şi pe celălalt în sensul 
gestului tău. De aceea gestul e o exprimare în sine, iar gestul care 
se exprimă şi dincolo de sine e cuvântul. Într-adevăr Confucius, 
deşi a trăit înainte de Hristos şi în alt context religios, a avut această 
intuiţie a importanţei gestului căci, aşa cum zice Sfântul Vasile cel 
Mare, nici păgânii nu au fost lipsiţi de razele Sfântului Duh. Dar, 
subliniem, în sens creştin-ortodox gestul este însuşi fondul 
persoanei. Persoana şi gestul sunt, într-un anumit sens, sinonime. 
Prin gest omul îşi exprimă persoana şi, mai mult, chiar se „supraper-
sonalizează”, adică gestul exprimă plenitudinea fiinţialităţii per-
soanei. Prin cuvânt se exprimă doar „o parte” [a persoanei], pe când 
prin gest integralitatea [ei]61… 

G.M.: Experienţa religioasă a creştinismului, fie că vorbim de 
cea biblică, ascetică sau liturgică, este într-adevăr plină de gesturi. 
De la mâncarea din „pomul cunoaşterii binelui şi răului” până la 
gestul lui Iuda de a întinge cu Hristos în blid, curba căderii omului a 
depins de proasta „gestiune” a gestului euharistic. Ce ar însemna, în 
acest context, trăirea gestică a Liturghiei? Pentru că actele liturgice 
par a fi făcute să fie trăite gestic… Ce ar însemna gestul preotului? 
Dar al credincioşilor? Ce distincţie este între ele? 

G.G.: Nu putem vorbi de o diferenţă între gestul preotului şi al 
credinciosului… Pentru că, chiar dacă fiecare dintre aceştia se află 
în planul lui specific, gestul lor ritualic este acelaşi. Gestul nostru 
liturgic este tocmai această deschidere de dăruire şi primire. Dacă 
nu e acest gest de dăruire şi primire, [atunci] nu se produce ritualul. 
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Pentru că, în ritualul creştin, numai în măsura în care dăruieşti vei şi 
primi. În măsura în care credinciosul se deschide şi se dăruieşte, 
făcând altar în sine după asemănarea Altarului Bisericii, ritualul 
liturgic are loc şi pe altarul lui. Înşişi Mântuitorul şi Sfântul Duh 
liturghisesc [pe acest altar] şi, în acelaşi timp, liturghisirea care se 
face prin preot se prelungeşte în inima credinciosului. De aceea 
rugăciunea liturgică nu poate fi înlocuită cu cea particulară. Numai 
în Biserică, actualizându-şi propriul liturgic [în acordaj cu liturgicul 
Acesteia], omul se roagă cu adevărat. Căci, aşa cum am mai spus, 
omul nu se roagă cu adevărat decât dacă se face altar şi numai dacă 
în el vine Însuşi Hristos să slujească Trupul şi Sângele Său euha-
ristic. Sfântul Paisie cel Mare spunea că, atunci când se ruga, nu se 
ridica de la rugăciune până nu venea Hristos în el, până nu-L 
simţea… Deci ajunsese la o stare liturgică foarte înaltă. Noi, 
oamenii obişnuiţi, nu putem avea această trăire înaltă, în care să se 
producă acest liturgic direct [în inimă, în sensul că liturghia 
Bisericii a fost interiorizată într-un grad atât de înalt, încât nu mai e 
nevoie, de fiecare dată, de participarea fizică la ea – lucru frecvent 
în cazul pustnicilor]; dar noi avem această modalitate a Bisericii în 
care, numai prin liturgicul sacerdotal, al preotului, putem deveni şi 
noi un fel de altare, ca pe altarul nostru să se facă liturgicul. Aceasta 
e adevărata rugăciune creştină… Dacă rugăciunea noastră nu e una 
în care să te faci altar, ea rămâne neîmplinită; e doar un fel de 
prerugăciune. 

S-ar putea scrie o întreagă carte pe tema acestei taine de a te 
face altar pentru a te putea ruga, pentru a putea dobândi condiţia de 
rugăciune. În mod obişnuit se consideră că rugăciunea e un simplu 
dialog cu Dumnezeu sau o simplă orientare către El; este şi aceasta, 
însă doar ca o tendinţă de rugăciune. Dar trăirea şi împlinirea rugă-
ciunii nu poate fi decât atunci când te faci altar. Mai mult, numai 
dacă se face împlinirea euharistică, comunul iconic. 

G.M.: Acest gest ritual generalizat de care vorbiţi poate des-
chide către o nouă perspectivă cosmologică, către o iconizare a 
lumii întregi. Ştim că, în general, se vorbeşte despre contemplarea 
raţiunilor divine din făpturi ca de un pas către unirea mistică cu 
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Dumnezeu. Care ar fi distincţiile între a sesiza gestic lumea şi a 
contempla raţiunile ei? 

G.G.: Domnul meu, şi aici problema e foarte adâncă, dar încă o 
dată insist asupra unui fapt: omul este supracreaţie, aşa cum am 
arătat şi în [scrierea mea] Pe urme antropologice. Faţă de natură, 
omul nu are numai nişte raţiuni divine, deşi le are şi pe acelea [aşa 
cum stă scris]: „Dumnezeu a luat ţărână din pământ…”. Deci avem 
şi noi, prin această ţărână, toate raţiunile pe care Dumnezeu le-a pus 
în natura creată; avem toată memoria creaţiei. Însă menirea omului 
este de a întoarce aceste raţiuni în răspuns faţă de Dumnezeu, de a 
le face dar pe un altar, altar pe care să se întâlnească cu Dumnezeu. 
Deci omul are ca vocaţie cosmică să împlinească o liturghie, cum 
zice şi Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dacă numai prin om Fiul lui 
Dumnezeu, în taina Sa, îşi împlineşte actul liturgic de creaţie a 
lumii62, tot prin om, prin ritualul lui, se produce şi ridicarea [creaţiei 
în Dumnezeu]. Dacă Dumnezeu a făcut cosmizarea lumii, adică a 
făcut o lume aşa de deschisă şi de largă sau – parabolic vorbind – 
dacă Dumnezeu a scris o Carte de creaţie, care e întregul Univers, 
atunci şi omul trebuie să scrie o carte… 

G.M.: Deci nu numai să citească în Cartea creaţiei… 
G.G.: Da, întocmai, el trebuie să dea şi un răspuns [propriu]. 

Încât noi trebuie să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu cu un dar. 
[Tradiţia creştină, pe baza unui text din Apocalipsa 21, 14, spune 
că] fiecăruia i se va da o piatră [pe care e scris un nume], iar într-o 
iconografie mai veche se arată cum îngerii şi sfinţii au ceva în mână 
pe care îl dau lui Dumnezeu. Deci, dacă Dumnezeu ne dă nouă 
totul, chiar Trupul şi Sângele Său, atunci şi noi trebuie să-I dăm 
ceva [al nostru]. Şi în folclorul românesc se vorbeşte de „Făt-
Frumos născut-cu-Cartea-în-mână”, Carte ce are doar prima foaie 
scrisă; acolo e scrisul lui Dumnezeu. A doua foaie trebuie s-o scrie 
omul. Când mori şi te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu, ai în mâini 
această carte pe baza căreia vei fi „judecat” şi, în acelaşi timp, îţi 
vei arăta acel chip de răspuns faţă de Creator… Taina omului se 
constituie şi se dezvăluie nu doar în citirea Cărţii creaţiei divine, ci şi 



188 

în scrierea, în această Carte, a răspunsului propriu, a acelui iconic de 
care vorbesc eu. 

G.M.: Deci a iconiza lumea înseamnă a scrie această Carte de 
răspuns propriu… 

G.G.: A iconiza lumea înseamnă a-i da această sacralitate de 
răspuns. Trebuie insistat: dacă Dumnezeu ne-a dat Chipul Lui, care 
este Chipul sacru în sine, şi noi trebuie să-I dăm un dar care să fie 
chipul „sacrului” nostru. Îmi este foarte dragă o parabolă în care se 
spune că Fiul lui Dumnezeu Se prezintă înaintea Tatălui cu Cartea 
Vieţii, iar Tatăl, deschizând Cartea Fiului, Se uită şi îi cad ochii în 
mod deosebit pe chipul cel mai sacru al creaţiei, care este chipul 
Maicii Domnului. Se spune că, datorită acestui chip sacru de 
creaţie, Fiul zice către Tatăl: „Părinte, vor fi şi unii care Te vor iubi 
atât de mult, întocmai cum este iubirea Noastră!” Şi iubirea este 
chipul cel mai sacru. De aceea sfinţii sunt chipuri iconice de creaţie; 
dacă noi vorbim de un sacru strict Divin, putem vorbi şi de un 
„divin” de creaţie, de un iconic de creaţie. Datorită acestui lucru 
este posibil acel comun iconic, în care Divinul Se poate Întrupa 
într-un iconic de creaţie, iar acesta se poate „îmbrăca” în haina 
iconicului Divin care este dincolo de toate formele de creaţie. Taina 
iconizării este aşa de mare!… Dacă misticile antice şi [actualmente] 
cele neopăgâne vorbesc de o „spiritualizare”, de o „trecere” [într-un 
Dincolo nedeterminat], de un fel de „har supradimensional”, în sens 
creştin Dumnezeu vorbeşte de o „Împărăţie a Sa”63. Unii spun că a 
dori starea de Rai e pentru om un fel de culme a egoismului, că a 
dori un fel de „trăire” [adică o experienţă trăită în distincţie faţă de 
Dumnezeu] e doar ceva inferior. [De aceea, starea ultimă de 
elevaţie a omului n-ar trebui să fie, după ei, o personalizare, ci] o 
depersonalizare64; aceasta ar fi şi adevărata dăruire: a te anihila, a te 
absorbi [în Divin]. Dar, în sens creştin, adevărata dăruire nu e 
anihilarea [de sine], pentru că – dacă faci asta – ce dar îi mai dai lui 
Dumnezeu? Adevărata dăruire către Dumnezeu e să-I dai un dar 
care să existe, nu unul care să se piardă, în sensul aşa-zisei 
„renunţări la tine”. Adevărata dăruire e să ai darul, să îl păstrezi şi 
totuşi să-l dăruieşti total. Nu să-l pierzi; pentru că, în momentul în 
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care l-ai anihilat, şi-a pierdut însăşi valoarea sa de dar. Dar când 
valoarea o ai, când ştii că există şi că o dăruieşti cu totul, atunci e 
adevărata dăruire65. Noi nu vorbim de o impersonalizare, ci de o 
„suprapersonalizare” care este tocmai iconicul. 

G.M.: Şi o ultimă întrebare, Preacuvioase Părinte: ştim că, la 
Cina din Emaus, Hristos Se face nevăzut în momentul frângerii 
pâinii. Înseamnă aceasta că prezenţa Lui euharistică o exclude pe 
cea fizică? Această prezenţă euharistică este superioară prezenţei 
Persoanei Fiului cu Înfăţişare, cu Chip omenesc întreg, căreia I te 
poţi adresa gestic? Trupul euharistic este un Trup „fără Chip”, fără 
Faţă? Sau omul este creat ca să aibă nevoie firesc de prezenţa 
văzută, accesibilă gestic, a unei Persoane divine? 

G.G.: Domnul meu, în primul rând evenimentul la care vă 
referiţi este, să zicem aşa, unul istoric, care precede actul de împli-
nire a Fiului lui Dumnezeu – Înălţarea şi Şederea Sa de-a dreapta 
Tatălui. Dar El ne-a lăsat nouă modalitatea [dăruirii euharistice] în 
care este cu noi „până la sfârşitul veacului” [Matei 28, 20]; încât 
această modalitate euharistică nu este o înlocuire a lui Hristos, ci 
este tocmai uşa permanent deschisă prin care noi accedem la 
Hristos [Cel eshatologic]. Mai mult, prin Taina Euharistiei – fără 
de care Hristos nu ar fi Cel adevărat, ci doar unul pasager, relativ 
[un avatar], un Hristos care S-a unit cu creaţia, dar apoi îi ia înapoi 
ceea ce i-a dat [adică prezenţa Sa întrupată, reală] – avem şi o nouă 
posibilitate. Hristos nu Se ascunde acum [adică în prezent, până la 
Venirea Sa din nou, după cum nici la Emaus nu S-a ascuns] în 
chipul Pâinii şi al Vinului, ci ne dă o altă posibilitate: dacă El a 
venit şi ni S-a arătat, acum [i.e. în veacul acesta] trebuie să-I dăm şi 
noi chip; dacă El ne-a dat Chipul Lui prin Întrupare, S-a urcat la 
Tatăl şi ne-a lăsat asemănarea Lui [adică prezenţa euharistică], 
acum trebuie ca noi să-I facem Chipul [să-L iconizăm în noi, să ne 
însuşim Chipul Lui]. Adevăraţii sfinţi, când se împărtăşesc, văd cu 
adevărat Trupul şi Sângele, Îl văd pe Hristos cu adevărat. Noi ne 
împărtăşim, dar faptul că nu-L vedem arată că n-am ajuns să dăm 
chip [în noi] Trupului lui Hristos. Împlinirea ultimă, ca prefigurare 
a Eshatonului, este aceea în care şi noi dăm chip Trupului 
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[euharistic al] lui Hristos, [pe care Îl primim în Împărtăşanie]66. 
Fiecare ne împărtăşim, iar dacă Hristos ne-a dat Chipul Său, acum 
şi noi trebuie să-I dăm chipul nostru. De aceea El ne dă Trupul 
„f ără Chip”, ca noi să-I dăm chipul [nostru]67. E o taină foarte 
mare… Şi eu, ca preot, mă înfricoşez gândindu-mă: „Doamne, Tu 
îmi dai Chipul Tău, dar eu ce chip Îţi dau?” Menirea noastră este de 
a da chip lui Hristos în noi, ca să nu fie un gol, o nevrednicie68. Noi, 
însă, [în majoritatea cazurilor] ne împărtăşim cu nevrednicie, dar ne 
împărtăşim din darul [şi din mila] lui Dumnezeu, pentru că 
Mântuitorul ni Se dă gratuit [nu în urma unor merite personale]; o 
împărtăşire cu vrednicie ar înseamna a da chip acestui Trup hristic, 
chipul acela adevărat [care e menit fiecăruia dintre noi de către 
Dumnezeu]. Noi ne smerim în nevrednicia noastră, pentru ca 
Dumnezeu să „compenseze” această nevrednicie cu darul Său. El ni 
Se dă şi peste nevrednicia noastră… 

G.M.: În acest sens, în Eshaton va fi o întâlnire faţă către faţă, 
adică a Chipului pe care ni L-a dat Hristos şi a celui pe care noi I  
l-am dat Lui? 

G.G.: Da, împărtăşirea va fi atunci faţă către faţă, va fi 
veşnică… 

G.M.: Şi „mai adevărată”, cum spune o cântare din Canonul 
Învierii… 

G.G.: Întocmai, aceasta [şi] înseamnă „mai adevărată”, când va 
fi faţă către faţă [chip către chip], dar tot prin modalitatea euha-
ristică, trăită acum în deplina arătare a chipului, atât al lui 
Dumnezeu, cât şi al meu, realizându-se acel iconic de întâlnire. 

G.M.: Mă gândeam la ceea ce scriaţi undeva, în Dicţionarul de 
isihasm, despre faptul că prin repetarea gestului se produce 
deschiderea Uşii de Taină  şi intrarea în cele de taină… 

G.G.: Gestul, cum spuneam înainte, ne rememorează chipul 
iconic, care este tocmai această [dis]punere faţă în faţă [a noastră cu 
Dumnezeu]. Şi, în măsura în care apoi trăim acest gest, starea faţă 
în faţă începe să ia şi chip şi, luând chip, ajunge la împlinire, la 
adevărata întâlnire. Acum, noi stăm faţă în faţă cu Dumnezeu – şi 
asta se face din darul Lui –, dar nu este încă împlinirea dialogului 
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faţă către faţă [chip către chip], nu este încă vederea totală, directă. 
Când va fi şi această vedere directă, atunci va fi împlinirea. 

G.M.: Vă mulţumesc, Preacuvioase Părinte, pentru amabilitatea 
de a-mi fi acordat acest interviu. 

 
Mânăstirea Frăsinei, 14 Aprilie 1999 
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Note şi comentarii 
 
 
                                                      
* Paternitatea formulării ca atare, şi anume că „situl” originar al 
teologiei creştine este unul euharistic, îi aparţine lui Jean-Luc 
Marion (apud pr. prof. Ioan I. Ică jr, Canonul ortodoxiei I. Canonul 
apostolic al primelor secole, Deisis/Stavropoleos, 2008, p. 60). 
Bineînţeles însă că – în afara acestei inspirate formulări care poate 
exprima adecvat şi dominanta tematică a discursului său – Părintele 
Ghelasie nu are alte afinităţi cu acest cunoscut filozof postmodern, 
cu atât mai puţin filia ţii ideatice. Sfinţia Sa vorbeşte despre „situl” 
iconic-euharistic al teologiei şi o face ca un mistic, nu ca un 
fenomenolog de obedienţă derrida-istă. 
1 Chiar dacă unii, mai riguroşi, s-ar putea scandaliza, am transcris 
intenţionat această licenţă gramaticală, a substantivizării atipice a 
unor adjective, frecventă în discursul şi scrisul Părintelui, tocmai 
pentru a păstra savoarea oralităţii sale. 
2 Revendicarea unui specific carpatin al misticii creştine nu vine 
aşadar, la Părintele Ghelasie, dintr-un fel de orgoliu naţionalist infla-
mat ridicol şi ornamentat cu idei pseudomistice, acuzaţie nedreaptă 
pe care mulţi detractori i-o aruncau Părintelui, numărându-l dezo-
norant în rândul exponenţilor unei isterii naţionalist-misticoide ce 
n-are nimic de-a face cu teologia creştină. Dimpotrivă, Părintele 
Ghelasie nu face altceva decât să aplice, la cazul asceticii şi 
misticii, „regula de aur” a ontologiei personaliste creştine: fiinţa 
comună subzistă hypostasiată în persoane, fără a se fragmenta, dar 
şi fără a le identifica indistinct. Această regulă, aplicată la modul în 
care trebuie trăit şi teologhisit creştinismul la toate vârstele lui 
istorice, se traduce în echilibrul antinomic dintre „fondul comun” 
universal (ecumenic) şi „amprenta caracterului” autohton, după 
expresiile Părintelui, pe scurt dintre koinos şi idios – ingrediente din 
care se obţine aionios, aşa cum arătam încă din Cuvântul înainte. 
Dacă teologia creştină stricto sensu (ca viziune şi discurs asupra 
Zeului/Fiinţei) a depăşit – printr-un remarcabil efort de regândire şi 
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resemantizare a marilor categorii ale filosofiei antice greceşti – 
conflictul ontologic dintre natură şi individ, dintre universal şi 
local/particular, pe care Antichitatea filosofică nu-l putea concilia, 
atunci acest fapt se va reflecta firesc şi în spiritualitate, mai precis 
în modul de a angaja eforul ascetic şi mistic spre Dumnezeu. Astfel 
că spiritualitatea filocalică (sau duhovnicia creştin-ortodoxă), care 
se oferă ca un tezaur comun creştinilor din toate veacurile, a fost ea 
însăşi rezultatul unei uniuni comuno-caracteriale (sic) dintre moduri 
specifice (şi diacronic dispuse) de trăire a aceleiaşi paradigme (v. 
infra). Spiritualitatea filocalică nu are a fi percepută, de aceea, ca 
un monolit ideologic ce ar trebui să excludă in principio adăugarea 
a încă unui caracter local (i.e. cel carpatin), pentru că ea poate fi 
practicată specific, original dar nu inovator, primind o formă şi o 
dominantă autohtone fără a-şi pierde unitatea şi valoarea, rămânând 
adică tradiţională fără a fi repetitivă. „Fondul comun filocalic” 
apare astfel ca o veritabilă unitate a contrariilor, iar caracterele sale 
specifice – pe care le va detalia mai jos Părintele – nu constituie 
simple particularizări culturale şi istorice ale unui model transistoric 
şi transcultural, pentru că fiecare dintre spiritualităţile enumerate 
(egipteană, sinaitică, athonită, carpatină) a „aculturat”, după  speci-
ficul local, o învăţătură de credinţă comună, transmisă „orizontal” 
prin aceeaşi Tradiţie creştină. 
3 Este evident că ceea ce doreşte Părintele Ghelasie nu este o 
completare a unor zone presupus carente ale teologiei icoanei, nici 
o corectare a discursului patristic pe această temă; este vorba doar 
de o mutare a accentului pe ideea, fundamentală în iconologie, că – 
având ca temei Întruparea lui Dumnezeu – icoana este, ca prezenţă 
cultică, un eveniment al Întrupării . Părintele Ghelasie restituie, prin 
intermediul misticii carpatine, un aspect mai puţin reliefat de 
teologia clasică a icoanei: momentul descendent, al coborârii 
(katagoge) lui Dumnezeu în icoană, al prefacerii acesteia într-o 
realitate pre-euharistică, numai prin intermediul căreia avem acces 
la Duhul Sfânt. (E de remarcat aici şi un fapt care va fi dezvoltat de 
Părintele Ghelasie în interviul următor: acela că nu putem vorbi de 
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participarea la Duhul Sfânt fără asumarea Întrupării, fără Hristos.) 
Părintele atrage, în subsidiar, atenţia asupra faptului că prea des 
cedăm tentaţiei, aproape reflexe, de a vorbi de o spiritualizare 
asomatică, destrupată, evazionistă, care pierde trupul pe drum sau îl 
estompează într-un fel de materie eterică; or creştinismul a arătat că 
spiritualizarea (înduhovnicirea) nu înseamnă evadare din trup, ci o 
nouă realitate a trupului, o realitate iconic-euharistică. Şi dacă 
înduhovnicirea omului nu excede trupul, nici iconicitatea („iconicul”, 
după cum îi spune Părintele) nu excede materialitatea reprezentării 
iconografice, ci o converteşte în materialitate pre-euharistică. Aşa 
încât evlavia omului faţă de icoană – ca fiind o astfel de realitate de 
chip euharistic – va cuprinde deopotrivă aspectele spiritual şi corporal; 
icoana este suportul unei raportări integrale a credinciosului la 
Dumnezeu. Fără a nega funcţia anagogică a icoanei, Părintele 
îndeamnă la conjugarea acesteia cu o funcţie katagogică de rang 
echivalent, înţeleasă în sensul unei Întrupări intensificate. După 
cum Înălţarea lui Iisus la ceruri n-a fost o estompare în lumină (v. 
infra), ci o condiţie a venirii Duhului Sfânt, ca Cel Care intensifică 
şi extinde faptul Întrupării, constituţia pre-euharistică a icoanei 
pune în lucrare deopotrivă ascensiunea către Arhetip, dar şi Întru-
parea Acestuia în realitatea văzută a reprezentării. Sau, dacă 
aplicăm principiul patristic al analogiei (tantum-quantum, v. infra, 
nota 9), putem spune că icoana are atâta „detentă” către Cel a cărui 
reprezentare este, pe cât de mult reuşeşte să-L întrupeze în această 
reprezentare. 
4 Poate deruta opţiunea consecventă a Părintelui pentru folosirea 
termenilor din familia de cuvinte a lui „sacru” (aici „sacralitate”, 
puţin mai jos chiar „suprasacralitate”), în loc de „sfânt/sfinţenie” 
(deşi sinonimia lor rămâne subînţeleasă, atunci când îi foloseşte în 
context creştin). Am preferat să păstrez aceşti termeni, în primul 
rând pentru fidelitatea faţă de rostirea Părintelui, care îi va fi ales ca 
fiind mai potriviţi cadrului comparatist, intra- şi inter-religios, în 
care îşi construieşte întotdeauna discursul. Poate că, în subsidiar, 
Părintele Ghelasie a vrut, prin această alegere lexicală, să evite o 
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nuanţă pietist-moralistă care este, în mod obişnuit, asociată terme-
nului „sfânt”. 
5 Exegeza carpatină a iconografiei (şi, bineînţeles, a iconologiei) 
este conformă cu acea propensiune din veci a lui Dumnezeu pentru 
Întrupare, temă care parcurge marea teologie patristică, şi mai ales a 
Sfântului Maxim Mărturisitorul. Icoana nu este, din perspectiva 
carpatină, un vehicul spre transcendenţă, nici o re-prezentare în 
forme văzute a nevăzutului (ceea ce face, de regulă, un simbol), ci 
expresia pre-euharistică a comunicării şi comuniunii dintre divin şi 
uman. 
6 Discursul Părintelui Ghelasie, care poate părea aici excesiv de 
realist pentru unii, nu face altceva decât să reamintească un adevăr 
care este comun, în fapt, „memorialului” tuturor religiilor şi care 
este culminant şi ireductibil afirmat în creştinism: acela că relaţia 
omului cu Dumnezeu nu este formulată în cheie spiritualistă (adică 
nu excede trupul!) – aşa cum am fost obişnuiţi să credem din cauza 
unei interpretări vulgar platonizante, specifice contextului cultural 
european (dar nu şi creştinismului) –, ci apriat în termeni de 
fiziologie mistică, de inserţie prin metabolizare a Sacrului în însăşi 
raţiunea firii umane integrale (a se observa, în acest sens, şi 
etimologia physis + logos a cuvântului „fiziologie”), până când 
Acesta va fi devenit cel puţin la fel de imperativ şi de indispensabil 
ca orice nevoie fiziologică, fie ea de aer, de apă sau de hrană. A fi 
religios înseamnă, în ultimă instanţă, a reveni la firesc, a trăi relaţia 
cu Dumnezeu ca pe naturalitatea însăşi a existenţei, ca pe raţiunea 
de a fi a umanului; în plus, aşa cum va adăuga Părintele Ghelasie în 
altă parte, în creştinism acest firesc este unul iconizat. În acest 
context, pledoaria Părintelui pentru centralitatea euharistiei ca hră-
nire – la modul cel mai concret – din Trupul şi Sângele lui Hristos 
este revelatoare. Dar ceea ce adaugă Părintele este că realitatea 
euharistică nu este una izolată, localizată în Pâinea şi Vinul propriu-
zise, ci cuprinde în extensia ei şi icoana ca obiect de cult, şi 
credinciosul care i se adresează devoţional, şi – în ansamblu – toată 
viaţa Bisericii. 
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7 Aşa cum vedem, toată nuanţarea Părintelui Ghelasie gravitează în 
jurul câtorva termeni-cheie: „văzut”, „nevăzut”, „transfigurare”. 
Fără a nega autenticitatea şi valoarea manierei greceşti de a înţelege 
iconologia (şi a practica iconodulia), Părintele propune, în ultimă 
analiză, un alt cadru conceptual, un alt Gestalt ideatic pentru înţele-
gerea acestor termeni, cadru în care nu mai primează „dialectica”  
ascensional-transfigurativă de la văzut la nevăzut, ci conjuncţia 
reciproc revelatoare şi con-figurativă a nevăzutului cu văzutul, 
realizată sub specia Întrupării; iar acest cadru diferit, şi  practic 
ireductibil distinct faţă de cel athonit, este specific – susţine 
Părintele – unei spiritualităţi autohtone carpatine şi, totodată, mai 
afin cu „memorialul ancestral de Rai”. S-ar putea obiecta că distinc-
ţia pe care o încearcă Părintele Ghelasie este indiscernabilă devoţio-
nal: cum ar realiza credinciosul, în mod practic, transpunerea în 
gestul său concret de închinare la icoană a acestei subtile speci-
ficităţi iconologice a misticii carpatine? O astfel de obiecţie ar uita 
însă, cedând unui soi de intelectualism, că nu înţelegerea determină 
cauzal devoţiunea, ci invers, modalitatea în care este practicată 
închinarea are un efect formativ asupra tuturor facultăţilor omului, 
inclusiv asupra gândirii. Modul acestei închinări „în gest sacru”, 
capabile să aibă impact formativ, va fi teoretizat de Părintele 
Ghelasie în ultimul interviu pe care i l-am luat. 
8 Şi cercetători moderni (precum, de pildă, R. Rocques) au arătat că 
această dominantă metafizică, cu prea puţin accent pe Întrupare, a 
trecut şi asupra creştinismului de expresie greacă, prin autori ca 
Origen şi Evagrie, până chiar la Dionisie pseudo-Areopagitul (vezi 
în Lars Thunberg, Omul şi cosmosul în viziunea Sfântului Maxim 
Mărturisitorul, trad. de prof. dr. R. Rus, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 
1999, p. 147). Aşa că toată dezvoltarea, oarecum critică, pe care 
Părintele Ghelasie o face mai jos, în legătură cu specificul misticii 
athonite, nu este neîntemeiată. 
9 Este evident, iarăşi, pentru oricare cititor bine intenţionat, că această 
inhabitare reciprocă a Divinului şi umanului, de care vorbeşte 
Părintele Ghelasie, este în perfect acord cu hotărârile dogmatice ale 
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Sinodului de la Calcedon. Numai că Părintele ne îndeamnă să pri-
vim la evenimentul Întrupării, al Învierii şi, în general, la toată teo-
logia îndumnezeirii firii umane, care decurge din acestea, prin altă 
grilă decât cea a filozofiei greceşti, ea însăşi copleşită terminologic 
şi ideatic de Sfinţii Părinţi; în această perspectivă care aparţine – 
zice Sfinţia Sa – unei spiritualităţi carpatine, Dumnezeu şi omul 
stau faţă în faţă, pe poziţiile unei „egalităţi de prezenţă” (nu ale unei 
identităţi ontologice sau logice, nici ale unei egalităţi matematice), 
într-o conlocuire şi revelare reciprocă. Părintele reformulează de 
fapt, folosind o terminologie proprie, acelaşi principiu al analogiei 
enunţat de Sfântul Maxim Mărturisitorul: „Dumnezeu şi omul îşi 
sunt unul altuia modele (allelon einai paradeigmata ton Theon kai 
ton anthropon).” (Ambiguorum Liber, P.G., t. 91, col. 1113 B; trad. 
rom. de pr. D. Stăniloae, Ambigua 13, în col. P.S.B. nr. 80, 
E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1983, p. 112). Cât despre binomul 
spiritual–material, acesta devine, dacă nu de-a dreptul inoperant, 
oricum liber de orice interpretare dihotomică; e vorba de un nou tip 
de relaţie între aceste două aspecte ale realităţii, relaţie care implică 
un fel de perihoreză şi de „transfigurare” reciprocă, de vreme ce, 
aşa cum mai spuneam într-o notă anterioară, avem de-a face cu o 
realitate nouă, iconic-euharistică, ce subîntinde într-o unire distinctă 
spiritul şi trupul. O astfel de realitate, zice Părintele Ghelasie, era 
Trupul Înviat al lui Hristos, Care a fost atins doxologic de Apostolul 
Toma, o realitate somatică şi pneumatică totodată, susceptibilă de a 
se converti oricând în euharistie, ca la protoliturghia din Emaus 
(vezi şi mai jos, răspunsul imediat următor al Părintelui). 
10 Şi reciproc, euharisticul este văzutul, este noul mod al lui Iisus de 
a fi văzut. Mai mult, este şi noul Său mod de a fi nevăzut („S-a 
făcut nevăzut din faţa lor” – Luca 24, 31). Ca mod al prezenţei 
deodată şi în afirmare reciprocă a văzutului şi nevăzutului, prezenţa 
euharistică a lui Iisus conţine ambele aspecte în distincţie, dar 
depăşind tensiunea metafizică dintre ele: Pâinea euharistică este 
noul (şi culminantul, pentru veacul acesta) mod al prezenţei văzute 
a lui Iisus, în sensul că o conţine (întrucât Iisus nu se mai vede, la 
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Emaus – şi nici nu mai poate fi, în general, conceput – ca realitate 
separabilă de euharistie), dar fără a pretinde că o obiectivează 
material (precum în misteriologia catolică, vezi nota următoare) – şi 
numai în acest sens euharistia mai poate fi numită „dumnezeiesc 
simbol (theion symbolon)”, aşa cum îi spune Sf. Maxim în Mystagogia, 
urmându-l pe Sf. Dionisie pseudo-Areopagitul (v. infra, nota 46); 
totodată, euharistia conţine şi nevăzutul prezenţei lui Iisus, în sensul 
că aceasta nu mai poate fi concepută metafizic, dincolo de o 
euharistie strict simbolică, ca la protestanţi (vezi nota 12). 
11 Învăţătură excesivă ce a rămas până astăzi în doctrina catolică [a 
se vedea ultima ediţie a Catehismului Bisericii Catolice (CBC), par. 
1378, editat de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, 1993, 
p. 303]. Acest îndemn la venerarea şi purtarea în procesiune a ostiilor 
este consecinţa logică a înţelegerii substanţialiste a prezenţei lui 
Iisus sub speciile euharistice (cf. CBC, par. 1374), prezenţă garan-
tată de faptul că „prin consacrarea pâinii şi a vinului se înfăptuieşte 
preschimbarea întregii substanţe a pâinii în substanţa Trupului lui 
Cristos, Domnul nostru, şi a întregii substanţe a vinului în substanţa 
sângelui Său”, preschimbare numită de aceea „transsubstanţiere” 
(CBC, par. 1376). 
12 Prin opoziţie faţă de cea catolică, doctrina protestantă clasică 
(păstrată, în ceea ce priveşte aspectul discutat aici, și de toate deno-
minaţiile neoprotestante actuale) consideră afirmaţia că Hristos se 
află substanţial în speciile euharistice drept o „negare a suferinţei şi 
a jertfei unice a lui Iisus Hristos”, iar adorarea ostiilor ca „o 
blestemată idolatrie” (cf. Catehismul de la Heidelberg al Bisericii 
Reformate, răsp. 80). Pentru protestanţi, darurile euharistice nu 
devin în mod substanţial trupul şi sângele lui Hristos, ci sunt doar 
„semne sigure” ale acestora (Ibidem, răsp. 75 şi 78). 
13 Este vorba, formulând în termeni liturgici tradiţionali, de tema 
vredniciei primitorului, pe care Părintele o va dezvolta în următorul 
interviu. Să remarcăm aici doar faptul că Părintele Ghelasie prelun-
geşte deductiv, în plan euharistic, principiul situării „fa ţă în faţă, în 
egalitate de prezenţă” a Divinului şi umanului, ajungând firesc la 
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problema „condiţiei euharistice”, la fel cum – pentru Sfântul Maxim – 
vrednicia primitorului se întemeiază pe principiul analogiei 
(tantum-quantum, vezi nota 9): gradul îndumnezeirii omului 
corespunde gradului Întrupării Fiului. Implicit, ceea ce Dumnezeu 
dă prin Euharistie este pe măsura capacităţii receptive a primitorului 
(a se vedea şi tratarea lui Lars Thunberg în op. cit., p. 159 ş.u.). Să 
notăm totodată afinitatea discursului teologic al Părintelui Ghelasie, 
în general, cu teologia Sfântului Maxim: regăsim, în ambele cazuri, 
aceeaşi insistenţă asupra echilibrului Divin-uman în Întrupare, 
proclamat de Sinodul de la Calcedon, echilibru reflectat cosmologic 
în binomul nevăzut (inteligibil)–văzut (sensibil), iar liturgic în 
întrepătrunderea aspectelor simbolic şi real ale Sfintelor Taine. 
14 Evident, nu în sensul unei materializări, unei reificări a duhului, 
ci în sensul Întrupării. 
15 Încercând să privim dintr-o perspectivă inter-religioasă şi inter-
culturală, am putea spune că Părintele Ghelasie vrea să ne aver-
tizeze să nu cedăm tentaţiei de a interpreta creştinismul exclusiv în 
cheia şi în termenii filozofiei greceşti; mai precis, lăsându-ne atraşi 
de prestigiul (alminteri remarcabil al) spiritualităţii de tip athonit, să 
nu pierdem pe drum tocmai singularitatea creştinismului în raport 
nu doar cu clasicismul filozofic grecesc, ci şi cu orice altă religie. 
Miracolul şi totodată scandalul adus de creştinism nu a fost atât 
acela de a fi afirmat că omul este chemat să se îndumnezeiască – 
întrucât toate spiritualităţile precreştine îşi formulau idealul uman, 
evident fiecare în termenii specifici propriei culturi, în ultimă 
analiză tot ca o înzeire –, cât faptul că doar creştinismul a arătat că 
suportul şi condiţia de posibilitate a acestei în(dumne)zeiri nu poate 
fi altul decât Întruparea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, creştinismul 
a arătat nu doar că a fi om până la capăt, în sensul deplin şi 
consistent, înseamnă a fi asimilabil la Arhetipul divin (în termeni 
creştini, „asemenea cu Dumnezeu”), ci mai ales că a fi Dumnezeu 
adevărat înseamnă a asuma omenitatea; Dumnezeul adevărat este 
doar Acela care Se înomeneşte, Se întrupează. Cred că întregul 
discurs al Părintelui Ghelasie, vădit iconic şi euharistic, urmăreşte 
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acest deziderat, de a reaşeza teologia sub auspiciile Întrupării – 
evenimentul care face din creştinism un fel de „antireligie” (sic) sau 
de religie în răspăr, nu doar o simplă religie printre multe altele şi 
asemenea cu ele… 
16 Este de-a dreptul bulversant ceea ce spune Părintele Ghelasie în 
această frază, aşa încât nu ne putem reţine întrebarea: şi atunci, care 
mai e diferenţa, în viziunea iconic-carpatină, dintre trup şi duh?! 
Oricum, niciuna care ar mai putea fi evaluată pe vreunul din 
nivelurile logic, ontologic sau metafizic – pentru că a o măsura pe 
aceste niveluri ar reduce creştinismul la oricare din misticile 
metafizice ale Antichităţii, pentru care duhul/spiritul e non-trup, e 
altceva (ontologic) decât acesta şi „stă” pe un nivel metafizic, 
suspendat dincolo de registrul somatic. Sub aspectul înţelegerii 
carpatine, diferenţa dintre trup şi duh se face numai pe plan iconic: 
ele sunt cele două ipostaze unitar distincte ale modului iconic (v. 
infra), văzutul şi nevăzutul făpturii iconice a omului, aflate în acea 
„egalitate de prezenţă deodată”. În ultimul interviu, în care va 
reveni amplu asupra acestei tematici antropologice, dându-i şi o 
întemeiere biblică, Părintele Ghelasie va numi această făptură 
iconică a omului – poate uşor derutant, dar oricum riguros – chiar 
„veşmântul de trup iconic”, care „îmbracă” şi ţine laolaltă sufletul şi 
trupul propriu-zis. A nu se confunda acest trup iconic cu trupul 
actual, care, împreună cu sufletul actual, reprezintă ipostaza 
stricăcioasă şi muritoare, de după cădere, a omului, simbolizată prin 
expresia biblică „haine de piele” – cele care au înlocuit „veşmântul 
de trup iconic”. Această ipostază stricăcioasă este lepădată prin 
moarte. Din perspectiva acestei distincţii, ar apărea salvate şi 
intuiţiile filosofiei antice, în sensul că toate opoziţiile duh/spirit vs 
trup pe care această filosofie le demască se referă la trupul 
stricăcios, la trupul morţii, faţă de care spiritul, considerat de natură 
divină (deci nemuritor prin sine), contrasta acut. Dar anticii nu 
cunoşteau taina trupului iconic, dat omului prin creaţie (ca „haină 
de lumină”), alterat prin căderea în păcat, dar recuperabil prin 
înviere (ca „haină de nuntă”). În taina acestui trup iconic, 
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deosebirea dintre duh/suflet şi trup/corp nu mai e discernabilă logic, 
ontologic ori metafizic, ci numai ratio iconica. 
17 Cu alte cuvinte, în locul abstractizării progresiv accentuate, 
specifice limbajului metafizic (abstractizare ce plăteşte preţul unui 
aniconism la fel de progresiv), limbajul iconic propune o termino-
logie care este, în acelaşi timp, „concept” şi imagine, care însoţeşte 
sensul raţional cu o reprezentare plastică, fără ca primul să evadeze 
ascensional în conceptualul propriu-zis, aniconic, dar şi fără ca 
plasticitatea să aibă un simplu rol ilustrativ, de cotă semantică mai 
joasă. E vorba, pe de o parte, de a recupera în acest fel o trăsătură 
caracteristică limbajului religios în general, identificabilă mai ales 
în textele sacre, şi anume picturalitatea, obţinută prin resemanti-
zarea simbolică a limbajului natural; avantajul esenţial al acestei 
trăsături este capacitatea de a vehicula simultan semnificaţii mul-
tiple, asemeni limbajului non-verbal al gestului (cum zice Părintele 
Ghelasie ceva mai sus), păstrând astfel o non-secvenţialitate proprie 
experienţei mistice. Pe de altă parte şi mai important, în cazul 
creştinismului avem de-a face mai mult decât cu o simplă simbo-
lizare prin cuvânt (sau cu o reconstrucţie simbolică a limbajului 
comun), şi anume cu o iconizare a limbajului (vezi şi mai jos, nota 
21); iar această semantică iconică a limbajului este o altă consecinţă 
a Întrupării Cuvântului. Sugestia implicită a Părintelui Ghelasie este 
că aşa ar trebui citit textul biblic, care e scris într-un limbaj iconic 
(sau, vorbind iarăşi în termenii Sfântului Maxim, care este o altă 
formă, preliminară, de întrupare a Logosului, care a urmat celei a 
întrupării Lui în făpturi la crearea lumii); aşa ar trebui să se exprime 
şi o teologie a viitorului, depăşind  seducţia abstractizării, a impor-
tului de terminologie metafizică, o teologie capabilă să devină 
sensibilă la iconicitatea limbajului biblic. 
18 Din nou, Părintele ne contrariază cu licenţele sale gramaticale, aici 
cu „realitate de creaţie” (în loc de „realitate creată”) sau, mai jos, cu 
„chip de creaţie”, ori cu „fiinţă de creaţie”. Aceste licenţe au un tâlc 
anume, dat de articularea lor la ansamblul gândirii Părintelui: de 
vreme ce am convenit să plasăm accentul acut pe demnitatea 
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creaţiei de a sta „faţă în faţă” cu Dumnezeu şi de a purta cu El un 
„dialog fiinţial”, atunci creaturalitatea nu mai apare ca un simplu 
predicat al fiinţei (sau, gramatical vorbind, ca un atribut), ci are 
propria „substanţiere” (hypostas-iere) distinctă. Forţarea corectitu-
dinii gramaticale intenţionează să arate că creaţia se deosebeşte de 
Dumnezeu nu prin proprietatea accidentală de a fi o fiinţă creată 
(care, de fapt, odată redusă la esenţă, nu e decât aceeaşi Fiinţă 
divină în diferite fiinţări, ca în metafizica antică, dar şi modernă, am 
putea spune), ci în mod esenţial: „fiin ţa de creaţie” e ireductibilă la 
Fiinţa divină şi de aceea poate „dialoga fiinţial” cu Dumnezeu, de 
pe poziţii „egale”. Aducând lumea şi omul la fiinţă (sau, mai bine 
spus, dăruindu-le fiinţa lor proprie, „de creaţie”), Dumnezeu creează 
noutatea prin excelenţă, nu o prelungire panteistă a Fiinţei Sale 
(nici măcar a Chipului Său, aşa cum va spune Părintele Ghelasie în 
altă parte, criticând o anumită interpretare panteistă a sintagmei 
„după chipul lui Dumnezeu”), nici o simplă reflectare proprie în 
oglindă. 
19 În literatura patristică (mai ales la Sfinţii Grigorie de Nyssa şi 
Maxim Mărturisitorul) întâlnim sinonimul „autodeterminare”  
(gr. autexousia), care se poate echivala, în limbaj ascetic, cu 
sintagma „stăpânire de sine”. Etimologia termenului exousia (din ex 
şi ousia – ceea ce iese/provine din fiinţă) are ea însăşi conotaţii 
ontologice, sugerând – în combinaţia autexousia – o identitate 
fiin ţială proprie. E vorba de o autonomie care întemeiază libertatea 
omului şi posibilitatea lui de a-I răspunde congruo lui Dumnezeu, 
autonomie care se va altera ea însăşi prin căderea în păcat, devenind 
liber arbitru. De remarcat că această distincţie dintre libertatea 
iniţială, vocaţională a omului paradiziac şi liberul arbitru se regă-
seşte în gândirea Sfântului Maxim. 
20 Inutil să mai insist asupra legitimităţii teologice a acestei idei, 
dată fiind ocurenţa masivă, chiar în textul biblic, a unor sintagme ca 
„în faţa/înaintea lui Dumnezeu”; să ne amintim, totodată, că una din 
formulele orante, tipice deopotrivă liturghiei vetero- şi neotesta-
mentare, reia refrenul: „Doamne, nu mă lepăda de la faţa Ta!”. Pe 
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acest temei, Părintele Ghelasie propune o ontologie prosopologică, 
în care creaturalul este asigurat ca fiinţă tocmai prin faptul că  
(şi numai în măsura în care) este situat „în faţa lui Dumnezeu”, în 
perspectiva „perceptuală” a Divinului. Iar această situare „faţă către 
faţă” a Divinului şi creaţiei presupune, în plus, structură şi conţinut 
dialogale. Dar dialogul nu este deplin decât între parteneri deplini; 
de aceea, numai având autodeterminare ontică, creaţia poate oferi 
lui Dumnezeu un răspuns propriu şi ireductibil, pe care însuşi 
Dumnezeu îl aşteaptă. Privind şi dintr-un unghi de vedere inter-
disciplinar, tema situării „fa ţă către faţă” a fost recuperată şi de 
ştiinţele naturii, bineînţeles la scară şi în termeni proprii: mecanica 
cuantică, în una din interpretările ei, a arătat că lumea subatomică 
nu poate fi înţeleasă decât aplicând un tipar epistemic interactiv, 
care asumă ca principiu al angajării ontologice interdependenţa, 
chiar „dialogul” într-un anumit sens, dintre observator şi fenomen. 
21 Când foloseşte – reformulând, de fapt, sintagma areopagitică 
„numiri dumnezeieşti” ( theion onomaton) – expresia „numiri harice”, 
Părintele Ghelasie surprinde o nuanţă foarte fină. Ştim că există în 
teologia patristică o sinonimie (şi implicit o interschimbabilitate) 
între termenii vocabularului areopagitic al numelor divine şi cei ai 
vocabularului energiilor, ai harului divin – prezenţi, de pildă, deja la 
Sf. Vasile cel Mare – sau, în fine, cei maximieni, ai „raţiunilor 
(logoi) divine”. De această sinonimie se va prevala mai târziu Sf. 
Grigorie Palama pentru a-şi fundamenta patristic legitimitatea 
discursului său despre energiile increate. Sintagma „numiri harice” 
nu este, în acest context, o inovaţie, ci este folosită de Părintele 
Ghelasie pentru a arăta că numirea lui Dumnezeu în creştinism 
(precum şi, în general, vorbirea despre El) nu este una simplu 
analogică, nu este doar o asociere simbolică, ca de la semnificanţi la 
Semnificat, între termenii limbajului natural şi Misterul divin care 
ar rămâne unul abscons, aşa încât rostirea (şi cugetarea) teologică 
creştină să se stingă şi ea, la un moment dat, într-un apofatism 
radical (ca în hinduismul vedantin sau ca în budism) ori într-un fel 
de epoche sceptică. Teologia şi teognosia, în creştinism, pot fi 
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iconice (vezi şi nota următoare), formulate în „numiri/raţiuni 
harice” care, fără a ambiţiona să formeze un limbaj divin esenţial, 
pot realiza în limbaj şi gândire ceea ce icoana realizează plastic: 
surprinderea (semantică, respectiv noetică a) evenimentului Întrupării. 
În acest sens, Apostolul Pavel însuşi a putut spune, deloc metaforic, 
că „omul duhovnicesc” are „mintea lui Hristos” (noun Christou,  
cf. I Corinteni 2, 16); şi dacă are mintea Lui, iconică prin excelenţă, 
va avea atunci şi limbajul iconic capabil să exprime această minte. 
22 Părintele Ghelasie repune toată teologia, inclusiv cea a dialogului 
dintre om şi Dumnezeu, pe baze iconice. Dar, în ceea ce priveşte 
celebra sintagmă „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”, de la 
care începe orice discurs despre fiinţa umană în creştinism, Sfinţia 
Sa accentuează – faţă de interpretarea clasică – faptul că această 
sintagmă redă nu doar o înrudire (syngeneia), o compatibilitate a 
omului cu Creatorul său, ci şi o anumită singularitate a primului, 
calitatea lui de a fi o fiinţă ireductibilă chiar la Dumnezeu! (Şi în 
aceasta se vede asemănarea omului cu Dumnezeu Care, El însuşi, 
este o Treime de Ipostasuri ireductibile unul la celălalt.) Omul este un 
adevărat „dumnezeu creat”, la scară antropică (este un mikrotheos), şi 
putem vorbi, cu atât mai mult în virtutea Întrupării, de o antro-
pologie teologică şi de o teologie antropologică. Pe temeiul Întru-
pării şi al acestei singularităţi sau „ipseităţi”, după cum o va numi 
Părintele în alt interviu, omul poate vorbi „limba lui Dumnezeu” 
(Adam însuşi a vorbit-o, onomaturgic, numind în această limbă 
vieţuitoarele), el are acces cumva la un limbaj „esenţial”, onto-
iconologic (de vreme ce şi Dumnezeul Întrupat a vorbit limba 
omului), îi poate da lui Dumnezeu un răspuns propriu şi ireductibil, 
formulat în acest limbaj. În plus, fiind esenţial configurat după 
Chipul divin, omul are în structura sa fiinţială „modelele harice” 
care, datorită Întrupării, îi conferă, ca să spunem aşa, acel Gestalt 
„perceptual-conceptiv” al Divinului, modele care pot forja formele 
sale de expresie, inclusiv limbajul. Implicaţiile acestei viziuni a 
Părintelui Ghelasie în teologie şi în filozofia limbajului sunt într-
adevăr cutezătoare dar, din nou, întru totul conforme cu Întruparea, 



205 

                                                                                                              
pe care o fructifică până la ultimele Ei consecinţe: omul creştin 
poate da grai nu doar unor „refractări” semantice ale Divinului, 
uzând de mijloace figurative (analogie, simbol, metaforă, parabolă 
etc.), ci chiar unui limbaj divin direct, propriu, la care în mod iconic 
are acces; acesta este limbajul iconic pe care îl teoretizează 
Părintele Ghelasie. Dacă, antropologic vorbind, chipul iconic poate 
ţine împreună, în „egalitate de prezenţă deodată”, duhul şi trupul 
omului (v. supra, nota 16), atunci – sub specie filologică – limbajul 
iconic este acela care ţine împreună, în aceeaşi simbioză a pre-
zenţei şi a afirmării reciproce, duhul şi litera: nici litera fără duh, 
care devine literalism ucigaş (cf. II Corinteni 3, 6), dar nici duhul 
fără literă, care devine spiritualism anonim. Altfel spus, pierderea 
echilibrului de prezenţă dintre duh şi literă duce la două grave 
eşecuri: 1) fie limbajul iconic degenerează într-un limbaj-idol care 
clamează că este – în forma lui – unic, definitiv şi universal pentru 
că ar cupla definitoriu la Dumnezeu (eşec întâlnit în toate funda-
mentalismele, de la cel fariseic până la cel ortodoxist actual care 
fetişizează formulările dogmatice şi, în general, chiar teologia 
patristică; reprezentanţii acestui tip de fundamentalism sunt cei care 
nu încetează până astăzi să-l anatematizeze pe Părintele Ghelasie, 
din motivul că nu ar vorbi „în limbajul şi duhul Sfinţilor Părinţi” – 
sic!); 2)  fie se ajunge la o „spiritualitate” care pretinde că se poate 
dispensa de un anumit limbaj (mai ales de cel biblic) şi că poate 
alege orice alt limbaj sau chiar limbaje compozite pentru a vorbi, cu 
aceeaşi relevanţă, despre Dumnezeu (eroare întâlnită în toate 
sincretismele şi spiritualismele „oculte şi magice”, după cum le 
numeşte Părintele Ghelasie). 
Religiile necreştine, necunoscând Taina Întrupării Chipului şi 
Cuvântului divin, Care face posibil limbajul iconic, nu pot depăşi o 
anumită „barieră lingvistică” în raport cu Dumnezeu: ele nu pot 
articula decât teologii care sunt vorbiri despre Dumnezeu în limbaj 
omenesc, îmbogăţit semantic prin procedee conotative; dar acest 
limbaj, oricât de sugestiv ar fi, sfârşeşte mai devreme sau mai târziu 
în apofază, pentru că el nu poate decât să dea ocol, parabolic, unor 
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tenebre divine insondabile, în faţa cărora orice teologie construită 
analogic sucombă. E drept că şi în creştinism avem o teologie 
apofatică, dar ea se impune nu atât „de jos în sus”, plecând adică de 
la conştiinţa limitelor semantice insurmontabile ale limbajului 
omenesc (deşi această conştiinţă există, iar limbajul biblic şi teo-
logic creştin şi-o asumă), ci mai ales „de sus în jos”, în sensul că 
Dumnezeu afirmă existenţa unei falii ontologice de netrecut între El 
şi om. Această falie face imposibilă, între altele, o teologie în 
limbaj esenţial. (În acest sens este normativă celebra declinare de 
identitate divină din Exod 3, 14: „Eu sunt Cel Care sunt”. Folosind 
o tautologie ontologică şi refuzând să-şi asume din limba omului un 
nume (predicativ), Dumnezeu arată că această limbă nu poate avea 
un astfel de nume, iar identitatea Lui rămâne una mai presus de 
orice nume.) Pe de altă parte, datorită Întrupării creştinismul face 
posibilă o teologie iconică, nu doar una simbolică, o teologie ai 
cărei termeni nu mai pot fi depăşiţi printr-o apofază oricât de 
radicală. Teologia iconică rămâne o teologie mistică (Vl. Lossky), 
în sensul că ea nu se închide autosuficient asupra unui pretins 
limbaj denotativ pentru Dumnezeu; dar teologia iconică nu mai e 
una care ar trebui să se topească în spaţiul unei tăceri apofatice 
totale, nu mai e o teologie care să se oprească în faţa unui Mister 
mut, ci o teologie care întrupează Misterul divin şi Îi permite să Se 
exprime pe Sine. Cum spune Părintele Ghelasie în alt loc, în creşti-
nism nu doar teologia e mistică, ci şi mistica e teologică, pentru că 
se poate cuvânta, numai în limbajul iconic, înlăuntrul Misterului 
divin, se poate „dialoga în Absolut”. Ar fi – mă întreb – un exerciţiu 
de imaginaţie utopic să ne reprezentăm o teologie dogmatică 
ortodoxă reformulată într-un limbaj iconic (aşa cum este pe fond, 
deşi nu atât de evident pentru oricine, teologia Părinţilor Bisericii), 
care s-o vindece pe cea actuală atât de stereotipiile ei cvasi-idolatre, 
cât şi – la extrema opusă – de ispita aggiornamento-ului, a limba-
jelor conceptuale de import apusean? Pentru că teologia ortodoxă 
modernă suferă de prea mult timp, cu rarisime excepţii, de păcatul 
căderii din iconicitate care a dus, simetric, la degenerarea icoanei 
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propriu-zise, autentice, în tablou religios figurativ şi pietist-
didacticist. 
23 Părintele Ghelasie va reveni în interviul următor asupra terme-
nului „supracosmic”, pe care îl va explicita în limbaj liturgic (vezi 
şi nota mea ad locum). Aici Sfinţia Sa dă acestui termen un conţinut 
antropologic; dar formulările sale, foarte concentrate iarăşi, au 
nevoie de câteva precizări asupra ordinii logice în care trebuie 
citite, şi anume: dacă – aşa cum ştim – antropologia patristică, şi 
mai ales (din nou) Sfântul Maxim, afirmă că lumea a fost făcută 
pentru om şi că nu-şi poate atinge scopul decât prin el (un fel de 
principiu antropic cosmologic în teologie, fundamentat biblic de 
însuşi „filmul” creaţiei din Geneza 1), atunci, pe aceste baze, se 
poate spune că omul are un ascendent „supracosmic”, în sensul că 
el nu-şi epuizează menirea în a fi doar o parte integrantă a cosmo-
sului, nici cel mult un rezumat în mic al lui (sau, altfel spus, în 
sensul că omul nu este doar un microcosmos articulat inseparabil în 
macrocosmos) – intuiţii care apar şi în antropologiile religiilor 
necreştine. (Acest ascendent „supracosmic” al omului este, la 
rândul lui, sugerat în contrapunct biblic de cap. 2 din Geneză, acolo 
unde crearea omului precede tainic „ziua” a 3-a – cf. vs. 4-7, în ver-
siunea Septuaginta, ediţia Colegiul Noua Europă–Polirom, 2004.) 
Dar – completează Părintele Ghelasie – această anvergură „supra-
cosmică” nu o poate da vocaţiei omului decât Chipul Fiului, asumând 
iconic (nu încă şi ontologic) omenitatea înainte de creaţie. 
24 Este vorba aici de ideea, iarăşi cu o solidă întemeiere în antro-
pologia patristică, dar şi neotestamentară, conform căreia arhetipul 
omului este Hristos, este Logosul Întrupat (a se vedea această temă, 
împreună cu pricipalele ei ocurenţe patristice, în Panayotis Nellas, 
Omul, animal îndumnezeit, trad. de diac. Ioan I. Ică jr., ed. a II-a, 
Deisis, Sibiu, 1999, p. 77 ş.u.). Pe această linie, Părintele Ghelasie 
duce lucrurile mai departe, vorbind de o înrădăcinare a fiinţei 
umane în Chipul hristic precreaţie, de o adevărată proto-ontologie 
iconică a făpturii umane. Aparent, nu este o contribuţie semnifi-
cativă, dar această accentuare subîntinde, de fapt, tot discursul 
Părintelui referitor la importanţa majoră a iconicului care devine, la 
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Sfinţia Sa, un fel de ax hermeneutic al teologiei creştine. Perso-
nalitatea şi gândirea Părintelui Ghelasie verifică astfel un fapt 
atestat dintotdeauna în istoria gândirii creştine, conform căruia 
teologia s-a dezvoltat nu atât cumulativ, prin contribuţii originale, 
cât prin succesive mutări ale accentului şi aprofundări ulterioare 
(vezi şi răspunsul următor). 
25 O nouă dovadă a faptului că discursul Părintelui Ghelasie nu e o 
aridă speculaţie teologală este că acest discurs are finalitate (şi 
aplicabilitate) ascetică pragmatică şi realistă. Iar această finalitate 
nu constă în propuneri extravagante, exotice de practică religioasă, 
ci în revenirea, din altă perspectivă, la trăirea Liturghiei creştine ca 
ritual iconic prin excelenţă (care va constitui şi tema interviului 
următor). Este vorba de o trăire care poartă, aşadar, amprenta metodei 
iconice expuse teoretic până aici, şi pe care Părintele Ghelasie nu o 
declară, emfatic, superioară ascetismului clasic (remarcabil prin 
„performanţă” psiho-somatică şi mentală), ci doar adaptată, prin 
pogorământ divin, slăbiciunii omului actual. Nu este acesta sensul 
mereu actual al cuvintelor Apostolului Pavel, că acolo „unde s-a 
înmulţit păcatul, a prisosit harul” (Romani 5, 20), că acolo unde 
slăbiciunea omului este mai accentuată, Dumnezeu îi dă acestuia 
puterea de a găsi noi căi (şi, paradoxal, chiar mai înalte prin însăşi 
smerirea!) pentru a ajunge la El? Ascetica creştină nu a formulat 
niciodată un reţetar infailibil, valabil pentru orice epocă istorică 
(după cum nici teologia nu a rămas cramponată de o paradigmă 
filozofico-culturală la un moment dat), ci ea rămâne calea de a face 
eficientă teologia, în plan ontologic-formativ, asupra omului 
oricărei epoci; în aceasta se concretizează, de fapt, aspectul dinamic al 
Tradiţiei creştine, o realitate pe care manualele de teologie 
dogmatică o afirmă declarativ, dar care e pusă sub un acut şi 
circumspect semn al întrebării atunci când se manifestă în act. 
Opinia mea, pe care încerc să o argumentez în aceste note şi pe care 
sper să o dezvolt în viitor de o manieră mai amplă, monografică, 
este că gândirea Părintelui Ghelasie constituie un exemplu viu al 
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echilibrului dintre aspectele statornic şi dinamic ale Tradiţiei 
creştine. 
26 Nu este vorba, ca în teologia catolică mai veche, de o graţie 
creată care să facă intermedierea (oricum „decalibrată”) dintre 
natura divină şi cea creată, fundamental incompatibile, ci de o înru-
dire, cum spune clar Părintele Ghelasie, mai precis de o înrudire 
iconică între Dumnezeu şi creaţie (întemeiată, după cum va afirma 
imediat, în „Chipul hristic precreaţie”). Vechiul catolicism a ajuns 
la doctrina despre graţia creată deoarece a dezvoltat un discurs 
teologic ontologist, lipsit de perspectivă iconică şi personalistă. 
Trebuie să recunoaştem, însă, catolicismului actual meritul de a-şi fi 
revizuit fundamental doctrina despre graţie sau har, de o manieră 
mai afină înţelegerii ortodoxe. Dovadă că CBC afirmă: „harul este o 
participare la viaţa lui Dumnezeu, [el] ne introduce în intimitatea 
vieţii trinitare” (par. 1997, ed. cit., p. 422). Totuşi, teologia catolică 
evită în continuare să atribuie harului calitatea de necreat, 
calificându-l doar ca fiind „de ordin supranatural” (CBC, par. 
2005). Noţiunea de „înrudire (syngeneia) iconică” (nu strict 
ontologică), folosită de Părintele Ghelasie în acord cu teologia 
paulină (cf. Fapte 17, 28) şi patristică, dar resemnificată conform 
programului iconic al teologiei sale, poate exprima optim ideea unei 
intermedieri fără diminuare, dar şi fără contopire între Dumnezeu şi 
creaţie, intermediere ce reprezintă baza ritualului creştin. 
27 În sensul că realizarea de către om a asemănării sale cu Dumnezeu 
(dată „virtual” în chip) nu este doar rodul unei împreună-lucrări 
(sinergii) cu Dumnezeu; sinergia însăşi n-ar putea fi realizată fără 
existenţa prealabilă a acestui suport iconic al fiinţei umane. De 
aceea spune Părintele Ghelasie că asemănarea revine, în ultimă 
analiză, la a fi tot o „categorie” de fiinţă (creată), iar nu numai de 
energii. 
28 În sensul unei priorităţi iconologice, nu cronologice. 
29 Persoana Fiului lui Dumnezeu are, ne spune Părintele Ghelasie, 
un fel de vocaţie iconică, un fel de disponibilitate eternă de a 
enipostazia firea umană şi de a-i da Chipul Său, de a o în-chipui în 



210 

                                                                                                              
Sine. Cu alte cuvinte, Întruparea depăşeşte planul simplelor 
numiri/atribute/lucrări/energii harice divine, ea nu se „consumă” la 
un nivel exclusiv energetic, chiar dacă e vorba de energiile necreate. 
În acest sens vorbeşte şi Sfântul Maxim Mărturisitorul în Ambigua 
(trad. cit., p. 55): „…Dumnezeul tuturor, Cel Întrupat, nu are numai 
numirea simplă de om, ci este după fiinţa întreagă (s.m., G.M.) cu 
adevărat om”. Sau mai jos: „…nu fiindcă e Făcătorul oamenilor 
dăm numele de om Celui ce, după fire fiind Dumnezeu, a luat cu 
adevărat fiinţa noastră (S-a substanţializat ca noi), ci fiinţial (s.m., 
G.M.)”. Mai mult, Fiul lui Dumnezeu – în temeiul mobilităţii 
iconice a Hypostasului Său, care Îi conferă acea disponibilitate 
eternă de a se întrupa – Îşi asumă, spune Părintele Ghelasie, într-un 
plan precreaţie, chipul de om; intervalul dialogal, cadrul relaţiei 
dintre om şi Dumnezeu, este astfel întemeiat într-o pre-ontologie 
iconică a umanului, şi doar această asumare va conferi consistenţă 
actului devoţional al omului ca fiinţă concretă. Fără să diminueze 
rolul energiilor necreate, Părintele ne aminteşte totuşi de prioritatea 
hypostasurilor asupra acestora, prioritate asertată şi în literatura 
patristică, dar pe care Sfinţia Sa ne propune s-o evaluăm iconologic. 
30 Aceeaşi critică pe care, în interviul anterior, Părintele o aducea 
dominantei metafizice a filozofiei clasice greceşti, dominantă care a 
trecut şi asupra creştinismului de tip athonit, o face acum energetis-
mului cosmologic al grecilor, care a migrat în acea categorie a 
discursului creştin care vede mai întâi energiile harice, şi abia apoi 
întâlnirea personală cu Dumnezeu, faţă către faţă. Doar iconicul 
poate constitui baza unei întâlniri reale. 
31 Pare la limita origenismului, dar Părintele Ghelasie nu vorbeşte 
de o fiinţă a creaţiei existentă în pleroma divină înainte de actul 
concret al creării lumii de către Dumnezeu, ci de o asumare iconică 
reciprocă, din ambele sensuri (Divin şi creaţie), ca legătură de 
înrudire ce va fi, mai târziu, temeiul răspunsului unic şi specific al 
creaţiei faţă de Dumnezeu. Este vorba de un fel de unire/asumare 
pre-hypostatică a creaţiei la nivelul iconic al Chipului Fiului, unire 
ce-i conferă acesteia, încă din pretimp, o întemeiere şi o demnitate 
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onto-iconologică ireductibile. În general, Părintele pledează din nou 
pentru o teologie mereu actuală, în sensul revenirii la accentul 
calcedonian pe unirea hypostatic-iconică dintre Dumnezeu şi om. 
După cum se ştie, Sinodul de la Calcedon a marcat desprinderea 
decisivă a antropologiei creştine de cea a clasicismului grec şi, prin 
extensie, de orice antropologie necreştină: în ceea ce priveşte unirea 
omului cu Dumnezeu, hotărârile acestui Sinod reflectă o înţelegere 
cu totul singulară şi ireductibilă, în sensul că această unire stă sub 
auspiciile unei realități hypostatice, ea are adică şi consistenţă 
ontologică, conservând simultan şi distincţia naturilor. De aceea, 
Părintele Ghelasie face apologia revenirii, printr-un fel de sistolă a 
discursului, la „o teologie a harului prin fiinţă”, adică a priorităţii 
ontologicului, fără a nega energiile. 
32 De pildă hinduismul, unde Brahma, Vishnu şi Shiva (care alcătu-
iesc triada numită Trimurti – cuvânt care înseamnă chiar „trei forme”) 
sunt simple manifestări formale/atributive/lucrative – legate de cosmos 
şi de timp, prin urmare iluzorii, inconsistente – ale Absolutului 
(brahman), aflat pe rând în ipostaza de Creator, Păstrător şi 
respectiv Distrugător al lumii. Ele sunt simple personificări, ierarhic 
dispuse, ale acestor funcţiuni cosmice, iar nu „structuri” ontologice 
triunic distincte, aşa cum e cazul Hypostasurilor Sfintei Treimi. 
33 În sens creştin ritualul depăşeşte, iarăşi, accepţiunea lui din 
celelalte religii, în care el are conotaţii exclusiv cosmologice, fapt 
probat chiar de etimologia termenului: „ritual” vine de la ritus (lat.), 
relaţionat la rândul lui cu celebrul termen vedic rita (skr.) = princi-
piu regulativ al ordinii cosmice (implicit morale şi sacrificiale). 
Fiind indisolubil legat de cosmos, ritualul, ca act devoţional, nu 
poate oferi omului – în viziunea religiilor precreştine, mai ales a 
monismelor orientale – acces la ontos-ul acosmic al Absolutului; 
fapt pentru care idealul uman – faţă de care momentul ritual e doar 
un preambul care suferă obligatoriu determinaţii cosmice şi care 
trebuie depăşit – este formulat în termeni arituali şi acosmici. În 
creştinism însă, observă Părintele Ghelasie, ritualul este definit „de 
sus în jos”, ca viaţă în sine intratreimică şi totodată ca revărsare a 
acestei vieţi în creaţie, datorată Întrupării; el poate deschide, atunci, 
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accesul la cele de taină ale Dumnezeirii-Treime Înseşi! Ca o 
verificare biblică, Revelaţia Sfintei Treimi la Iordan este prezentată 
în Evanghelii ca o teofanie în dinamica dialogului (mărturisirea 
Tatălui) şi a gestului/„mişcării” (pogorârea Duhului „în chip de 
porumbel”), deci în termeni rituali; iar Biserica, în Troparul 
Bobotezei, cântă: „În Iordan botezându-te Tu, Doamne, închinarea 
Treimii s-a arătat (he tes Triados ephanerothe proskynesis), confir-
mând structura rituală, proskynetică a „raporturilor” intratrinitare, 
acea supramişcare tainică a Treimii de care vorbeşte Părintele. 
34 În sensul că Fiul Se şi naşte, în mod activ, din Tatăl, iar Duhul Se 
şi purcede, iar acestea pot fi văzute ca gesturi rituale arhetipale. 
35 Din nou, Părintele Ghelasie ne îndeamnă să descoperim contri-
buţia unică a spiritualităţii carpatine în ceea ce priveşte, de data 
aceasta, însăşi cheia de boltă a teologiei creştine, şi anume iubirea. 
După cum se ştie, creştinismul a preluat, încă din secolul I, termenul 
agape din vocabularul culturii greceşti şi l-a introdus, fără nicio 
modificare semantică, în scrierile sale pentru a desemna gradul cel 
mai înalt, esenţial, al iubirii divine, milostive şi generos dăruitoare. 
Culminând cu celebra sentinţă ioaneică „Dumnezeu este iubire”  
(I Ioan 4, 8), unde apare ca un „definitor” al lui Dumnezeu, agape 
şi derivatele lui au, de departe, ocurenţa cea mai abundentă în cărţile 
Noului Testament, comparativ cu ceilalţi doi termeni care desemnau, 
în aceeaşi cultură greacă, tot atâtea forme diferite ale iubirii, 
inferioare celei agapice, termeni faţă de care vocabularul teologic 
creştin s-a arătat mai rezervat în a-i integra: este vorba de philia 
(prietenia/iubirea frăţească) şi mai ales de eros (iubirea sexuală, 
pasională). Mai precis, dacă primul este folosit numai de către 
Apostolii Ioan şi Pavel, doar de câteva ori, ca un cvasi-sinonim al 
lui agape, el apărând mai des în combinaţia philadelphia (iubirea 
frăţească între creştini), termenul eros lipseşte cu desăvârşire din 
vocabularul Noului Testament, însă nu şi din cel patristic [el este, 
bunăoară, masiv folosit, deşi resemnificat, de Dionisie pseudo-
Areopagitul, care vorbeşte chiar de „erosul divin (ho theios eros)”, 
dar evident nu în sens pasional, ci ekstatic, ca ieşire din Sine a lui 
Dumnezeu către om]. Dar, deşi îi foloseşte uneori ca termeni 



213 

                                                                                                              
interschimbabili, teologia creştină dispune aceşti semnificanţi 
greceşti ai iubirii într-o ordine ierarhică, după intensitatea angajării 
şi mai ales după disponibilitatea pentru jertfă proprie treptei iubirii 
pe care o desemnează fiecare; această ierarhie pare a fi, de jos în sus, 
philia – eros – agape, unde cu siguranţă agape are rangul absolut al 
unui nec plus ultra. 
Creştinismul carpatin, aşa cum ni-l prezintă Părintele Ghelasie, 
adaugă acestei ierarhii a iubirii încă un rang, abia acela absolut, şi 
anume iubirea hypostatică, iubirea care e atât de ardentă între două 
persoane încât se hypostaziază într-o nouă persoană. „Dumnezeu 
este iubire”, dar nu orice iubire, şi mai ales nu o iubire amorfă, 
impersonală, ci iubirea fiinţială a unicei Dumnezeiri Întreit hyposta-
ziate. În viaţa intradivină sunt trei iubiri distincte (hypostatic) şi 
totuşi o singură iubire (fiinţială): Dumnezeirea-iubirea Tatălui, 
spune Părintele, „este iubirea faţă de Fiul” (sau iubirea cu care Tatăl 
Îl naşte pe Fiul şi Îl purcede pe Duhul din însăşi ardenţa iubirii Lui 
pentru Fiul); Dumnezeirea-iubirea Fiului e iubirea Chipului de Fiu 
(sau iubirea cu care Fiul Se naşte, iar Duhul Se purcede din Tatăl 
odihnindu-se în răspunsul de iubire-naştere al Fiului), iar 
Dumnezeirea-iubirea Duhului Sfânt e „învăpăierea iubirii Fiului 
faţă de Tatăl”. Dar această iubire (tri-)hypostatică nu rămâne 
închisă în Treime, ci se revarsă ca iubire iconică prin Chipul Fiului 
şi asupra creaţiei (v. infra, dezvoltarea pe care o dă însuşi Părintele 
Ghelasie). Aşa încât Dumnezeu-Tatăl îl poate iubi pe om (şi reciproc) 
nu numai cel mult agapic – aşa cum teoretizează, altminteri remar-
cabil, ascetica şi mistica de model grecesc – ci mai presus de toate 
iconic, adică îl poate iubi ca pe Fiul Lui, cu o intensitate analogă 
(maximian vorbind) gradului în care omul se împlineşte pe sine ca 
făptură iconică, purtătoare a Chipului de Fiu (iconizând/întipărind 
în sine Chipul Fiului). Nu cred că greşesc dacă afirm că acest 
corolar triadologic al „iubirii a patra”, ca să numesc aşa iubirea 
iconică, este o încheiere logică la cel mai înalt nivel a acelei 
restitutio iconologice a întregii teologii, pe care Părintele Ghelasie 
şi-a propus să ne-o ofere. Deşi Părintele nu o spune explicit, această 
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„iubire a patra” este marca identitară a spiritualităţii de specific 
iconic-carpatin. (C. S. Lewis a vorbit şi el, într-o carte omonimă, de 
„cele patru iubiri”, dar a preluat întocmai şi a adaptat la creştinism 
taxonomia greacă a iubirii; aşa încât el a inclus ca primă treaptă, cea 
mai de jos, şi storge – afecţiunea naturală a părinţilor faţă de copii, 
ceea ce face din agape a patra şi cea mai înaltă iubire.) 
36 Pentru Părintele Ghelasie ritualul este deplin numai după con-
juncţia răspunsurilor ambelor părţi într-o realitate comună, iconic-
euharistică, a întâlnirii, care nu suprimă identitatea celor ce se 
întâlnesc, dar care nici nu se epuizează în simpli termeni relaţionali. 
Să observăm, din nou, că Părintele nu contrazice misteriologia 
canonică, ci recuperează şi exprimă în limbaj iconic-euharistic un 
termen-cheie al ei, care a fost avariat semantic şi, în cele din urmă, 
substituit abuziv cu cel de „relaţie” (acesta din urmă fiind practic 
absent din lexicul biblic!): mă refer la termenul „comuniune”  
(gr. koinonia), care apare încă din textele Noului Testament pentru 
a desemna modul de existenţă al Bisericii imediat după Cincizecime 
(vezi, de ex., Faptele Apostolilor 2, 44). Ceea ce Părintele Ghelasie 
numeşte răspunsul/gestul ritual comun (gr. koinos) care se consti-
tuie „după (i.e. mai presus de) inter-relaţional” este tocmai starea de 
a fi în comun-iune (koinonia), adică mai mult decât într-o simplă 
relaţie. E de adăugat şi faptul că, propunând această accepţie a 
ritualului – pe deplin coerentă atât biblic, cât şi cu ontologia iconică 
pe care o dezvoltă –, accepţie ce copleşeşte categoria relaţiei, Părintele 
Ghelasie sancţionează indirect o anumită tendinţă a teologiei 
actuale (vizibilă la autori, altminteri remarcabili ca prestaţie intelec-
tuală, precum Christos Yannaras) spre un soi de existenţialism 
creştin în care totul (ontologia divină şi umană) este aşezat şi 
interpretat sub specia relaţionalului (vezi şi mai jos). În fine, ne-am 
putea gândi şi la o nouă similitudine cu teologia Sfântului Maxim, 
care exprimă aceeaşi idee a comuniunii eshatologice în termenii 
conjuncţiei paradoxale dintre mişcare şi stare, dintre activ şi pasiv. 
Mai precis, starea de comuniune metarelaţională de care ne 
vorbeşte Părintele Ghelasie ar putea fi omologată cu ceea ce Sfântul 
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Maxim explică a fi starea veacului viitor (anticipată maximal, în 
veacul acesta, de Liturghie), adică o „stabilitate pururea curgătoare” 
(stasis aei rheousan) şi, totodată, o „curgere stabilă” (stasimon 
rheusin) sau o „curgere pururea mişcătoare” (rheusin aeikineton) 
(cf. Ambiguorum Liber, P.G., t. 91, col. 1412 B-C). Este vorba, în 
viziunea Sfântului Maxim, de o stare antinomică, de o situare a 
omului faţă de Dumnezeu ce va depăşi negrăit cele două moduri 
cinetico-relaţionale actuale – cel pasiv şi cel activ: „nu va mai fi 
niciuna din existenţe care poartă şi e purtată, şi nicio mişcare a 
vreunui lucru din stabilitatea negrăită care a pus hotar pornirii şi 
mişcării celor ce sunt purtate şi se mişcă” (cf. Ibidem, col. 1172 A, 
citat din versiunea rom., în Ambigua 53, trad. cit., p. 167). 
37 Înţelegerii rigid dihotomice, aproape izolaţioniste, a raportului 
dintre teologie şi iconomie, Părintele Ghelasie îi opune o viziune a 
catabazei iubitoare, iconomice a lui Dumnezeu pe cele patru trepte 
ale iubirii (v. supra, nota 35). Ţelul creaţiei a fost, de la început, ca 
ea să fie ridicată, printr-o iconomie a îndumnezeirii, la unirea 
iconică cu Dumnezeu printr-o iubire iconică – chip al iubirii 
hypostatice a Fiului faţă de Tatăl. Acest scop s-a împlinit deja, în 
mod enipostatic, în Hristos ca Fiu al Omului, în Care creaţia, reca-
pitulată fiind, se află şezând „de-a dreapta Tatălui”, adică înlăuntrul 
teologiei. Rămâne ca acelaşi scop să fie atins de către oameni (şi, 
prin ei, de către creaţia însăşi), în mod personal-iconic, şi anume de 
aceia care vor răspunde iubirii iconice a lui Dumnezeu, oferite 
tuturor de la Întrupare până la A Doua Venire a Domnului. 
În condiţiile căderii în păcat, ţelul îndumnezeirii, pentru care 
Dumnezeu a făcut lumea, este precedat de atingerea, mai întâi, a 
unui alt ţel, mai coborât, şi anume mântuirea. Dumnezeu, care 
iniţial Şi-a dorit şi a aşteptat de la primul Adam o iubire iconică, nu 
mai poate aştepta de la omul căderii o astfel de iubire, pe care 
acesta nu i-o mai poate da din cauza degradării peceţii Chipului 
filial din sine. De aceea Dumnezeu se pogoară iubitor la nivelul 
omului căzut, iar această pogorâre este, ne spune Părintele Ghelasie, 
o altă treaptă, mai joasă, a iconomiei, şi anume iconomia mântuirii. 
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Dar pogorârea lui Dumnezeu în iconomia mântuirii, tocmai pentru 
că asumă condiţia căderii omului, nu se face de la început cu iubirea 
iconică, tocmai din cauza incapacităţii omului căderii de a răspunde 
acestei iubiri absolute. Fapt pentru care istoria biblică este istoria 
iconomiei mântuirii, desfăşurată de Dumnezeu prin parcurgerea 
ascendentă a treptelor iubirii Sale de oameni, începând de la cea 
mai de jos. Mai întâi, până la alegerea poporului Israel predomină 
iubirea filantropică a lui Dumnezeu: El Îşi găseşte adică prieteni, 
bineplăcuţi lui (foarte puţini la număr: Enoh, Noe, Sem), printre 
membrii unei umanităţi care pierdea tot mai mult memoria 
paradiziacă a Chipului şi a Numelui divin (cf. Geneza 4, 26). Cu 
poporul evreu, Dumnezeu urcă iconomic la o iubire erotică faţă de 
oameni (în sens areopagitic), El este adică Mirele ardent şi ekstatic 
iubitor, dar şi gelos, pe care adulterul repetat al Miresei Sale, 
poporul ales, cu falşii dumnezei, Îl aprinde de mânie pedepsitoare. 
Pentru ca, în Noul Legământ, Dumnezeu să-Şi arate, prin „Fiul Său 
Cel iubit (ho agapetos)”, iubirea agapică, milostivă şi compătimi-
toare faţă de lume (cf. Ioan 3, 16), preambul al iubirii iconice la 
cotele căreia omul are a se urca, până la A Doua Venire a Fiului în 
slava Chipului Său de Om deplin. 
Evident că stadiile menţionate ale iubirii divine, desfăşurate pe axa 
istoriei biblice, nu sunt diacronic şi etanş separate: iubirea agapică a 
lui Dumnezeu este prefigurată în Vechiul Legământ, mai ales în 
sacrificiul adus de Avraam pe muntele Moria (chip al sacrificiului 
agapic de pe Golgota); tot astfel, şi iubirea iconică este pregustată, 
încă din timpul vieţii pământeşti a Fiului, de acei oameni în care El 
Îşi recunoştea ca mai accentuat Chipul Său, precum, de pildă, în 
Apostolul Ioan, pe care-l şi încredinţează Maicii Sale prin cuvintele 
iconice: „Femeie, iată fiul tău (ho hyios sou)!”  (Ioan 19, 26), adică 
Iată-l pe cel în care Chipul Meu de Fiu (Hyos) al Omului Se arată 
a fi mai bine iconizat. Precum pe Ioan, ca prototip al iubirii iconice 
realizate, Fiul îi încredinţează pe toţi creştinii Bisericii (al cărei 
prototip e Maica Sa), pentru a putea să crească în Ea până la 
atingerea „măsurii vârstei deplinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4, 13), 
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adică până la vârsta la care vor fi capabili de o iubire iconică faţă de 
Tatăl. 
38 Mai precis, fără a amesteca sau confunda nivelul intratreimic, al 
iubirii hypostatice, cu nivelul la care această iubire se revarsă ca 
iubire iconică (sau, după cum îi spune sinonim Părintele Ghelasie, 
ca „iubire de filiaţie”). 
39 Făcând această tripartiţie, Părintele Ghelasie nu vorbeşte în 
sensul stratificărilor gnostice ale cosmosului. Pentru Sfinţia Sa, 
„supracosmic” înseamnă nivelul întâlnirii  iubirii lui Dumnezeu cu 
„iubirea de creaţie” (sic), a liturghiei cereşti cu cea pământească. 
Este acea comuniune (koinonia) rituală realizată la nivel metare-
laţional (v. supra, nota 36), care în textul Liturghiei ortodoxe este 
exprimată iconic prin sintagma „Sfântul, cel mai presus de ceruri şi 
duhovnicescul jertfelnic” al lui Dumnezeu, adică altarul supra-
cosmic pe care El primeşte jertfa Bisericii pămînteşti şi cereşti, 
văzute şi nevăzute, aflate în liturghisire sinergică. 
40 Acest termen, asupra căruia vedem că Părintele Ghelasie revine 
insistent, poate crea nedumeriri doar dacă rămânem cramponaţi 
într-o viziune ontologistă. Dar, aşa cum bine se ştie, în ontologia 
creştină fiinţa este în acelaşi timp şi realitate hypostatică, astfel că 
nu mai avem de-a face cu ruptura dintre fiinţă şi existenţă ce 
caracterizează în bloc misticile antice, fie că vorbim de greci, fie de 
extrem-orientali. În această perspectivă, termenul „înrudire” se 
referă la chipul iconic pe care Dumnezeu îl conferă omului şi care 
este acea trăsătură de compatibilitate onto-personalistă între acesta 
şi Divin, fără amestecul fiinţelor. Înrudirea este în acelaşi timp 
iconică şi ontologică, neputând să despărţim între cele două. 
41 Distincţia dintre Rai şi „Împărăţia cerurilor” este în deplin acord 
cu teologia patristică, unde acest interval onto-dinamic este 
corelativul cosmic al creşterii omului de la starea de chip la cea de 
asemănare cu Dumnezeu. În termenii rituali ai Părintelui Ghelasie, 
Raiul era mai mult sub semnul posibilităţii unei întâlniri, încă 
nedeplin actualizate, pe când Împărăţia este inhabitarea reciprocă 
(„perihoreza”) Divin–creaţie. 
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42 Evident, nu în sensul unei condiţionări cauzale, ci al unei 
constituţii sau prestructuri euharistice a omului creat după chipul lui 
Hristos (vezi discuţia din interviul anterior). Ascetismul iconic va 
consta, atunci, într-un proces de restaurare a acestei constituţii 
euharistice, prin transpunerea mistică a modelului ritual liturgic în 
dimensiunea interiorităţii, de la Proscomidie până la Împărtăşire 
(vezi mai jos). 
43 Întreg textul Proscomidiei şi al Liturghiei ortodoxe vine în 
sprijinul acestor afirmaţii. Prescura, care în timpul Proscomidiei a 
primit condiţia pre-euharistică, se preface la epicleză în Trup al lui 
Hristos – „aluatul” Noii Creaţii, întemeiate raţional şi spiritual de 
lucrarea Tatălui, săvârşită prin Fiul în Duhul. 
44 Deşi invocarea adresată Tatălui în textul epiclezei ar părea că 
susţine această afirmaţie, şi anume că prezenţa euharistică a lui 
Hristos este rezultatul venirii Duhului Sfânt („... şi fă pâinea aceasta 
scump Trupul Hristosului Tău, prefăcând-o cu Duhul Tău cel Sfânt, 
amin! Iar ceea ce este în paharul acesta scump Sângele Hristosului 
Tău, prefăcându-l cu Duhul Tău cel Sfânt, amin!”), este evident că 
avem de-a face cu o interpretare pripită, care ignoră contextul gene-
ral al Liturghiei şi riscă să vadă în epicleză un act de preschimbare 
magică. Dar prefacerea Darurilor nu este un act teurgic, care ar 
putea fi identificat punctual în unul din momentele Liturghiei, ci un 
parcurs gradual ascendent, de la iconic la euharistic, care-şi atinge 
apogeul la epicleză; pentru că Duhul Sfânt preface (metamorfozează) 
atunci nu o pâine şi un vin oarecare, ci unele care au primit încă de 
la proscomidie pecetea iconică a Întrupării . De aceea Părintele 
Ghelasie insistă asupra priorităţii chipului hristic ca o condiţie a 
venirii Duhului Sfânt şi a primirii lui de către om, susţinând acest 
accent printr-o afirmaţie panoramică, validată şi de teologia sacra-
mentală, dar pe care Sfinţia Sa o reformulează în coerenţa pro-
priului discurs: aceea că Liturghia – fiind un itinerar ritual pe 
vectorul iconic-euharistic – reia mistic iconomia mântuirii: Hristos 
se „reîntrupează” în prescură şi parcurge din nou, împreună cu 
credincioşii, întregul drum până la Cincizecime, re-constituind, cu 
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fiecare sinaxă, Biserica prin înnoirea trimiterii Duhului. Aşadar, tot 
prin Hristos, „Cel ce şade de-a dreapta Tatălui”, Duhul Sfânt Se 
pogoară de la Tatăl peste credincioşi şi peste Darurile (deja iconizate) 
care sunt proaduse, prefăcându-le în Trupul şi Sângele Lui. 
45 Fiul şi Duhul Sfânt îşi conjugă lucrarea ascetico-liturgică, ne 
spune Părintele, aşa cum şi-au conjugat-o pe cea iconomică, 
promovându-Se şi mărturisindu-Se reciproc: dacă Duhul preface 
Darurile iconizate în prezenţă euharistică a Fiului (vezi nota prece-
dentă), Fiul este suportul iconic care permite omului participarea, 
prin Liturghia Bisericii, la pogorârea Duhului Sfânt. Aşa încât 
asceza, în sensul revenirii omului la firesc şi al iconizării acestui 
firesc, nu poate fi separată de participarea liturgică. Creştinismul nu 
confirmă hiatusul (specific tuturor misticilor necreştine) dintre 
asceză şi mistică, pe de o parte, şi ritual pe de alta. Dimpotrivă, 
asceza e liturgică, în sensul că finalitatea ei, şi anume refacerea 
chipului iconic/hristic din om, nu poate fi atinsă decât prin împăr-
tăşirea de Hristos euharistic – Care e, după cum spuneam în alt loc 
(v. supra, nota 10), modul culminant al prezenţei Sale în acest veac; 
reciproc, liturghia e ascetică, pentru că e asimilabilă unui efort con-
centrat al întregii făpturi iconice (suflet şi trup), prin care omul îşi 
reface „condiţia (constituţia) euharistică”. Să observăm şi faptul că, 
pentru Părintele Ghelasie, însuşi ascetismul Părinţilor filocalici este, 
pe fond, unul de format iconic-euharistic, deşi această configuraţie 
a lui este mai puţin vizibilă, mai ales pentru observatorul care se 
aşteaptă să găsească în Filocalia fie reţeta expusă ad more 
geometrico a unei «sfinţenii la purtător», fie pe cea a atingerii unor 
abilităţi şi performanţe mentale şi psiho-somatice de tip yogin. Ar 
fi, cred, cu totul edificatoare o revizitare a textelor filocalice cu 
intenţia de a reliefa şi interpreta virtualitatea lor iconic-euharistică, 
adică de a arăta că aceste texte expun efortul sinergic al întregii 
făpturi iconice a omului, deşi par – în funcţie de specific – că 
accentuează aspecte diferite: sufletul (la egipteni şi sinaiţi), mintea 
(la athoniţi) sau subterana luptei cu demonismul (la slavi). 
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46 Şi Sfântul Maxim a arătat că participarea la ritualul liturgic este 
asimilabilă unei asceze în care succesiunea (akolouthia) actelor 
liturgice este un chip (typos) al re-generării omului lăuntric. El 
spune, de asemenea, deşi în alţi termeni, că participarea la Liturghie 
operează o re-constituire iconic-euharistică a omului, în sensul unei 
prefaceri interioare treptate, ale cărei etape sunt omologate simbolic 
de înseşi momentele ritualului: „[creştinul să nu lipsească niciodată 
de la Sfânta Liturghie] pentru harul Sfântului Duh care e în chip 
nevăzut pururea prezent, dar în mod special mai ales în timpul 
Sfintei Liturghii. Acesta preface şi schimbă pe fiecare dintre cei ce 
se află de faţă, rezidindu-l (remodelându-l) [în chip] mai dumnezeiesc, 
potrivit [cu însuşirile] lui (metaplattousan epi to theioteron 
analogos heauto), şi înălţându-l spre ceea ce se indică prin tainele 
ce se săvârşesc… El activează în acela harul mântuirii, indicat prin 
fiecare din dumnezeieştile simboluri (symbolon) ce se săvârşesc, 
conducându-l pe rând şi după o ordine (kath’ heirmon kai taxin) de 
la cele mai apropiate până la capătul final al tuturor.” (Mystagogia 
XXIV, trad. de pr. D. Stăniloae, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2000, 
pp. 39 ş.u.; sublinierile îmi aparţin, G.M.). De remarcat, în acest 
fragment, valoarea de model formativ pe care Sfântul Maxim o 
atribuie lucrării liturgice a Duhului Sfânt (probată de folosirea 
verbului „metaplatto – a remodela lutul/ceara”, având acelaşi 
radical, „plasso, atic platto – a plăsmui/a modela”, ca cel din 
Geneza 2, 7), Care îi aduce pe fiecare dintre cei prezenţi într-o stare 
de plasticitate ontologică maximală; în plus, Sfântul Maxim vede – 
ca şi Părintele Ghelasie – această remodelare conform celebrului 
principiu al analogiei (el zice, în acest sens, că lucrarea de prefacere 
a harului divin acţionează analogos heauto = potrivit lui, adică 
participantului la Liturghie): Dumnezeu re-creează omul prin 
analogie cu acesta, respectându-i adică singularitatea, aşa cum 
notam în interviul anterior. 
47 După cum comentam incipient în alt loc (v. supra, nota 13), 
acesta e sensul „învrednicirii” despre care se vorbeşte în textele 
liturgice: a-ţi reface condiţia euharistică. Să mai observăm şi faptul 
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că, cu tot accentul pus pe pregătirea dinaintea primirii Euharistiei, 
Părintele Ghelasie nu consideră refacerea bisericii lăuntrice 
(constituţiei euharistice) un proces ce s-ar desfăşura autonom faţă 
de Euharistia propriu-zisă; în realitate, acest proces este tot o 
prefacere de tip euharistic în care credinciosul, mai întâi o prescură 
vie, avansează gradual pe calea unei proscomidii interioare, prin 
împărtăşirea continuă de Duhul lui Hristos, spre condiţia deplin 
euharistică trăită apoteotic în Împărtăşire. E vorba, deci, de un 
sincronism mistic între ritualul interior, săvârşit în templul inimii, şi 
ritualul liturgic, de o conjugare nedespărţită ce are ca temei tocmai 
„comunul iconic-euharistic” despre care ne-a vorbit Părintele până 
aici. Accentul pus de Părintele Ghelasie cade constant – şi în cel 
mai autentic spirit ortodox – asupra faptului că actul liturgic este 
unul al participării ; iar participare înseamnă răspuns, înseamnă 
amin-ul angajat al comunităţii credincioşilor, care nu e doar un 
simplu ecou al unei rostiri divine apodictice, ci este răspuns propriu 
şi ireductibil, care certifică dobândirea condiţiei euharistice. Părintele 
insistă a ne reaminti că ritualul Bisericii Răsăritene se desfăşoară şi 
este eficient formativ doar în spaţiul unei con-formităţi de tip 
iconic-euharistic între Taină şi credincios (indiferent dacă acesta 
este oficiant sau primitor al Tainei). Această înţelegere este şi 
singura ce poate depăşi (la un nivel la care nu se admit compro-
misuri sau jumătăţi de măsură) două dintre falsele dileme de care se 
resimte practica vieţii liturgice ortodoxe în prezent: prima, preluată 
din misteriologia catolică, este dilema eficacităţii ex opere operato 
(i.e. independentă de condiţia săvârşitorului sau primitorului) sau ex 
opere operantis (i.e. dependentă de această condiţie) a Sfintelor 
Taine; a doua – a desei sau rarei împărtăşiri. 
48 Pare un cerc vicios aici: „Şi cum am putea să ne sacralizăm dacă 
nu ne atingem, în prealabil, de această sacralitate a Euharistiei?”, 
am fi tentaţi să-l întrebăm pe Părintele Ghelasie. Dezlegarea se află 
– ca şi în soluţia socratică la paradoxul învăţării – în a ne reaminti 
(anamnetic) că nu ne raportăm la această sacralitate a Euharistiei ca 
la ceva exterior şi alogen, ci ca la ceva ce are un corelativ în noi, şi 
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anume chipul iconic-euharistic, care ne structurează şi ne orientează 
deja fiinţa profundă în sensul întâlnirii cu Euharistia Bisericii. Altfel 
spus, fiinţa omului este una iconică şi, de aceea, proeuharistică; 
omul este creat iconic pentru a se împărtăşi euharistic. Aşa a fost 
creat Vechiul Adam şi tot aşa este re-creat omul întru Noul Adam, 
iar semnul sacramental al acestei consecuţii este administrarea 
împreună, în practica liturgică ortodoxă, a celor trei Sfinte Taine 
numite „de iniţiere” – şi, aş completa, de unire preliminară cu 
Hristos – Botezul, Mirungerea şi Euharistia, adică re-crearea după 
Chipul hristic şi „îmbrăcarea” întru Lumina-Hristos (precum întâiul 
Adam în „haine de lumină”), ungerea întru Hristos-Unsul şi 
hrănirea din Hristos-Fructul şi Pâinea vieţii veşnice. (Aceeaşi 
consecuţie între iconic şi euharistic este motivul pentru care 
spovedania trebuie să rămână indisolubil legată de împărtăşanie, ca 
o condiţie de posibilitate a ei.) 
Dar, dat fiind prestigiul relaţiei şi, mai mult, al comuniunii 
(koinonia) metarelaţionale de care ne-a vorbit Părintele Ghelasie în 
acest interviu, omul nu-şi poate produce singur această anamneză 
(deopotrivă ascetică şi liturgică) a chipului său iconic-euharistic, ci 
asupra lui altcineva trebuie să exercite, într-un mediu iniţiatic, o 
subtilă „maieutică” pentru a-l ajuta să-l „nască”, să-l scoată la 
lumină, ca pe un chip aflat „în gestaţie” înlăuntrul lui. Părintele 
duhovnicesc este „maieutul” care-l ajută pe ucenicul creştin să 
nască din el şi să crească propriul chip iconic-euharistic, în 
atmosfera ascezei şi liturghiei deopotrivă; aceasta este semnificaţia 
sacralizării de care vorbeşte aici Părintele Ghelasie şi care este 
condiţia sine qua non pentru întâlnirea cu Dumnezeu în comu-
niunea supremă a Euharistiei propriu-zise. 
49 Aserţiunea Părintelui reflectă o situaţie universal întâlnită în 
religii (deşi doar în creştinism echilibrat asumată, după cum am mai 
avut prilejul să comentez): experienţa religioasă se propune într-o 
dublă dimensiune – mistică şi rituală – fiecare dintre acestea fiind 
afirmate deopotrivă ca expresii identitare (deşi nu echipotente), 
constituind limbaje conjugate în care este transpus – evident, fără ca 
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vreunul din aceste limbaje să fie pleonastic faţă de celălalt – acelaşi 
program de practică religioasă. Aşa încât experienţa mistică este 
deseori văzută, şi în religiile necreştine, ca o ritualizare interioară, 
ca o remodelare a fiinţei printr-un continuu sacrificiu lăuntric; 
reciproc, ritualul tinde a fi reflexul, transpunerea ad extra, în 
expresie devoţională, a unui itinerar interior (deşi, în religiile 
necreştine, nu tot conţinutul experienţei mistice poate fi developat 
ritual; corespondenţa biunivocă între ritual şi mistică este acoperită, 
repet, numai în creştinism, unde ritualul poate fi – tocmai datorită 
capacităţii sale de a „traduce” în termenii proprii experienţa 
interioară – şi criteriul de validare a autenticităţii acesteia.) 
A interpreta, prin urmare, aşa cum propune Părintele, în limbaj 
ritual experienţa ascetico-mistică a diverselor „şcoli” ale tradiţiei 
creştine nu este deloc un demers forţat. În acest sens, ceea ce asceza 
identifică drept virtute este, în termeni rituali, echivalentul unui gest 
devoţional. Mi se pare, de aceea, cu totul semnificativ acest izo-
morfism virtute–gest ritual pe care îl fructifică Părintele Ghelasie, 
în măsură să degreveze virtutea de conotaţiile ei excedentar mora-
liste, iar gestul ritual de o anumită mecanică formalistă. Sub aceste 
auspicii, virtutea redevine semnul şi măsura asumării ritualului în 
sensul lui tare, de model formativ al fiinţei umane. La acelaşi 
izomorfism virtute–gest ritual (sau „ofrandă duhovnicească”) se 
referă, în literatura patristică, şi Sfântul Chiril al Alexandriei când 
spune: „[...] nu pot aduce roade şi jertfe duhovniceşti (thysias 
pneumatikas) lui Dumnezeu, adică nu pot urmări cu bărbăţie şi în 
chip vrednic de laudă dobândirea virtuţii, cei ce nu s-au izbăvit încă 
de robia şi constrângerea patimilor.” (Despre închinarea şi slujirea în 
Duh şi Adevăr, trad. de pr. D. Stăniloae, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 
1991, p. 20). În general, teologia sacramentală a Sfântului Chiril 
este o pledoarie pentru ideea că spiritualitatea creştină reuşeşte să 
surmonteze acel hiatus – identificabil în alte religii – dintre dimen-
siunea mistică şi cea rituală ale experienţei religioase. Părintele 
Ghelasie se înscrie, firesc, în spiritul acestei tradiţii, oricât de 
cutezătoare ni s-ar putea părea, uneori, formulările sale. 
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50 Părintele Ghelasie porneşte de la un fundal ideatic comun, în 
primă instanţă, tuturor religiilor, anunţând totodată şi specificul 
ireductibil al paradigmei creştine, pe care îl va desfăşura ulterior: 
inventariind morfologia modalităţilor de expresie ale experienţei 
religioase universale, oricine poate constata preferinţa pentru 
expresia nonverbală (în speţă gestică), mai aptă decât limbajul 
verbal de a transmite semnificaţiile multiple ale experienţei mistice. 
Limbajul nonverbal al gestului este o formă optimă de comunicare 
a datelor experienţei, mai ales în relaţia maestru-discipol; misticii 
preferă constant cuvintelor tăcerea mai grăitoare decât acestea, 
precum şi exemplaritatea posturii – comunicată gestic – faţă de 
didactica verbală. Dar, în vreme ce spiritualităţile extracreştine (în 
special cele orientale) tind către o concepţie informală a unirii cu 
Absolutul, văzând, la limită, starea de unio mystica în termenii unei 
situaţii ontologice care nu se mai poate exprima nici măcar gestic, 
creştinismul vorbeşte de gestul iconic, care e mai mult decât gestul 
ca limbaj nonverbal, este limbajul fiinţei iconice, o modalitate de 
expresie al cărei prestigiu se întemeiază din nou, aşa cum va 
dezvolta Părintele Ghelasie imediat, în realitatea Întrupării. Dacă 
Chipul și Logosul „L-a interpretat” (exegesato, cf. Ioan 1, 18) şi 
totodată L-a iconizat pe Dumnezeu în concreteţea trupului, gestul 
nu mai poate rămâne doar un simplu limbaj mut, ci devine gest 
iconic, fiinţial cuvântător… 
51 Părintele Ghelasie ne propune să nu mai citim antropologia 
creştină ca pe un decalc al celei greceşti, care organizează natura 
umană trihotomic în: 1) minte (nous), cvasi-sinonimă cu sufletul 
raţional/partea raţională a sufletului (psyche logike sau logistikon), 
numită şi spirit/duh (pneuma), 2) suflet araţional (psyche alogos) 
sau partea animalică, inferioară a sufletului şi 3) trup/carne (soma/ 
sarx), tripartiţie în care doar nous este nemuritor, fiind considerat 
de esenţă divină. Părinţii greci înşişi nu au copiat această schemă 
antropologică (deşi, terminologic, ea este asumată încă din  
I Tesaloniceni 5, 23, din considerente misionare), pentru că altminteri 
n-ar mai fi putut vorbi de Întrupare a Logosului divin în carne  
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(cf. Ioan 1, 14), de Învierea Lui cu trupul etc. De aceea, în textele 
patristice prin „suflet” se înţelege, de obicei, sufletul raţional (şi cu 
acest sens îl foloseşte peste tot şi Părintele Ghelasie), Sfinţii Părinţi 
evitând să adauge „raţional” tocmai pentru a nu sugera că trupul nu 
ar fi şi el raţional; dimpotrivă, asumând prin sinteză antropologia 
biblică, Părinţii au afirmat că şi trupul, nu doar sufletul, este 
întemeiat raţional şi spiritual, fiindcă a fost creat de Dumnezeu prin 
Logos şi insuflat cu aceeaşi suflare divină de viaţă (cf. Geneza 2, 7). 
Modalitatea carpatină îşi adaugă, însă, şi aici propriul specific: ea 
nu vede taina omului în trihotomia platoniciană de mai sus, strict 
ierarhic dispusă, ce reduce practic omul la o substanţă noetică, 
coesenţial divină, întemniţată în particularul unei existenţe indivi-
duale, de unde trebuie să se elibereze excedând o corporalitate 
animalică, ci o vede în integralitatea fiinţei umane ca fiinţă iconică. 
Problematica antropologică este astfel structurată în jurul binomului 
omogen fiinţă–chip, mai precis în jurul „chipului de om” dat de 
Dumnezeu prin insuflare-asumare. Omul se configurează ca fiinţă 
„în sine” întrucât poartă pecetea Arhechipului hristic de Întrupare. 
Ca un feedback patristic, această prioritate a momentului iconic în 
antropologie este afirmată, prin alte cuvinte, şi de Sfântul Chiril al 
Alexandriei când scrie că, în actul creaţiei, Dumnezeu „i-a întipărit 
(omului) chipul firii dumnezeieşti (he eikon tes theias physeos)”, 
realitate iconică despre care Sfântul Chiril ne spune explicit că nu 
trebuie interpretată ca suflet (cf. op. cit., pp. 20-21)! Dar „chipul 
firii dumnezeieşti” prin excelenţă nu este altul decât Hristos, şi 
atunci ajungem la teza Părintelui Ghelasie: realitatea ultimă a fiinţei 
umane este Chipul hristic de întrupare. 
În fine, o astfel de restituire antropologică ca cea oferită de modelul 
carpatin evită riscurile unei abordări spiritualiste, vulgar platoni-
ciene a creştinismului, care mizează pe o presupusă nemurire în 
sine şi pe o „indestructibilitate” a sufletului, reducând practic omul 
la suflet şi devalorizând trupul. Nu în ultimul rând, antropologia 
carpatină evită şi falsa dilemă a originii sufletului (creaţionism sau 
traducianism?), arătând că trebuie să ne concentrăm atenţia, de fapt, 
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pe acea structură ontologică ultimă a omului, care este pecetea 
iconică a Chipului lui Dumnezeu. 
52 Prin actul creaţiei, omul posedă o sacralitate iconică proprie, ca 
bază a creşterii spre asemănarea cu Dumnezeu. Dar această realitate 
iconică a lui nu este un simplu rezultat al unui act creator divin 
conceput ca implicare artizanală (omul-chip nu este un artifact divin 
autoreferenţial, un fel de eidolon pe dos), nici rodul unui efort 
relaţional propriu, desfăşurat progresiv pe suportul unei disponi-
bilităţi erotic-ekstatice intrinseci naturii sale (aşa cum îl propune 
prosopologia existenţialistă gen Yannaras), ci este un fond fiinţial 
pe a cărui temelie se poate constitui planul relaţional al persoanei 
umane; este o configuraţie tainică, în care chipul iconic insuflat de 
Dumnezeu omului precede mistic şi „îmbracă” aspectul de suflet–
trup, ca un „veşmânt” de trup iconic (însăşi consecuţia celor două 
referate antropogenezice din Gen. 1, 27 şi 2, 7 probează acest fapt). 
Pierdut prin păcat, acest „veşmânt” nu poate fi recuperat decât prin 
venirea Arhechipului hristic. Traseul ascetic al vieţii creştine va fi, 
atunci, o continuă icon(iz)are (sau în-chipuire) a trăsăturilor acestui 
Model iconic printr-o mistică „croire”, în sinea proprie, a realităţii 
trupului iconic ca „haină de nuntă”, numai cu care se poate intra la 
Cina cea mare a Eshatonului (v. infra). De observat, aşadar, că 
Părintele Ghelasie referă „hainele de lumină” ale trupului iconic 
(chip al omenităţii hristice) la integralitatea suflet–corp, nu numai 
la corp. Prin urmare, va trebui să acceptăm că păcatul originar a 
introdus o degradare deopotrivă a sufletului şi trupului, deci şi o 
anumită „mortalitate” a sufletului (în acord cu profeția biblică „în 
ziua când veţi mânca din el [din pomul cunoştinţei binelui şi 
răului], de moarte veţi muri” – Geneza 2, 17); ceea ce, totuşi, 
rămâne din om este acel chip iconic primit prin suflare divină 
(„chipul slavei Tale celei negrăite sunt, deşi port rănile păcatelor”, 
glăsuieşte un imn din slujba ortodoxă a înmormântării), desfigurat 
şi el pe măsura îndepărtării de Dumnezeu. Compensativ, Învierea 
lui Hristos restaurează şi desăvârşeşte fiinţa umană integrală – 
suflet şi trup – îi redă omului „hainele de lumină” prin Botez. 
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În plus, să notăm că viziunea antropologică expusă de Părintele 
Ghelasie evită elegant şi orice interpretare hristologică ce atentează 
la integritatea naturii umane a Domnului şi, implicit, la realitatea şi 
deplinătatea Întrupării ca unire dintre întreaga dumnezeire şi uma-
nitatea întreagă. Toate ereziile hristologice – în speţă dochetismul 
şi apolinarismul – au avut drept cauză încercarea de a integra 
învăţătura Bisericii despre Întrupare în modelul antropologiei clasice 
greceşti. Aplicând paradigma acesteia, fie Întruparea rămânea de-a 
dreptul ceva aparent, părelnic (ca în dochetism), din cauza incom-
patibilităţii trupului muritor (ca şi a sufletului araţional, pătimitor) 
cu Dumnezeirea nemuritoare şi nepătimitoare a Logosului, fie era 
văzută doar ca o semi-întrupare, în sensul că Logosul trebuia să se 
identifice substitutiv cu partea raţională a sufletului (logistikon), în 
numele coesenţialităţii lor divine şi tocmai pentru a nu da impresia 
că divino-umanitatea lui Hristos e o simplă juxtapunere hibridă, ci 
că se poate păstra, numai în acest fel, configuraţia deplină a unei 
existenţe umane care nu iese din schema nous–psyche–soma şi, în 
acelaşi timp, este realmente asumată de Logosul divin; aşa încât 
natura umană a lui Hristos apărea, de fapt, grav ştirbită, fiind doar o 
natură animalică, alogică (cazul apolinarismului). Percepând însă 
omul ca o structură iconică, în care chipul („veşmântul de trup 
iconic”) „îmbracă” unitar şi distinct sufletul şi corpul, antropologia 
carpatină propune o lectură a Întrupării ca venire firească a 
Logosului şi Arhechipului „la ale Sale (eis ta idia: litt. «la cele [care 
Îi sunt] proprii»)” (cf. Ioan 1, 11). Fără să substituie sau să lase 
neasumat nimic din fiinţa omului, Logosul o reconfigurează iconic 
ţinând împreună sufletul şi trupul. Cu alte cuvinte, din această 
perspectivă apare mai pregnant şi sensul Întrupării ca Înomenire. 
53 Părintele Ghelasie amendează religiozitatea schizoidă specifică 
omului postparadiziac, în care există o dizarmonie între experienţa 
mental-psihologică şi devoţiunea corporală. Semnul ad extra al 
acestei situaţii este scindarea – constatată în spaţiul religios extra-
creştin – misticii de ritual: fie experienţa mistică exclude la apexul 
ei formele rituale, căutând „eliberarea” într-un plan transdevoţional, 
fie ritualul capătă o dominantă aproape magică, o eficienţă per se, 
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aruncând în umbră participarea mistică şi unirea cu Divinul. Punând 
în lumină noua realitate a gestului iconic, ca modalitate de expri-
mare plenară a fiinţei umane recuperate în integralitatea trupului ei 
iconic, mistica de expresie carpatină  anulează tensiunea dintre 
ritual şi mistică, prezentă în celelalte religii în grade diferite. 
54 Omul este aşadar, prin creaţie, o „fiinţă iconică”, sintagmă ce 
subîntinde şi în acelaşi timp depăşeşte (este incomensurabilă prin) 
dihotomia suflet–trup. Fructificând din nou principiul maximian al 
analogiei, Părintele Ghelasie deschide o temă nouă şi deosebit de 
subtilă, a omului ca „dublu chip” – deitate şi ipseitate totodată. Să 
înţelegem însă că nu este vorba de o dedublare ab initio a fiinţei 
umane, ci de o întemeiere iconologică autentică a acesteia, care se 
va dezvolta ulterior ca realitate dialogală; iar iconicul, la Părintele 
Ghelasie, are sensul unui echilibru unitar între chipul divin şi cel 
uman. Pe acest temei, în om există o permanentă situare faţă către 
faţă, şi implicit un dialog, între imago Dei şi imago ipsi, a doua 
constituindu-se ca alteritate în măsura în care se recunoaşte iconic 
(nu reflexiv) în prima şi îşi afirmă apoi, tot mai accentuat, în mod 
dialogal această identitate (aşa încât omul nu este o simplă şi 
inconsistentă reflectare „în oglindă” a lui Dumnezeu, dar nici o 
realitate identică ontologic cu El). Dar acest dialog nu se face în 
gol, ci în atmosfera de taină a ritualului; omul apare astfel, prin 
acest „dublu chip” al său, deopotrivă dependent de actul creator şi 
proniator al lui Dumnezeu, dar şi liber constituit ca existenţă 
autodeterminată (prin acea autexousia), având deschisă posibilitatea 
unei nesfârşite îndumnezeiri ca tindere, mereu mai deplină, către 
imago Dei. Totodată, creşterea onto-iconologică a omului este 
structurată ritual şi nu duce la o contopire indistinctă cu Fiinţa, ci la 
unitate în distincţie, tocmai datorită „dialecticii” foarte fine dintre 
imago Dei şi imago ipsi. 
55 Părintele Ghelasie spune că, în mistica iconic-carpatină, gestul este 
alfa şi omega drumului ascetic către Dumnezeu. Exprimarea omului 
în dăruire faţă de Creator începe cu gestul de recunoaştere încă 
neexplicitat, rezultat din memoria iconic-ontologică a Divinului pe 
care o conservă fiinţialitatea noastră, dar care este prioritar  formelor 
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explicite/verbale de exprimare; ea continuă cu răspunsul – exprimat 
mai întâi prin cuvânt şi numire, dar structurat tot ca gest ritual – care 
este „relaţionalul” omului cu Dumnezeu, cum îl numeşte Părintele; în 
sfârşit, exprimarea se împlineşte cu tăcerea în unirea împărtăşirii/ 
participării reciproce (tăcerea apofatică a misticii clasice) care este 
„întâlnirea în sensul cel mai înalt”. A se observa, în plus, nuanţa 
gestică pe care Părintele Ghelasie o imprimă apofatismului însuşi. 
Realitatea apofatică, pe care Dionisie pseudo-Areopagitul o numea 
paradoxal „întuneric supraluminos (hyperphotos gnophos)”, este 
numită în mistica iconic-carpatină „gest de primire şi împlinire în 
care taina nu se mai poate exprima în cuvinte”, pentru că îşi are 
exprimarea în însăşi împlinirea. Ca un feedback biblic al acestei 
paradigme gestice am putea spune că, în starea paradiziacă, Adam 
primeşte întipărirea ei: este aşezat în grădina Edenului – această 
dispunere fiind montura omului în calitate de „legătură firească” a 
creaţiei (physikos syndesmos), cum zice Sfântul Maxim, care face 
posibilă orientarea sa gestic-teocentrică, de recunoaştere preliminară 
a lui Dumnezeu; apoi, pe această bază, el numeşte vieţuitoarele – 
eveniment nu doar de citire noetică a raţiunilor divine din făpturi, ci 
adevărată cuvântare gestică: Dumnezeu aduce la Adam făpturile, ca 
pe un dar, iar el le numeşte într-un gest de răspuns-oferire euharistic, 
într-un ritual căruia îi lipseşte, totuşi, împlinirea, întrucât Adam nu 
găseşte, printre făpturi, „ajutor asemenea lui (homoios auto)”; în 
sfârşit, crearea femeii din coasta lui Adam, în somnul ekstatic al 
acestuia, poate primi – prin raportare la Arhetip – tot o conotaţie 
gestic-euharistică: Părinţii observă simetria dintre acest episod şi naş-
terea Bisericii-Mireasă prin împungerea coastei lui Hristos (cuprins 
de somnul morţii pe Cruce), din care curg elementele baptismal-euha-
ristice. Somnul adamic anticipează atmosfera acelei tăceri gestic-
apofatice a unirii cu Dumnezeu pe care Adam, însă, n-a realizat-o. 
56 Sintetizând, consecuţia logică şi mistic-antropologică a ascezei 
bazate pe centralitatea gestului ar fi următoarea: suflare divină – 
chip de om (al Întrupării hristice) – vocaţia omului de a fi sălaş al 
Întrupării şi totodată altar de jertfă adusă lui Dumnezeu, vocaţie 
care îi permite să facă acel gest iniţial de recunoaştere – gestul 
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ritual ca bază a exprimării omului prin cuvânt şi prin alte modalităţi 
relaţionale – întâlnirea culminantă cu Dumnezeu într-un apofatism 
al gestului. Axul central este legătura dintre Întrupare şi altar, apoi 
dintre acesta şi gest; gestul iconic este întemeiat atunci pe însăşi 
taina Întrupării Fiului Care este, în acest fel, şi Arhetip gestic (vezi 
şi mai jos). Persoana umană are, ca fond de exprimare, ritualul 
gestului iconic, care o „suprapersonalizează”, punându-i în evidenţă 
plenar posibilităţile fiinţiale. Gestul este, în acest sens, prioritar faţă 
de cuvânt, fiind o exprimare – cum spuneam – mai deplină; în plus, 
relaţia gest–cuvânt poate fi asimilată, la nivel antropologic, celei 
dintre fiinţă şi energii. 
57 Părintele Ghelasie critică aici o anumită „sciento-teologie” care 
se grăbeşte să legitimeze teologic un limbaj şi o problematică ce vin 
din câmpul ştiinţelor contemporane. Deşi s-a ajuns astăzi, pe calea 
acestor ştiinţe, la descoperiri remarcabile mai ales în lumea micro-
cosmosului, transferarea şi interpretarea necritică a acestor rezultate 
în perspectivă filozofică şi teologică comportă riscul reiterării unei 
gândiri panteiste, în care lumea este văzută tot ca „marele lanţ al 
Fiinţei” atârnat de Absolut. O astfel de paradigmă a fost şi este de 
neacceptat în creştinism, fiind mai ales incompatibilă cu mistica 
iconică, unde se pune atât accent pe alteritatea fiinţială a creaţiei şi 
pe întâlnirea ei reală cu Dumnezeu. Pericolului actual ca, de teama 
materialismului, religia să migreze – sub incidenţa ştiinţelor infor-
maţiei – către un spiritualism evazionist, Părintele îi opune taina 
„materiei” ca realitate iconic-euharistică destinată vieţii veşnice. 
58 În acest răspuns, Părintele Ghelasie a dezvoltat, comparativ, ideea 
că, faţă de religiile anterioare (sau alogene) lui, creştinismul e mai 
degrabă o „anti-religie”, trăsătură care se susţine pe cel puţin patru 
planuri conivente: teologic, antropologic, cosmologic şi ritual. Pe 
acest din urmă plan, caracterul „anti-religios” al creştinismului este 
probat nu doar de faptul că, aici, Dumnezeu este cel care Se jertfeşte 
primul pentru om, pentru ca omul să poată oferi apoi răspunsul său 
de jertfă, ci şi, aşa cum ne atrage atenţia Părintele Ghelasie, de 
preeminenţa darului asupra jertfei în euharistie – temă liturgică 
decisivă, deşi iarăşi prea puţin frecventată de misteriologia canonică. 
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Accentul pe care îl pune Părintele pe această superioritate a darului 
are cel puţin două susţineri scripturare solide: 1) la Cina de Taină, 
anterioară jertfei de pe Golgota, Iisus le dăruieşte Apostolilor 
Trupul şi Sângele Său deja „jertfite” mistic, deci o euharistie reală 
înainte şi independent de jertfa Crucii. [Sfântul Chiril al Alexandriei, 
în Comentariul său la Evanghelia după Ioan, merge până acolo 
încât afirmă că această jertfă nici nu mai era determinist necesară. 
Iisus n-a dorit Calvarul nu de teama lui, ci întrucât i-a conştientizat 
inutilitatea deşi, în acelaşi timp, inevitabilitatea din cauza hotărârii 
irevocabile a oamenilor de a-L răstigni; iar acest conflict, de a fi 
nevoit să accepte ceva inutil din perspectiva divină, dar inevitabil 
din cea omenească, provoacă agonia pe care o trăieşte în Ghetsimani. 
Suferinţele, crucificarea şi moartea puteau lipsi – ne spune Sfântul 
Chiril – din iconomia mântuirii fără ca aceasta să fie periclitată 
(altminteri ar trebui să le mulţumim lui Iuda, membrilor 
Sanhedrinului şi lui Pilat din Pont pentru mântuirea noastră). Ele au 
reprezentat doar mizanscena impusă de om actului final al unei vieţi 
trăite sacrificial de la un capăt la altul, mizanscenă pe care Iisus a 
acceptat-o liber, deşi n-a voit-o: „El primeşte să pătimească şi face 
de bunăvoie ceea ce nu-I este pe voie, pentru folosul (adus oame-
nilor) din (propria) pătimire” – cf. Expositio in Joannis Evangelium 
IV.1, P.G., t. 73, col. 529 B–C, traducere personală]; 2) în 
convorbirea cu Nicodim, Iisus vorbeşte despre dăruirea Sa de către 
Tatăl, din iubire pentru lume, ca despre ceva deja făcut: „căci aşa a 
iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Unul-născut L-a dat 
(edoken)...”. Întreaga viaţă a lui Iisus, începând cu Întruparea, este, 
aşadar, un dar al Tatălui făcut lumii. În fine, referitor la afirmaţia 
Părintelui Ghelasie că „în Liturghie e [mai curând] oferirea lui 
Hristos cel înviat”, să nu uităm că evenimentul care a fost valo-
rificat încă de Biserica primară ca fiind protoliturghia a avut loc, 
într-adevăr, după Înviere, la cina din Emaus. 
59 Nu înseamnă că ceea ce a făcut Dumnezeu numai prin cuvânt 
(adică creaţia non-umană) este o simplă „reflectare” a Lui, ci că 
omul, în absenţa suflării divine, ar fi fost lipsit de o dimensiune 
ontologică fundamentală, lipsă care nu ar fi permis chipului său 
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iconic (Geneza 1, 26-27) să se realizeze plenar, adică nu i-ar fi 
permis să aibă o identitate ireductibilă la Dumnezeu; fără suflarea 
divină, omul nu ar fi putut să fie o adevărată „fiin ţialitate de 
creaţie” (o imago ipsi, nu doar o imago Dei). Cele două referate 
biblice ale creării omului trebuie citite, de aceea, ca texte ale căror 
semnificaţii coexistă iconic (i.e. „în egalitate de prezenţă deodată”), 
pentru că ele redau o întemeiere a omului ca fiinţă iconică (menită 
Întrupării hristice) şi totodată ca fiinţă pneumatică-liturgică (menită 
în-bisericirii); sau, cum va spune Părintele imediat, într-o sintagmă 
de maximă concentrare, omul este menit să fie „chip iconic de 
altar”. Dar Părintele Ghelasie ne sugerează, în acest răspuns, chiar 
ceva mai mult: o anumită „prioritate” mistică a suflării divine, precum 
şi a gestului „plastic”, în actul creării omului [cf. iarăşi Geneza 2, 7, 
în versiunea Septuaginta: „Dumnezeu a plăsmuit (eplasen, din vb. 
plasso = a modela/plasticiza, v. supra, nota 46) omul – praf din 
pământ – şi i-a suflat în faţă suflare de viaţă”]. Deşi nu exclude 
nicidecum crearea omului prin Logosul „prin Care toate au fost 
făcute”, Părintele vrea să ne spună, prin acest accent, că Dumnezeu 
Însuşi l-a zidit pe om ca pe un altar pe care l-a consacrat prin 
suflarea Sa, pentru ca omul, la rândul lui, să-I poată răspunde, în 
primul rând, tot printr-un gest-altar. După cum fără a fi, în fiinţa lui, 
un chip iconic, omul nu s-ar putea iconiza deplin, tot astfel dacă  
n-ar fi altar nu şi-ar putea împlini condiţia euharistică; acesta este 
fundamentul ultim, întemeiat genezic, al conivenţei dintre asceză şi 
ritual pe care Părintele Ghelasie a insistat atât de mult până aici. 
60 Reamintindu-ne succesiunea etapelor ascezei gestice (v. supra, 
notele 55 şi 56), Părintele Ghelasie afirmă preponderenţa rituală a 
experienţei mistice creştine, care e o consecinţă firească a accentului 
antropologic pe care l-am comentat în nota anterioară. Aşezată pe 
aceste baze antropologice, doar experienţa mistică creştină poate fi, 
într-un sens total şi absolut, o ritualizare esenţială, o transpunere în 
dimensiunea interiorităţii a paradigmei formative a ritualului. Totul, 
în creştinism, începe şi se termină sub specia ritualului liturgic, iar 
această perspectivă pe care o propune Părintele nu trebuie confundată 
cu o grilă hermeneutică unilaterală, nici cu un limbaj metaforic, ci 
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este o perspectivă consistent fundamentată ontologic: a face din gest 
altarul pe care te aduci pe tine însuţi ca ofrandă este actul devoţional 
desăvârşit, total, este împlinirea umanului în întâlnirea cu Divinul. 
Propriul altar, configurat în gest, este temelia pe care creştinul îşi 
zideşte şi celelalte modalităţi ale rugăciunii; el dobândeşte astfel o 
constituţie orantă (v. infra), noţiune care desemnează corelativul firesc 
al condiţiei euharistice de care Părintele ne-a vorbit în interviul prece-
dent. Mai precis, efortul ascetic al creştinului este acela de a se trans-
pune pe sine în starea de fiinţă orantă, de ofrandă integrală şi neştirbită 
(„f ără prihană”, aşa cum anunţă profetic, la tot pasul, liturghia 
Vechiului Testament), pentru ca Dumnezeu să-l metamorfozeze în 
fiin ţă euharistică prin combustia nemistuitoare a Duhului Sfânt. 
61 Părintele Ghelasie merge până la a reformula teologia persoanei 
şi a „suprapersonalizării” ei în termenii unei adevărate cheironomii: 
gestul e regula aurea, atotcuprinzătoare, a asceticii şi misticii car-
patine, care poate fi numită în acest sens „calea gestului”. La fiecare 
pas al acestei căi ascetice, gestul este semnul şi măsura avansării spre 
pleroma realizată a persoanei, spre strălucirea ei deplină, pentru că 
persoana are gestul ca „fond [fiinţial] de exprimare”, de ieşire 
ekstatică din sine. Această relaţie persoană–gest nu este, de fapt, 
altceva decât relaţia din teologia palamită dintre fiinţă şi energii, însă 
e adusă la termenii şi cotele ei fireşti, prosopologice, pe care 
discursul Sfântului Grigorie Palama – focalizat, din cauza provo-
cărilor teologice cărora le răspundea, asupra prestigiului fiinţial 
divin al harului – nu le scotea în prim-plan, deşi le subînţelegea. 
62 În sensul că Fiul împlineşte actul de creaţie a lumii ca dar oferit 
Tatălui din postura asumării iconice a chipului de Întrupare (din 
postura „Chipului hristic precreaţie”). 
63 Folosind, adică, un semnificant (iconic) al locuirii într-un topos 
organizat ierarhic, care te păstrează în hotarele unei „civilităţi” a spi-
ritului şi care nu încurajează transgresiunile spiritualiste „barbare” ori 
apofatismele radicale. 
64 Acesta e, mai ales, cazul şcolilor de filozofie mistică ale hinduis-
mului – fie că ne referim la cele moniste ca Advaita Vedanta sau la 
cele dualiste ca Samkhya-Yoga –, precum şi cazul budismului, la 
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care se referă aluziv Părintele Ghelasie şi în care nu se poate con-
cepe starea de eliberare (mokşa în Vedanta, kaivalya în Samkhya-
Yoga sau nirvana în budism) ca o stare individualizată, grevată de 
conştiinţa alterităţii faţă de Absolut, ci numai ca non-dualitate (skr. 
advayata). Prin urmare, aceste mistici percep însăşi starea de Rai 
(i.e. experienţa unei beatitudini) ca pe una temporară şi inferioară 
(pentru că determinată karmic) stării de eliberare. Totuşi, trebuie 
spus că intuiţia Extremului-Orient despre natura „transindividuală” 
a sinelui (sau a non-sinelui, în budism) este corectă, deşi incompletă 
în măsura în care nu distinge persoana de individ. Revelaţia şi teologia 
creştine au arătat, însă, că această situaţie ontologică „transindividuală” 
nu este şi o depersonalizare, ci – aşa cum îi spune Părintele – o 
„suprapersonalizare”. Deşi acesta poate părea un termen forţat, el 
ne delimitează din nou, în subsidiar, de acea viziune reducţionistă la 
care ne-am mai referit critic, proprie personologiei actuale (gen 
Chr. Yannaras), care nu vede în persoană mai mult decât ipostaza 
manifestă a omului, „evenimentul extatic-relaţional”; or discursul 
Părintelui Ghelasie merge în direcţia afirmării persoanei ca realitate 
enstatică (i.e. „dincoace” de ego-ul manifest, dar şi de substraturile 
oricât de abisale ale inconştientului individual sau colectiv) şi, de 
aceea, „transindividuală”, dar care păstrează simultan şi starea de 
alteritate faţă de Dumnezeu, însă nu prin individuaţie, ci pentru că 
este o realitate ofertorială, o infrastructură ontologică ce subzistă ca 
dar (vezi şi nota următoare). 
65 Semnul a ceea ce Părintele numeşte „suprapersonalizarea” omului 
este că darul lui îşi păstrează valoarea în veşnicie, chiar şi-o sporeşte 
prin însuşi actul dăruirii şi primirii. Omul (odată cu darul adus) nu 
dispare în actul dăruirii, nici nu-şi pierde alteritatea personală, ci şi-o 
accentuează în acest flux continuu de dăruire şi primire. Acesta 
este, după opinia mea, şi sensul profund al rugăciunii liturgice 
vasiliene: „Dăruieşte-le lor (i.e. celor care au adus daruri) cele cereşti 
în locul celor pământeşti, cele veşnice în locul celor vremelnice!”. 
Prin dăruire, darul capătă valoare veşnică şi conferă totodată valoare şi 
identitate („suprapersonalitate”) veşnică dăruitorului. Darul rămâne 
un etern spaţiu al dialogului şi întâlnirii pentru că este, simultan şi 
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paradoxal, păstrat de cel care dăruieşte (în sensul că darul îi garan-
tează in aeternum identitatea ireductibilă la Dumnezeu ca Primitor), 
dar şi dăruit total, pentru că dăruitorul însuşi devine ofrandă (nu 
dispărând în ofranda adusă, ci exprimându-şi plenar identitatea 
„suprapersonală” printr-un gest total de dăruire – v. supra, nota 61). 
În egală măsură dăruirea „suprapersonalizează” dăruitorul, 
promovându-i ipseitatea (acea imago ipsi), dar îl şi preschimbă 
(euharistic) în ofrandă după Chipul jertfei totale, hristice, 
împlinindu-l ca imago Dei. 
66 Inutil să mai argumentăm laborios această teză, aparent temerară, 
pentru că ea este corelativul în limbaj sacramental al cuvintelor 
Apostolului Pavel, care vorbeşte de o adevărată hristoformare a 
creştinului (morphothei Christos, cf. Galateni 4, 19). 
67 Am comentat deja în alt loc (v. supra, nota 10) că prezenţa 
euharistică a Domnului la Emaus nu o exclude, ci o include pe cea 
văzută. În răspunsul de faţă, Părintele Ghelasie ne conduce cu o 
treaptă mai adânc în mistica prezenţei euharistice, spunându-ne că 
Euharistia de după Cincizecime are ceva în plus faţă de Cina din 
Emaus, în sensul că prima este modul prezenţei lui Iisus care se află 
cel mai aproape de prezenţa Lui eshatologică, pe care Şi-o va dezvălui 
cu slavă la sfârşitul veacului. Or dacă Hristos-Cel-euharistic, cu care 
ne împărtăşim în Biserica Cincizecimii, îl prefigurează cu o conivenţă 
maximă pe Hristos-Cel-eshatologic, atunci Trupul şi Sângele euha-
ristice pe care le primim la împărtăşirea din veacul acesta sunt ca o 
„materie primă”, ca o plămadă a configuraţiei fiinţei noastre 
eshatologice. Sfintele Daruri găsesc în noi pecetea Arhechipului 
hristic, pe care L-am primit la zămislire şi L-am înnoit la Botez şi care 
teoformează în chip de răspuns propriu firea noastră, prin aluatul 
Pâinii şi Vinului. Pe scurt, condiţia noastră euharistică o pregăteşte pe 
cea eshatologică. Am putea, din nou, asemăna acest parcurs gradual 
crescător al fiinţei umane, de care vorbeşte Părintele Ghelasie în 
termeni liturgici, şi anume condiţie iconică (constituţie orantă) – 
condiţie euharistică – condiţie eshatologică, cu gradientul ontologic 
maximian: existenţa simplă (to einai) – existenţa bună (to eu einai) – 
existenţa veşnică (to aei einai) (cf. Ambigua 7 b şi 157, trad. cit., pp. 
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73 şi 332). Dacă, la Sfântul Maxim, înaintarea de-a lungul acestui 
traseu se face prin exerciţiul voinţei, care avansează de la putere 
(potenţă), prin lucrare, la odihnă, pentru Părintele Ghelasie gradientul 
se împlineşte şi se exprimă gestic: gest de recunoaştere – gest de 
răspuns – întâlnirea/odihna în apofatismul gestului. Notăm, de 
asemenea, că şi pentru Sfântul Chiril al Alexandriei realizarea omului 
ca ofrandă adusă lui Dumnezeu se exprimă tot în termenii atingerii 
unei condiţii euharistice: faptele sfinţilor devin „mâncare lui Dum-
nezeu (edodima to Theo)” (cf. op. cit., p. 571), ele susţin, aşadar, 
intervalul unei adevărate euharistii reciproce între om şi Dumnezeu. 
68 În acest context, păcatul ca neînvrednicire, în sensul nelucrării 
noastre pentru refacerea condiţiei euharistice, echivalează cu o 
desfigurare a Chipului lui Hristos, cu o palmă dată Acestuia peste 
obraz. 
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Interviuri. Convorbiri 
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Despre demonizați 
 
 
Răzvan Bucuroiu: Ne aflăm în ambianța cu totul specială a 

Sfintei Mânăstiri Frăsinei, ctitorie a Sfântului Ierarh Calinic de la 
jumătatea secolului trecut. Este o mânăstire de călugări binecu-
noscută în Țara Românească și chiar în toată ortodoxia română și 
stăm de vorbă, aici lângă stupi, cu Părintele Ghelasie – viețuitor în 
această mânăstire – pe care am vrea să-l întrebăm câteva lucruri 
referitoare la viața călugărilor de aici despre care știm că are niște 
tipicuri ale ei puțin mai particulare. Prima întrebare, Părinte 
Ghelasie: În ce constă diferența, particularitatea vieții monahale de 
aici de la Frăsinei față de alte mânăstiri ortodoxe din România? 

Părintele Ghelasie Gheorghe: Domnul meu, așa, pentru cunoaș-
terea celorlalți, care mai puțin cunosc și știu despre Mânăstirea 
Frăsinei, aș începe cu, să zicem așa, un mic istoric. Ca așezare, 
Mânăstirea Frăsinei datează dinainte de 1700, când doi pustnici, 
Ilarion și Ștefan, foști călugări de la Mânăstirea Cozia, apoi, cum 
era obiceiul, viețuitori un timp și la Muntele Athos s-au reîntors 
apoi în aceste ținuturi, unde era o pădure de frasin, de unde numele 
de Frăsinet. Aici dânșii, doritori de o viață pustnicească și de o viață 
duhovnicească mai deosebită, cum spune cântarea – „Învăpăiați de 
dumnezeiescul dor duhovnicesc” – se retrag în aceste locuri și 
întemeiază o mică sihăstrie, care le oferă într-adevăr acea liniște, 
acea isihie, în termeni filocalici, care înlesnea această tindere 
duhovnicească a lor. Adevărata față de fapt a așezării călugărești 
din Mânăstirea Frăsinei începe odată cu un nou ctitor care este 
Sfântul Calinic, fost stareț la Mânăstirea Cernica, ales episcop la 
Râmnicu Vâlcea. Și dânsul se știe că a vizitat Muntele Athos și a 
rămas foarte impresionat că, venind în aceste locuri, i se pare că 
locul acesta seamănă foarte mult cu Muntele Athos. Și de aceea în 
1860... 
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R.B.: În ce fel putea să semene cu Muntele Athos? Ca 
ambianță...? 

G.G.: Atât cadrul... i s-a părut cadrul geografic, dar cel mai 
mult parcă i s-a părut așa, să zicem așa, într-un termen filocalic, 
duhul acestui loc. Și de aceea... 

R.B.: Are un duh anume acest loc? 
G.G.: Cu asta vreau eu să fac o legătură și vreau să spun că 

venind Sfântul Calinic în aceste locuri și găsind această, pe undeva, 
asemănare cu locurile de la Muntele Athos, Sfântul Calinic face un 
lucru deosebit pentru chipul monahal din țara noastră. Pentru că 
împletește, pe undeva, – mai ales în partea noastră, a Munteniei – 
împletește această trăire autohtonă, să zicem așa, carpatină cu 
trăirea athonită, despre care se știe că are tradiția unei vieți 
monahale de secole, chiar de... 

R.B.: Sigur, are 1000 de ani Muntele Athos... 
G.G.: De aceea Sfântul Calinic, luând hotărârea să extindă 

această mică sihăstrie Frăsinet, face o biserică mai mare și chilii 
unde de asemenea adună o obște de călugări mai deosebită. 
Adoptând regula Muntelui Athos, Sfântul Calinic face un lucru 
foarte inspirat în sensul duhovnicesc al cuvântului, pentru că prin 
Mânăstirea Frăsinei se fondează, să zicem așa, un mic Munte Athos 
și aș putea zice așa: un Athos Carpatin. Pentru că, deși se aduc 
regula și viața athonită, sigur că se împletesc cu viața locală 
duhovnicească și din această împletire se naște viața monahală din 
Mânăstirea Frăsinei... 

R.B.: Părinte Ghelasie... 
G.G.: Să continui... Specificul Mânăstirii Frăsinei este deci 

această împletire, să zicem așa, dintre duhul filocalic athonit și 
poate puțin mai aparte, duhul filocalic al nostru autohton carpatin. 
Și dacă specificul duhului athonit este în acea tindere a minții spre 
unire cu Divinitatea, a contemplării aceleia a rugăciunii minții care 
coboară în inimă, specificul carpatin al nostru este, pe undeva, într-un 
sens aparte... În sensul că mintea este, pe undeva, înlocuită cu un fel 
de duh direct al sufletului. Și această împletire dintre specificul 
filocalic athonit și specificul, să zicem așa, filocalic carpatin dă 
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această spiritualitate a Mânăstirii Frăsinei, care este tocmai armonia 
aceasta între spiritualitatea minții și spiritualitatea inimii. Pe undeva 
este tocmai acest ideal pe care îl căutau filocalicii de unire a minții 
cu inima... Cum se zice în Frăsinei, inima nu numită în sens de 
inimă, ci în sens de duh direct al sufletului. 

R.B.: Părinte, există în această mânăstire rugători ai inimii? 
G.G.: Tradiția mânăstirii în această privință este destul de 

accentuată în sensul acesta, pentru că atât părinții bătrâni, cât și cei 
tineri au acest ideal, după cum spuneam, pentru că așa este duhul, 
să zicem așa, al mânăstirii. Au acest ideal de unire a minții cu duhul 
sufletului (zisa inimă), considerându-se aceasta de fapt trăirea 
propriu-zisă duhovnicească. De aceea atât cei mai în vârstă cât și 
cei tineri pun o bază deosebită, pe undeva, pe trăirea aceasta în duh. 
De aceea majoritatea care vin în Frăsinei sunt puțin nedumeriți, 
pentru că văd în aparență o viață exterioară și mai puțin interioară. 
Dar de fapt tocmai aceasta este frumusețea și, pe undeva, specificul 
acestei spiritualități carpatine athonite, să-i zicem așa, a Mânăstirii 
Frăsinei, o împletire a acestui ideal Hristic, o împletire armonioasă 
dintre partea direct spirituală și partea exterioară. Însuși cadrul așa 
de frumos, plin de verdeață, plin de... o stare de cadru natural pur 
face acest lucru, încât totuși sfințenia părții exterioare este un ideal 
ca și sfințirea părții interioare. Încât mulți dintre cei care caută, cum 
se spune, viața monahală, ca chip monahal, în Mânăstirea Frăsinei 
sunt, pe undeva, contrariați că văd interiorul prin partea exterioară. 

R.B.: Părinte Ghelasie, urcând aici înspre Frăsinei, pe drumul 
acesta accidentat și îngust, am ajuns la o biserică... Este biserica 
până la care pot să ajungă femeile, pentru că în Mânăstirea Frăsinei 
nu au voie femeile... 

G.G.: ... Care e regula Muntelui Athos cu interdicția de a nu 
intra femei, de a nu se mânca deloc carne și a se face rugăciune la 
miezul nopții. Aceasta e regula de bază. 

R.B.: Urcând aici, spre Frăsinei, am poposit la biserica aceea 
unde au voie să intre... 

G.G.: Locul de poposire al femeilor. 
R.B.: Locul de poposire al femeilor. Acolo era... am nimerit 

tocmai în timpul unei slujbe de exorcizare. Afară erau doi părinți și 
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era multă lume strânsă și erau niște femei care – spuneau cei de la 
fața locului – că sunt îndrăcite, că sunt posedate. Probabil că v-ați 
întâlnit cu asemenea cazuri, probabil că și dumneavoastră ați oficiat 
slujbe sau ați încercat să exorcizați asemenea cazuri extrem de 
complicate. Aș vrea să vă pun o întrebare scurtă: care este diferența 
dintre un bolnav psihic și un demonizat? 

G.G.: Și în Sfânta Evanghelie ni se arată că unul dintre 
aspectele păcatului este această, pe undeva, posedare demonică care 
este o mărturie că păcatul este, pe undeva, o împletire și cu răul 
demonic. Și în zilele noastre se pare că demonismul este destul de 
accentuat și se pare că se accentuează. Nici Mânăstirea Frăsinei nu 
este scutită de acest lucru. Chiar și la noi aici sus vin tot felul de 
demonizați, foarte mulți epileptici și nu atât în sensul de boală 
medicală ca epilepsie, ci o mărturie clară că într-adevăr sunt 
demonizați. Pentru că au... cum puneți dumneavoastră întrebarea... 

R.B.:  Care este mărturia aceasta? 
G.G.: Cum puneți dumneavoastră întrebarea: care este 

deosebirea dintre o boală psihică... Sigur că medicina consideră 
bolile acestea mai mult pe bază psihică, însă semnul, să zicem așa, 
al unui demonizat e cu totul deosebit față de o boală psihică.  

R.B.: Tălmăciți-ne semnul, vă rog... 
G.G.: În primul rând, majoritatea acestora nu manifestă atât 

niște, să zicem așa, efecte de ordin psihic, cum sunt consemnate 
medical. Au niște manifestări care sunt cu totul scoase din comun și 
care dovedesc că sunt stări demonice. În primul rând, ei mărturisesc 
un fel de posedare peste partea lor volitivă. În al doilea rând, 
majoritatea care vin aici se dovedesc destul de lucizi. Și, mai mult 
decât atât, o boală psihică este o boală care are niște manifestări 
continue; deci, pe undeva, un bolnav psihic e tarat și are niște 
simptome permanente, pe când acești bolnavi demonici sunt foarte 
normali și au manifestările respective numai în anumite crize și, 
ceea ce este interesant, că numai anumite crize la anumite momente 
ale ritualului religios. 

R.B.: Care momente? Sunt anumite momente speciale sau...? 
 G.G.: Da. De exemplu chiar și astăzi a fost un moment foarte 

semnificativ. Această reacție, să zicem așa, demonică, apare în 
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primul rând odată cu ieșirea sfintelor daruri, care e un moment 
foarte... 

R.B.: Atunci se agită probabil cel mai tare... 
G.G.: Da, pentru că este momentul acela înalt când însăși 

creația are acces de intrare la Dumnezeu. E trecerea aceasta a 
darurilor pe la sfântul altar, care pe undeva preînchipuie, și e real de 
fapt, nu numai preînchipuie, această intrare a noastră prin Hristos 
chiar în Împărăția lui Dumnezeu și participarea la cele dumne-
zeiești. 

R.B.: Atunci, deci, este un moment... 
G.G.: Deci un moment când într-adevăr duhurile se tulbură 

foarte mult, iar un moment... 
R.B.: Și care e forma lor de manifestare? Cum se tulbură? În ce 

sens? 
G.G. Majoritatea epilepticilor au crizele tocmai în momentele 

acestea, iar ceilalți care nu au epilepsie, dar au niște manifestări din 
acestea demonice... în primul rând îi apucă dintr-o dată, așa... E cu 
totul alta decât simptomatologia unei boli psihice, decât un simptom 
psihic obișnuit, să zicem așa, medical. Îi apucă câte o criză, încât 
simt o posedare și atunci fac niște acte involuntare și de o 
manifestare într-adevăr demonică. 

R.B.: Adică? 
G.G.: În primul rând, scot niște sunete oribile pe care nici ei nu 

pot să le explice, au niște manifestări de o brutalitate chiar 
demonică... 

R.B.:  Sunt violenți... 
G.G.: Sunt extraordinar de violenți și ei, cum să spun eu, nu-și 

explică această violență. Și în al doilea rând au niște stări, să zicem 
așa, cum le numește medicina astăzi, un fel de paranormal care e cu 
totul altfel decât o boală psihică obișnuită. Și dovada cea mai mare 
într-adevăr este că aceste tulburări demonice au loc numai odată cu 
actele principale ale ritualului liturgic. Și iarăși, o manifestare cum 
ați văzut dumneavoastră, poate cum spuneați de acel loc de popas  
unde sunt femeile... Manifestările acestea, pe undeva, de posedare 
la femei sunt, într-adevăr, într-o situație mai aparte... 



245 

R.B.: În ce sens? 
G.G.: Noi, din Mânăstirea Frăsinei, suntem atenți, pe undeva, 

să nu cădem pe undeva într-un fel de misticism bolnăvicios, în 
sensul că pe baza tradiției Părinților și trăitorilor din mânăstirea 
noastră suntem pe undeva foarte exigenți în sensul de a nu lăsa ca 
acest demonism să se manifeste. Noi întotdeauna... 

R.B.: Poate fi ținut în frâu? 
G.G.: În ce sens? Așa zisele exorcisme care se fac... și poate 

unii chiar fac un fel de exagerări în această măsură... sunt într-
adevăr și Părinți cu daruri speciale, care într-adevăr pot să scoată 
demonii. 

R.B.: În Mânăstirea Frăsinei există asemenea Părinți? 
G.G: Avem și noi câțiva Părinți, în special Părintele Lavrentie, 

care are un dar deosebit. Dar și Părintele Lavrentie și ceilalți 
Părinți, cum spuneam, au această... 

R.B.:  Discreție... 
G.G.: Da... încât noi căutăm să stopăm aceste manifestări urâte 

demonice și în același timp să-i putem ajuta pe acești bolnavi și pe 
aceste bolnave. 

R.B.: Dar cum pot fi controlate aceste manifestări demonice? 
Cum pot fi ele stăpânite câtă vreme omul nu-și dă seama ce face? 

G.G.: Omul nu-și dă seama ce face, însă toți mărturisesc că în 
urma slujbelor și participării la biserica mânăstirii noastre – atât cea 
de aici de sus, cât și cea de jos – simt că această posedare, care 
înainte era așa de violentă, începe să se atenueze și ei înșiși simt 
această capacitate de... pe undeva de control și de stăpânire a 
acestor manifestări demonice. Ceea ce dovedește că într-adevăr 
darul duhovnicesc de la Mânăstirea Frăsinei acționează într-adevăr 
împotriva acestor manifestări demonice. Însă noi – cum spuneam – 
avem așa, pe undeva, o grijă deosebită încât nu dăm voie mani-
festărilor demonice și în același timp nu căutăm să facem paradă în 
privința aceasta. Pentru că Însuși Mântuitorul spune în Evanghelie 
că oprea pe demoni să vorbească, să se manifeste, să își arate cine 
știe ce putere. În sensul acesta... 

R.B.: Părinte, ați avut cazuri în care oamenii aceștia necăji ți, 
posedați s-au vindecat? 
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G.G.: Da. Putem spune că avem mai multe cazuri... Cunosc și 
eu chiar din satul de unde sunt eu, două cazuri, două femei care 
erau bolnave foarte grav. Au fost chiar internate la spitale de 
psihiatrie unde tratamentele n-au avut nici un efect și venind la 
Mânăstirea Frăsinei după câteva slujbe au devenit normale și și-au 
putut relua viața de familie și viața obișnuită. 

R.B.: Care este cauza acestor îndrăciri? 
G.G.: Cum spuneam, unul dintre efectele cele mai, să zicem 

așa, dramatice ale păcatului este această demonizare. Cum spune și 
Sfântul Apostol Pavel că sunt anumite păcate care sunt așa de... în 
sfârșit... pe undeva destul de grave și atunci Dumnezeu îngăduie ca 
să fie o posedare a acestor duhuri necurate, ca pe undeva prin 
aceasta să stopeze tocmai păcatul. Pentru că, să știți, această 
demonizare, este pe undeva, să zicem așa, chiar un martiriu, pentru 
că un demonizat este foarte torturat ca și... 

R.B.: „Un martiriu” ați spus?! 
G.G.: Da, putem să zicem chiar un martiriu pentru că 

posedarea aceasta este dură de tot, să știți. Acum dumneavoastră 
poate prea puțin ați stat de vorbă cu acești demonizați, dar acești 
demonizați duc o viață de permanentă teroare. O suferință interioară 
care, cum spun Sfinții Părinți, pe undeva este acea zisă suferință de 
Iad care nu seamănă cu nici o suferință psihică. Deci pe undeva este 
acel foc arzător spiritual care e așa de puternic, încât nu se poate 
asemăna cu nici o suferință propriu-zis biologică... 

R.B.: Deci ei practic trăiesc Iadul aici pe pământ... 
G.G.: Da, cum spune în Evanghelie că diavolii mărturiseau și 

strigau la Mântuitorul: „Iisuse, ai venit ca să ne chinuiești încă de 
aici?” Deci sigur că diavolii având această libertate pe undeva să 
acționeze și asupra oamenilor și chiar asupra naturii prin îngăduința 
lui Dumnezeu, de fapt ei totodată aduc... ne aduc nouă aceste pe 
undeva prefigurări ale suferinței de Iad. Și așa multe dintre aceste 
victime ale păcatului, trăind respectivele suferințe într-adevăr își 
recapătă pe undeva conștiința și redevin virtuoși, redevin buni 
creștini și buni trăitori. 

R.B.: Părinte, aș vrea să vă pun o întrebare puțin mai delicată 
acum: credeți că există și cazuri de simulare a acestei demonizări? 



247 

Am văzut astăzi la biserica din vale, am văzut niște femei care 
parcă ar fi mimat această demonizare...  

G.G.: De aceea noi, Părinții din Mânăstirea Frăsinei, suntem 
foarte atenți, pentru că diavolul chiar și când, pe undeva, ar zice 
adevărul niciodată să nu-l crezi. Întotdeauna diavolul, pe lângă 
răutatea... să zicem răul demonic în sine al său, caută să și simuleze, 
adică să joace întotdeauna, pentru că demonul este, pe undeva, 
semnul minciunii. De aceea în aceste boli întotdeauna este și o 
aparență de simulare pe care unii doctori mai puțin cunoscători o 
iau în sensul acesta de prefacere; dar nu toți acești demonici simt cu 
adevărat această influență, cum să spun eu, care este cu totul aparte 
față de o boală psihică. Însă, cum spuneam, noi oamenii duhov-
nicești ne silim din toate punctele de vedere să facem discernere în 
această privință și să nu admitem aceste simulări.  

R.B.: V-ați înșelat până acum vreodată? 
G.G.: Sigur că diavolul, cum spune acolo, în carte, încearcă să-i 

înșele chiar și pe cei aleși și pe cei sfinți. Înșelarea demonică este 
permanentă și este foarte subtilă, de aceea, exact cum zic Sfinții 
Părinți, adeseori, să și vezi și să nu crezi. 

R.B.: Părinte Ghelasie, aici la Sfânta Mânăstire Frăsinei, în 
ultimul timp, din ce în ce mai multe persoane demonizate își caută 
izbăvirea. Care să fie explicația acestui aflux, a acestui număr mare 
de oameni care vin să se tămăduiască aici la mânăstirea dumnea-
voastră? 

G.G.: După cum este și mărturisirea evanghelică, chiar din 
timpul Mântuitorului, erau foarte mulți îndrăciți, demonizați, demo-
nizate... Sigur că și în zilele noastre, datorită păcatului, sunt aceste 
manifestări. Ca orice boală, sigur că se caută locuri și modalități de 
izbăvire și de tămăduire.  

R.B.: Ei înșiși vor să vină sau sunt aduși aici? Au conștiința 
bolii lor? 

 G.G.: Unii au conștiința bolii, alții sunt aduși de rude, de 
părinți și de frați, de prieteni. Cauza acestora se știe. Din punct de 
vedere creștin cauza este păcatul. Îngăduința lui Dumnezeu e ca 
prin aceste posedări să oprească pe undeva o proliferare de fapt a 
păcatului; pentru că aceste boli sunt boli foarte grele. Mai ales 
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epilepticii și chiar cu adevărat demonizații au niște manifestări care 
aduc multe suferințe și chiar greutăți celor din familie și grupului 
social, să zicem așa, în cadrul căruia există.  

R.B.: Părinte Ghelasie, dar în anumite cazuri, vrăjitoria stă la 
baza... este originea acestei îndrăciri, nu?  

G.G.: Popular se vorbește că s-au făcut vrăji, că s-au făcut 
farmece, însă din punct de vedere al nostru creștin și al învățăturii 
Sfinților Părinți, cauza este păcatul. Deci atât vrăjile, cât și farmecele 
nu ar avea putere dacă nu ar fi la bază păcatul. Într-adevăr, ocultis-
mul acesta care se extinde și proliferează în zilele noastre, pe undeva, 
influențează, pentru că datorită vieții prea laicizate, desacralizate 
din zilele noastre, într-adevăr îi găsește pe majoritatea descoperiți și 
atunci influențele acestea oculte sunt reale totuși. 

R.B.: Și sunt foarte puternice. Părinte Ghelasie, puteți să ne 
faceți o diferențiere între un bolnav psihic și un demonizat? 

G.G.: Se știe din punct de vedere medical, psihic, că sunt niște 
manifestări, pe undeva, tipice acestora. Manifestările demonice sunt 
cu totul altele, care nu se aseamănă nici cu... 

R.B.: Prin ce s-ar caracteriza, pe scurt, ele? 
G.G.: În primul rând, după cum ați văzut chiar dumneavoastră 

astăzi, în timpul Sfintei Liturghii, o astfel de manifestare, un om 
aparent normal, dintr-o dată, în anumite momente ale ritualului 
liturgic are niște crize, niște ieșiri care nu seamănă cu nici un 
simptom de fapt psihologic. 

R.B.: Dar preotul nu simte și el asupra lui această descărcare 
malefică? 

G.G.: Unii simt, dar propriu-zis declanșarea acestor crize se 
datorează în primul rând harului care lucrează în anumite momente 
deosebite ale slujbei și care are influențe și care întărâtă aceste 
duhuri. 

R.B.: Vi s-a întâmplat să vă simțiți dumneavoastră înșivă 
„atacat”  de acest duh? 

G.G.: Sigur că unii părinți duhovnicești simt aceste prezențe 
demonice și chiar întâmpină anumite rezistențe și chiar anumite 
atacuri în acest sens. Dar, sigur, prin darul preoției, darul de a lega 
și dezlega, se oprește această influență demonică și preoții respectivi 
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care slujesc din datorie și din dragoste față de făptura lui Dumnezeu 
ca să fie eliberată de chinuire și de această posedare... sigur că 
această dragoste învinge orice altă opreliște... orice altă piedică. 

R.B.: Părinte Ghelasie, spuneați... ieri ați făcut o afirmație pentru 
mine surprinzătoare, că acești demonizați sunt de fapt niște martiri. 

G.G.: De ce spunem că, pe undeva, acești demonizați sunt 
martiri? Pentru că însuși Sfântul Apostol Pavel spunea undeva într-o 
epistolă de-a sa că cei care sunt de fapt dați pe mâna diavolului sunt 
dați în sensul... pentru că suferința aceasta a posedării este mare. 
Este o suferință într-adevăr de Iad. 

R.B.: Este psihică sau fizică?  
G.G.: E și fizică și psihică, să știți. Din punct de vedere al 

nostru creștin, omul este integral și fizic și psihic, încât aceste 
manifestări demonice sunt în acest dublu aspect. Încât aceste boli, 
să zicem așa, demonice și cu posedări sunt pe undeva un fel de 
începere a vieții de Iad încă de pe această lume. 

R.B.: Se poate spune că acești bolnavi cunosc Iadul încă de 
aici, de pe pământ. 

G.G.: Da, într-adevăr, chiar un părinte spunea că: „După ce 
cunoaștem noi că un om, să zicem așa după moarte, se duce în Iad 
sau în Rai?” Acest părinte dădea un răspuns foarte sugestiv în 
sensul că dacă omul în timpul vieții simte bucurie, înseamnă că e 
atras spre Rai, iar dacă simte numai ură, numai suferință, numai 
răul, înseamnă că el e atras spre Iad. De aceea posedările acestea, 
mai mult decât aceasta, să știți sunt o suferință foarte grea și foarte 
adâncă. Chiar cum spun Sfinții Părinți că epilepticii și posedații 
propriu-zis sunt considerați niște martiri și, în caz excepțional, la 
temelia bisericilor în lipsă de moaștele sfinților mucenici se pot 
pune osemintele acestor posedați. Pentru că sunt considerați ca 
martiri, ca mucenici, pentru că este o muncă groaznică. Ca să te 
muncească, deja să simți muncile Iadului încă din această viață e un 
lucru grozav. 

Ce vrem să menționăm și în același timp să vă atenționăm pe 
dumneavoastră... Sigur că o parte din oamenii mai puțin credincioși 
cred că aceste posedări sunt doar niște manifestări psihice datorate 
unor tare sau unor deranjamente psihologice, mai ales că se 
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vehiculează acea teorie freudiană, în sfârșit, care, pe undeva, pune 
la baza bolilor psihice niște tulburări... 

R.B.: Frustrări sexuale... 
G.G.: Așa... da... Trebuie să înțelegem că aceste... cum spuneam 

înainte... aceste manifestări sunt cu totul deosebite. Dacă într-adevăr 
unele persoane, pe lângă posedare, mai pot manifesta și anumite, să 
zicem așa, pot să dovedească și niște acte din acestea, să zicem așa, 
omenești, umane, personale mă rog, noi discernem în mod deosebit 
acest lucru. Facem o deosebire între manifestarea proprie umană și 
manifestarea aceasta demonică, care este cu totul alta. În general 
noi, la Mânăstirea Frăsinei, avem așa, pe undeva, ca o grijă deose-
bită de a nu lăsa să se manifeste întru totul nici partea demonică, 
nici să dăm frâu la niște manifestări din acestea care pot să fie 
înșelătoare și pot să fie chiar simulatoare. 

R.B.: Părinte, credeți că cineva poate să se prefacă că este 
demonizat ca să inducă lumea în eroare sau pe Sfinții Părinți? 

G.G.: Auziți, dacă cineva încearcă... Se spune undeva că chiar 
s-a întâmplat un caz. A venit aici jos (n.r. la biserica Mânăstirii 
Frăsinei unde au acces femeile) o persoană de sex feminin, așa, 
care pe undeva vroia, ea însăși, să dovedească că aceste îndrăcite de 
fapt sunt niște farsoare și niște mincinoase care se prefac. Și ceea ce 
s-a întâmplat a fost că, participând la câteva slujbe în care erau 
manifestările acestea, însăși ea a fost prinsă de un duh și s-a 
îmbolnăvit, s-a demonizat. 

R.B.: A fost contaminată... 
G.G.: Da, a fost demonizată, a intrat un duh încât s-a speriat 

foarte tare și actualmente încă poartă acestă damnare, să zicem așa. 
Așa că, cum spune acolo, pe undeva, nu trebuie să încerci să te joci 
cu diavolul, că te arzi. Diavolul, într-adevăr, e foarte mincinos. 
Sfinții Părinți spun că și atunci când spune adevărul să nu-l crezi. 
Însă manifestările, cum spuneam, manifestările demonice sunt cu 
totul deosebite de manifestările propriu-zis psihologice, psiho-
patologice, cum vor să le descrie medicii și, mă rog, alți psihologi... 

R.B.:  Oricum, granița este foarte fină între o boală psihică și o 
stare demonică. Este foarte, foarte delicat... 
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G.G.: Nu granița este foarte mică și foarte fină, ci altceva. 
Pentru că de fapt este o împletire. Întotdeauna un demoniac este 
asociat și cu manifestările lui proprii psihologice. Și încă ceva.  Aici 
nu vor să înțeleagă unii medici: că în general bolile psihice care 
sunt datorită păcatului automat pe undeva înlesnesc și atrag și bolile 
demonice. Aici e problema.  

R.B.: Părinte, acești demonizați vor să se facă bine? Vor cu 
orice preț să se facă bine? Sunt conștienți de starea lor? 

G.G.: Nu știu cum să vă fac să înțelegeți, dar problema e destul 
de clară. Să ferească Dumnezeu să simți această demonizare! 
Pentru că, așa cum spuneam înainte, sunt niște suferințe atât de 
puternice încât cine nu vrea să fie tămăduit de suferință? 

R.B.: De ce aleg Mânăstirea Frăsinei? Și aceasta este ultima 
întrebare. 

G.G.: Nu în sensul că aleg numai Mânăstirea Frăsinei. E drept 
că, pe undeva, vin și la Mânăstirea Frăsinei, pentru că Mânăstirea 
Frăsinei are regula deosebită a Muntelui Athos. Se consideră că 
mediul Mânăstirii Frăsinei este, pe undeva, mai pur, mai... nu în 
sensul că Părinții din Mânăstirea Frăsinei sunt mai deosebiți, sau au 
niște harisme mai deosebite decât alți Părinți din alte mânăstiri, 
pentru că darul preoției este același și egal. Nimeni nu se poate de 
fapt lăuda că el face ceva cu vreo putere a lui, ci cu puterea lui 
Dumnezeu, puterea hristică, puterea duhovnicească. Și asta o are 
fiecare. De aceea noi nu ne arogăm, să zicem așa, veleitatea că 
suntem mai ceva... că suntem noi într-adevăr cu niște harisme 
deosebite. Noi ne facem datoria din punct de vedere duhovnicesc, 
ca în măsura și a credinței lor și în măsura credinței noastre să fie 
ajutați acești bolnavi.  

R.B.: Mulțumesc! 
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Isihasmul Carpatin 
 
 

Rafael Udriște: Sunt cunoscute, în tradiția ortodoxă, mai multe 
modalități de rugăciune, mai multe modalități de a ne ruga lui 
Dumnezeu. E vorba despre modalitatea în care se roagă călugării de 
la Muntele Athos, sau despre modalitatea în care se roagă, să zicem, 
în Biserica Rusiei. Ați venit pentru prima oară după 1990 cu, să-i 
spunem, o propunere, și anume că la noi, aici, ați găsit că ar fi vorba 
despre un specific local de rugăciune. Cu asta aș vrea să începeți.  

Părintele Ghelasie Gheorghe: Se cunosc în tradiția noastră 
creștină mai multe specificuri de transpunere a trăirii vie ții creștine. 
Există specificul sinaitic, specificul athonit, specificul slav. Noi 
încercăm o evidențiere și a unui specific carpatin-autohton.   

Specificul sinait constă în căutarea unui duhovnicesc dincolo 
de partea trupească. Pustnicii sinaiți se cunosc din Patericul sinaitic 
și Patericul cel mare al primilor mari asceți și chiar al primilor 
întemeietori ai vieții mistice ascetice creștine, începând cu Sfântul 
Antonie și cu ceilalți mari sfinți. Apoi este specificul athonit, care 
este o transpunere a vieții creștine într-un cadru mai spiritual în care 
partea duhovnicească e căutată în partea direct spirituală. Pe urmă 
este specificul slav în care viața duhovnicească este trăită într-o inten-
sitate proprie. Și acest specific carpatin, pe care noi îl considerăm 
un cadru chiar de integralizare. Se cunoaște și se vorbește foarte 
mult că totuși caracterul autohton-carpatin este un caracter… a fost 
un caracter de mijloc, să zicem chiar de nucleu, în care, pe undeva, 
s-a făcut această integralizare a tuturor căutărilor spirituale și apoi 
duhovnicești. De aceea și traducerea creștinismului, la un moment 
dat creștinarea, să zicem așa, a acestui cadru s-a făcut tocmai în 
acest specific. Și noi nu am putut găsi decât denumirea de iconic, 
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prin faptul că iconicul înseamnă tocmai această îmbinare tainică 
dintre văzut și nevăzut.  

Și aici putem să facem această paranteză în care să explicăm că 
și iconicul, pe undeva, în tradiția creștină este privit din mai multe 
puncte de vedere, și, să zicem așa, în câteva deschideri. În primul 
rând este privirea Sfinților Părinți de orientare greacă în care se caută 
transcenderea părții văzute în acel nevăzut duhovnicesc dincolo de 
tot ceea ce este creat; exemplul cel mai concludent este Sfântul 
Dionisie Areopagitul cu acea teologie apofatică și catafatică. Apoi 
este deschiderea aceasta iconică a caracterului slav în care duhovni-
cescul și spiritualul și Divinul caută o întrupare în trăirea și simțirea 
proprie și personală. Noi, în specificul carpatin, dăm o orientare și o 
evidențiere în care taina este cu adevărat a Nevăzutului, adică a 
căutării Nevăzutului din văzut, adică a reevidențierii Divinului din 
partea întrupată. De asemenea punem o mare valoare pe partea în 
care Nevăzutul se arată în văzut ca la slavi, în care inima duhovni-
cească devine un iconic, un fel de loc unde vine Divinul. Specificul 
iconicului carpatin, pe lângă această unire și pe lângă această 
integralizare, este un fel de rod. Deci nu e o contrazicere sau nu e 
un ceva străin sau un ceva nou, ci este o împlinire și o rodire. 

Din punctul de vedere al tainei vieții creștine tinderea vieții 
creștine este în primul rând căutarea divinului, legătura cu partea 
Divină și apoi conlocuirea cu Divinul. Athoniții insistă foarte mult 
pe această căutare a Divinului. De aceea mistica filocalică athonită 
este mistica aceasta a minții în care se caută principiile și partea 
spirituală a Divinului pur dincolo de tot ceea ce este creat. Pe urmă, 
partea slavă în care se tinde ca acel dincolo duhovnicesc să aibă 
totuși accesibilitatea în noi [ca o trăire] pe care putem și noi, pe 
undeva, s-o împropriem, s-o interiorizăm. De exemplu sunt misticii 
ruși cum ar fi Sfântul Serafim, Teofan Zăvorâtul și alți sfinți sau 
Sfântul Siluan mai nou care insistă foarte, foarte mult pe această 
taină în care noi putem să interiorizăm, putem să împropriem, 
putem să trăim și noi partea Divină.  

Însă evidențierea acestui caracter carpatin, pe lângă această 
unire și integralizare a celor două orientări-viziuni de trăire creștină, 
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este, pe undeva, un fel de tindere spre acel rod de împlinire a celor 
două. De aceea chipul iconic, pe undeva paradoxal, deși pare un 
ceva în care se aduce Divinul în văzut, în creație, și în același timp 
creația poate să urce în Divin − deci să coboare Divinul în creație și 
creația să urce, de asemenea, în Divin −, în sensul carpatin, iconicul 
carpatin are această taină în care se produce acel efect, acel rod, al 
acestei împletiri. De aceea iconicul carpatin este mai mult un 
iconic, să zicem așa, eshatologic al unei împărății care, pe undeva, 
depășește atât cadrul căutării noastre a Divinului, cât și al capa-
cității noastre de a putea să răspundem și a putea, pe undeva, să ne 
deschidem Divinului. Este această taină în care conlocuirea dintre 
Divin și creație produce un chip eshatologic, chipul acela al 
veșniciei, chipul acela al împlinirii și al vieții care, cum zice Sfântul 
Maxim Mărturisitorul, acum intră într-un alt plan al unei urcări 
direct în Divinitate, în care nu mai este căutarea de fapt a 
Divinității, ci adâncirea în Divinitate. 

Noi, mai ales din cauza păcatului, suntem încă în stadiul în care 
trebuie să căutăm foarte mult Divinul. Trebuie să dăm la o parte 
toată partea păcătoasă a răului ca să putem să reevidențiem Divinul, 
să putem scăpa de logica negativă, luciferică. De aceea filocalicul 
este insistența pe această purificare. Nu se poate ajunge la iluminare 
decât după un efort lung, după multe purificări, după care ajungi la 
acele principii, să zicem așa, cum este logica, mai ales a filosofiei 
antice, de a ajunge la acele principii pure Divine care depășesc toate 
percepțiile noastre de creație. Această tindere este specificul 
filocalic athonit. 

Pe urmă, este specificul slav în care acest duhovnicesc, dincolo, 
de fapt, de creație, pe care totuși noi îl putem interioriza, îl putem 
trăi, îl putem împropria. Ceea ce este o taină extraordinar de mare... 
Cum să spun eu? Dacă biserica hristică este, pe undeva, dincolo de 
noi, noi putem să devenim cu adevărat un fel de biserici proprii, 
putem să devenim și noi, fiecare, un fel de biserică hristică, în care 
cu adevărat să (ne) facem locaș lui Dumnezeu cel în Treime. 

Să trecem la specificul acesta carpatin în care se împletesc cele 
două căutări, cele două eforturi, să zicem, ale creației care se fac 
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spre a accede la cele dumnezeiești și în același timp de a răspunde 
și împropria capacitatea de receptare a Divinului. Acum, iconicul 
carpatin este tocmai această tindere de a ajunge la rod, în care deja 
s-a făcut căutarea, în care s-a făcut unirea și acum există această 
taină a trăirii în această îmbinare de integralizare, în acest ideal 
mare al vieții creștine în care creația și Dumnezeu stau față în față și 
pot să facă cu adevărat dialogul.  

De aceea, în sensul creștin, icoana nu este atât – ca la athoniți – 
o fereastră spre dincolo, spre partea direct spirituală, și nu este nici 
icoana care se face un locaș, un altar pe care vine Sfântul Duh cu 
taina dumnezeirii, ca la slavi, ci aici se face dialogul în această 
sacralitate și de venire a lui Dumnezeu și de altar și de împărtășire a 
euharisticului în care acum, într-adevăr, este această comunicare-
comuniune în care creația poate să stea față în față cu Dumnezeu în 
acest nesfârșit veșnic de viață-trăire. 

De aceea în sensul carpatin iconicul, taina iconicului acesta, 
cuprinde și taina aceasta a văzutului ca fereastră spre Nevăzut și 
această taină de a te face altar al Nevăzutului... În specificul iconic 
acestea se îmbină, se împlinesc. Și, încă ceva, dau un rod în plus 
care este, pe undeva, rodul acela al împlinirii în care se face taina 
dialogului din întâlnirea-împlinirea creației cu Dumnezeu, care este 
un ideal mai mult eshatologic, dar care, pe undeva, se prefigurează. 
De aceea mistica iconicului pe care încercăm noi să o evidențiem 
este tocmai această taină în care este această nostalgie, să-i zicem 
așa, a originii de Rai. Pe undeva este o dorință de a depăși această 
memorie deplorabilă a căderii în păcat. Adevărata viață și adevă-
ratul sens al vieții pe care a creat-o Dumnezeu a fost să nu fie, să nu 
intervină acest accident al păcatului. De aceea creștinismul trebuie 
înțeles fără logica căderii, fără logica duală a contrariului. 

Toate misticile antice se luptă foarte mult cu dualitatea 
contrară, cu lupta aceasta între bine și rău, având căutarea aceasta 
de a depăși răul, căutarea acesta, pe undeva, cum zic Mircea Eliade 
și o serie de mistici care vor să interpreteze, de a face unirea contra-
riilor. În sensul acesta iconic carpatin adevărata realitate nu este 
lupta contrariilor, pentru că nu poate fi un contrar al lui Dumnezeu. 



256 

Răul, de fapt, nu există. Este pe undeva o iluzie, o abatere a creației 
care face această abatere iluzivă, dar care devine o realitate 
participativă, nu o realitate în sine. Răul este în măsura în care 
participi tu la el, însă altfel nu există. Contrariul este în măsura în 
care tu participi la el, dar în fond nu există. Așadar iconicul este 
tocmai această taină în care se dă la o parte această memorie a 
păcatului. De aceea este, pe undeva, mai mult o nostalgie a Raiului 
care n-a putut fi... a omului care ar fi trebuit să nu cadă, ar fi trebuit 
să nu treacă prin acest ocoliș al răului și al despărțirii de Dumnezeu. 
În sensul acesta este iconicul. 

Acum noi trebuie să înțelegem că trebuie să ne oprim totuși la 
realitatea în care ne găsim. Noi suntem la realitatea păcatului în 
care trebuie într-adevăr să depășim această logică a contrariilor, să 
facem purificarea, să facem pocăința, cum ne îndeamnă Sfinții 
Părinți, ca să putem ajunge la această iluminare, adică să ne des-
chidem ochii și spre partea duhovnicească Divină. Uneori e un 
lucru destul de dificil pentru mulți și este un adevărat drum, de mult 
urcuș până când ajungi să se deschidă... să vezi, cum spun Sfinții 
Părinți, cu ochiul acela duhovnicesc, să vezi dincolo de percepțiile 
noastre deformate și anormalizate de păcat. Și în același timp, acest 
drum de a te face altar, de a te face locaș al acestei taine, al 
Divinului, al duhovnicescului este nostalgia slavă.  

Ei, nostalgia noastră este tocmai împlinirea acestora și în același 
timp este darea la o parte a tot ceea ce a fost memoria păcatului. 
Este un lucru foarte adânc care se pare că e, pe undeva, mai mult 
pentru lumea de astăzi. De ce? Pentru că lumea de astăzi se zbate − 
foarte dureros − în primul rând într-o neputință de a putea să vadă 
lumina duhovnicească. De aceea e artificialismul acesta de confec-
ționare a unei lumini artificiale permanente. Se vorbește foarte mult 
de tot felul de lumini energetice de tot felul, extraterestre, de dife-
rite planuri, ocultismul acesta al vederii... al omului care nu poate... 
nu mai are acces la lumina pură și atunci caută să-și confecționeze 
niște lumini artificiale. Pe urmă tendința aceasta în care sacralitatea 
la noi e așa de slabă, încât noi nu mai putem să fim altar adevărat, 
acel altar pur, să devenim... să putem să ne facem o casă sfințită în 
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care să vină cu adevărat Dumnezeu. Încât noi Îl primim pe 
Dumnezeu într-o sacralitate foarte slăbită pe care Dumnezeu totuși 
nu o refuză și totuși vine la noi.  

În sensul iconic creștin este această nostalgie în care, să zicem 
așa, se sare peste vederea noastră, pentru că noi ne dăm seama că 
poate niciodată n-o să putem să ajungem la vederea adevărată a 
Divinului din cauza păcatului, căci încă nu putem să ne lăsăm prea 
mult de el. În același timp ne dăm seama că oricât am face noi 
altarul nostru, acesta are insuficiențe și nu poate fi atât de sfânt 
încât să fie vrednic și cu adevărat pe măsura venirii Divinului. Și 
atunci, cum să spun eu... specificul acesta carpatin are această nos-
talgie în care, pe undeva, pune un accent deosebit pe acest iconic 
care depășește, să zicem așa, atât insuficiența vederii luminii celei 
duhovnicești, cât și insuficiența noastră sacră. Și vine astfel cu o 
supravedere și o suprasacralitate peste aceasta a noastră prin care 
noi să putem să facem în același timp și deschiderea spre lumină și 
refacerea sacralității noastre. Este taina sensului acesta iconic car-
patin. Pentru că e foarte interesant, autohtonul nostru carpatin are 
un specific aparte. În ce sens? Deși se încearcă tot felul de interpre-
tări, totuși nu facem veleități de nu știu ce harisme deosebite sau nu 
știu ce deosebit caracter ar avea, pe undeva, cadrul nostru carpatin 
sau, să-i zicem, traco-dacic. Dar trebuie totuși să evidențiem faptul 
că spiritualitatea noastră autohtonă nu este o spiritualitate ca la 
ceilalți antici de un „pregnantism” al dualității, al luptei contrariilor. 
Toată mistica antică, începând de la egipteni, chiar și ajungând până 
la orientalismul indian și așa mai departe, este această luptă între 
bine și rău, lupta aceasta acerbă între bine și rău. Foarte interesant, 
în specificul acesta carpatin nu este un specific de luptă între bine și 
rău, ci este, pe undeva, un fel de transcendere a acesteia... într-un 
fel de stare în care nu mai există luptă, ci este un dialog numai al 
binelui. Și de aceea creștinismul a putut așa de mult să fie asimilat 
și să ia o formă a unei nostalgii de Rai în care nu este căderea.  

De aceea cadrul nostru carpatin care este un cadru așa de 
natural și așa de pur, care seamănă, pe undeva, cu un fel de 
imagine, deși foarte departe, o imagine a Raiului în care nu era încă 
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păcatul, în care omul nu era scos din Rai, încă poate să trăiască... 
Acest cadru face ca spiritualitatea, gândirea și, să zicem așa, trăirea 
și sentimentul acesta carpatin să nu fie în această luptă a spiri-
tualului cu răul, cu materialul, a dualității acesteia de anihilare între 
materie și spirit, ci în această conlocuire, în această taină. Acesta 
este iconicul. 

De aceea, pe undeva, reînvierea, să zicem așa, a vieții spirituale 
și duhovnicești creștine, pe care o face Sfântul Paisie Velicikovski 
− care, foarte interesant, venind aici în cadrul carpatin descoperă de 
fapt revitalizarea și reînvierea isihasmului − și o caută în Muntele 
Athos. Într-adevăr acolo găsește, cum să spun eu, începutul și, pe 
undeva, fereastra de acces spre partea Divină. El avea deja duhul 
slav în care căuta să împroprieze acest Divin, dar mai trebuia, mai 
avea nevoie într-adevăr Paisie Velicikovski de acest iconic în care 
să se depășească, să se împlinească, să înceapă rodul. Și de aceea 
aici a găsit, cum să spun eu, această depășire și această revitalizare 
a vieții mistice creștine, și a putut să facă acea înduhovnicire 
iconică. Căci sigur că poate la noi e o încercare de evidențiere puțin 
mai insistentă. Dar noi căutăm cu insistență să facem acest lucru ca 
să punem cu adevărat în evidență și acest specific carpatin care 
există la Vasile de la Poiana Mărului și tot tradiționalul începând cu 
Leontie de la Rădăuți, cu Daniil Sihastrul și cu toți pustnicii știuți și 
neștiuți și cu toți sfinții.  

Sfântul Paisie vine mai ales cu reînvierea unui cadru de viață 
isihastă mai organizată, însă specificul mistic local carpatin este un 
specific tocmai în care, cum spuneam, Raiul este trăit direct. Dacă 
în sensul misticii tradiționale, să zicem athonite, este o căutare de 
refacere a Raiului, în spiritul carpatin nu mai este [o căutare] de 
refacere a Raiului, ci de a putea trăi direct Raiul, de a integra 
[Raiul]; de aceea Paisie Velicikovski, pe undeva, venind în spațiul 
nostru la Dragomirna, la Secu, la Neamț, parcă a găsit Raiul și a 
găsit și, cum să spune eu, duhul acela de reînviere al vieții duhov-
nicești ce s-a dovedit așa de puternic încât a putut să se extindă și să 
facă acea reînviere de la Optina, care pentru ruși a fost salvarea; și, 
să zicem așa, e capitalul duhovnicesc poate pentru totdeauna al 



259 

părții slave și în același timp [s-a manifestat] chiar și la Muntele 
Athos care, pe undeva, s-a revitalizat sau a activat partea directă a 
duhovniciei. Dar, cum spun, în cadrul nostru carpatin, acesta a 
rămas potențialul din care se hrănește de fapt... Încât noi putem 
spune, nu în sensul că noi facem veleități de nu știu ce, că mistica 
noastră nu se hrănește nici din mistica athonită, deși o are ca chip, 
nu se hrănește nici din mistica slavă, chiar dacă o are, ci se hrănește 
din potențialul acesta, pe undeva, tocmai de păstrare a originii care 
este originea aceasta a chipului de Rai. Și de aceea considerăm că 
acest caracter iconic carpatin s-ar părea că ar fi un fel de reînviere 
sau înduhovnicire mai deosebită de care e nevoie în zilele noastre, 
un fel de viitor să-i zicem așa.  

Și aici se pune o problemă care este foarte actuală pentru lumea 
de astăzi, să zicem așa, în general. Se pune problema creării și a 
unui cadru duhovnicesc în lume. Se caută să se tindă spre un fel de 
teocrație. Adică lumea, pe undeva, să primească un fel de chip-
model divin în care lumea să se modeleze numai după chipul Divin. 

Cum spuneam, în sensul acesta, putem să vorbim acum de o 
problemă care este destul de actuală pentru zilele noastre, cea a 
relației între creație și dumnezeire, în special între om și dumne-
zeire. Se pare că istoria are totuși mersul ei. Se pare, fără să facem 
alte filosofii, că istoria intră acum într-un cadru în care ori cu 
adevărat vrea un dialog cu dumnezeirea ori vrea o contrarietate cu 
dumnezeirea. De aceea se vorbește așa de mult de acest antihristic 
din zilele noastre. Pentru că acum diavolul sau, să zicem așa, 
spiritul răului și-a dat seama că a nega pe Dumnezeu nu se mai 
poate. Nu mai poți să înșeli pe nimeni că dumnezeirea nu există. 
Deci nu mai ține, cum s-ar zice, figura. Sigur că spiritul acesta luci-
feric nu poate să-L accepte pe Dumnezeu, pentru că vrea această 
independență. Și nu numai independență și autonomie, dar vrea 
chiar un fel de negativ, un fel de contrarietate, un fel de paralelism 
nedivin.  

Se zice, pe undeva parabolic, că diavolul îi cere lui Dumnezeu: 
„Doamne, lasă-mi și lumea mea. Acceptă și lumea mea. Lumea 
răului. Accept-o și facem un fel de conlocuire în care, la un moment 
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dat, fiecare cu partea lui”. Ceea ce nu se poate pentru că răul, de 
fapt, nu poate să existe, n-are ființialitate și nu poate, cum să spun 
eu, să fie această conlocuire între negativ și pozitiv. Se știe și ca 
știință. Negativul anihilează pozitivul și pozitivul anihilează nega-
tivul. Deci, la un moment dat, diavolul vrea să tragă, pe undeva, o 
barieră, să zicem așa, o prăpastie între divinitate și această invenție 
a răului în care, într-adevăr, să nu se întâlnească niciodată și, pe 
undeva, să împartă absolutul, care nu poate să fie decât Dumnezeu, 
în două, în care să fie un fel de absolut negativ și un absolut pozitiv 
care este al Divinului. Ceea ce nu se poate. Adică nu că Dumnezeu 
nu vrea, dar răul nu poate să aibă ființialitate în sine pentru că oricât 
ar încerca răul luciferic de a permanentiza, de a face, să zicem așa, 
ca realitate răul, răul prin faptul că nu există, el întotdeauna este în 
autoanihilare și în acest, cum să spun eu, efort permanent de a 
reclădi și a reface toate elementele răului... mereu, mereu... Pe când 
în ce privește binele nu mai trebuie să refaci nimic.   

Binele este permanent, este și trecut și viitor și, cum să spun 
eu, prezent în nesfârșire. Pe când răul este întotdeauna și trecut, e 
întotdeauna și un prezent și este și un viitor tocmai relativ pentru că 
întotdeauna se autoanihilează și se schimbă. Se schimbă – aici e 
nenorocirea – că răul are această autodistrugere. Și atunci se pune 
problema că lumea devine tot mai conștientă că trebuie să înțeleagă 
că răul înseamnă de fapt chiar autodistrugerea omului și a creației în 
general.  

Deci omul, la un moment dat, chiar ajunge să se îndrăcească, să 
zicem așa, într-o stare în care ajunge să accepte condiția luciferică, 
să accepte această condiție de permanentă autoanihilare. Sau își 
asumă cu adevărat fondul originar în care creația nu poate să fie 
anihilare, ci permanentizare la infinit, care este chipul lui Dumnezeu 
din noi. Deci lumea acceptă să aibă chipul lui Dumnezeu sau acceptă 
să intre în această suferință de autodistrugere luciferică. Ce acceptă 
lumea? E, aici e problema cea mai grea care se pune și de aceea 
acum... la un moment dat, pe undeva, cum zice parabola evan-
ghelică a Mântuitorului, parcă se începe un fel de separare, cum să 
spun eu, de alegere a oilor de-a dreapta și, să zicem așa simbolic, a 
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caprelor de-a stânga. Se pare că acum oamenii care sunt credincioși 
înțeleg că nu mai merge cu jumătăți de măsură, cu a fi, cum se zice, 
și cu Dumnezeu și cu celălalt, cu răul. De aceea și răul ajunge la 
concluzia că nu mai merge să se mai vopsească și cu binele, încât 
diavolul acum nu mai încearcă să se mai vopsească în lumină ca să 
se ascundă, că lui îi place să fie cât mai în întuneric... să aibă chipul 
cât mai diabolic, căci aceasta este evidența lui. Creștinismul ajunge 
să capete cât mai mult evidența hainei creștine. Și aici, pe undeva, 
cum se observă și în istoricul nostru, pare acum că se evidențiază un 
fel de luptă, pe undeva accentuată, între zisul antihristic și hristic. 

E foarte interesantă spiritualitatea sfârșitului acestui mileniu, 
sau mai bine zis a acestei perioade să zicem istorice sau în general a 
întregii trăiri în care, atât la intelectuali, cât și la oamenii aparent 
simpli, este tocmai acest fapt în care trebuie să iasă în relief ori 
partea cu Dumnezeu ce caută să evidențieze haina aceea de nuntă a 
divinului, ori partea răului ce, din contră, caută să se accentueze, să 
devină un rău pe față. Și atunci, de aceea se vorbește atât de mult de 
acest antihristic și de această, pe undeva, poate luptă permanentă – 
nu știu în ce măsură e atât de deliberată sau poate în însăși natura 
răului – împotriva, cum să spun eu, a binelui care este chipul hristic. 

De aceea, deși unora nu prea le place chestiunea aceasta, se 
pare că, de fapt, viitorul religiei nu este cum se tinde acum sau cum 
tind unii spre depersonalizarea hristică, adică faptul de a anihila și a 
dizolva, pe undeva, hristicul într-un ceva, să zicem, considerat ca 
universal sau, în ghilimele zis, ecumenic, în care să-și găsească o 
formă, o formă pe care un creștin adevărat o vede ca pe un 
sincretism, un neopăgânism, o neoerezie care vrea să vopsească răul 
în Divin și Divinul să accepte, cum s-ar zice, răul, în fapt, fiind 
imposibil să stea unul lângă altul. 

Problema aceasta a ecumenismului e tot mai actuală. Un 
ecumenism ce înseamnă un fel de întâlnire a tuturor, să zicem așa, a 
părerilor, a tendințelor, un fel de spiritualitate care, pe undeva, să 
convină tuturor. Dar aici este problema care se pune în mod acut. Se 
poate face o unire între o spiritualitate Divină și o spiritualitate luci-
ferică? Pot să fac această îmbinare sau se poate face cu adevărat, cum 
să spun eu, acest dialog? Se poate ajunge la un chip comun?  
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La un moment dat s-a pus problema să se clădească o zisă biserică 
ecumenică și un părinte profesor a pus o întrebare: „Domnule, acolo 
dacă se vor întâlni toate religiile, cum se vor ruga, respectivii? Căci 
unii vor încerca să se roage, să zicem așa, dacă sunt baptiști, în 
formă baptistă, dacă sunt mahomedani, în formă mahomedană, 
dacă, să zicem, sunt catolici, în formă catolică, dacă sunt ortodocși, 
în formă ortodoxă. Și atunci cum va fi această rugăciune?”. Se tinde 
către o rugăciune care, pe undeva, să transcendă, să nu fie nici 
catolică, nici ortodoxă. Dar atunci se pune problema: „Eu fiind 
creștin – a pus problema aceasta profesorul universitar – eu nu știu 
să mă rog decât creștinește, deci în chipul creștin, și atunci eu nu 
pot să mă rog în biserica aceea”. Mahomedanul, la un moment dat, 
tot va pune problema aceasta, că el nu știe să se roage altfel, iar 
dacă ar încerca să se roage altfel ar fi pe undeva un fel de 
depersonalizare, o anihilare și un fel de distructivitate, pentru că 
atunci, de fapt, tu nu mai faci acest dialog cu Divinul.  

Divinitatea vrea să facem un dialog liber... atunci noi nu mai 
suntem liberi. Liber înseamnă să fii tu ceea ce ești. Eu acolo dacă 
mă duc într-o biserică dintr-aceasta ecumenică nu mă duc să mă 
descreștinez, nu mă duc ca să nu mai fiu ortodox, mă duc să 
vorbesc cu fratele meu chiar dacă nu e ortodox, dar eu mă duc nu în 
sensul că dacă vorbesc cu fratele meu eu să-l distrug pe el și el să 
mă distrugă pe mine. Și aici e problema cea mai grea a ecumenis-
mului și aici se pune problema foarte delicată dacă într-adevăr 
există un dialog real sau este numai o încercare.  

De aceea pe undeva – acum să vorbim așa în sensul nostru 
iconic – este totuși un ideal mare, o posibilitate, zicem așa ca un fel 
de viziune a noastră... poate... nu știu în ce măsură va fi cu adevărat 
valabilă și cu adevărat reală, ca viitorul ecumenismului să nu fie 
depersonalizarea hristică, ci va trebui să fie un fel de supra-perso-
nalizare hristică în care Hristos să fie recunoscut ca Chipul Iconic 
Supracosmic care poate fi acceptat cosmic universal de către toți și 
să se facă unirea aceasta nu într-un specific să zicem ortodox sau 
cutare sau cutare, dar într-un specific, să zicem așa, supra-religios, 
dar care nu poate să fie decât Supra-Hristic. Pentru că, cum să spun 
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eu, creștinismul, poate multora nu le place, vine totuși cu un 
absolutism; Sfântul Apostol Pavel când s-a dus în areopagul grecesc 
a spus un lucru care de la început a produs o răbufnire teribilă: 
„Hristos este Alfa și Omega”. După Hristos nu mai există altceva, 
nu mai poate să fie altceva. Dacă s-a căutat începutul, începutul 
acela de taină – a fost Mesia pe care-L așteptau cei din Vechiul 
Testament – iată s-a împlinit, începutul s-a arătat; s-a terminat și 
începutul și acum intrăm cu adevărat în restaurarea, să zicem așa, 
de prefigurare eshatologică, chiar restaurarea Hristică care nu poate 
fi decât Supra-Hristicul. De ce îi zic eu Supra-Hristic, de ce îi zic eu 
Iconicul Hristic? Pentru că în Hristos creștinismul nu face anihi-
larea, ci se face personalizarea creației. E o taină foarte mare. 

Dacă idealul misticilor vechi, antice este această absorbire a 
tuturor într-un ceva depersonalizat, absorbirea în Divinitatea aceea 
impersonală, cum se zice, creștinismul vine cu taina aceasta în care 
dumnezeirea n-a creat ceva care să se distrugă. Dacă consideri că 
dumnezeirea a creat ceva care să se distrugă nu mai este Dumnezeul 
acela biblic al atotputerniciei. Dumnezeu nu se umbrește și nu se 
împiedică de o realitate creată cum zic anticii. Dumnezeu nu există 
ca să poată să aibă un contrar, Spiritul nu poate să aibă drept contrar 
materia, materia nu este o piedică de a vedea Spiritul. Răul nu este 
o piedică de a te putea despărți de Dumnezeu.  

De aceea, pe undeva, mie-mi place foarte mult un fel de evi-
dențiere și mai accentuată a unui tradițional chiar al nostru, de care 
vorbesc eu − Moșul din Carpați sau Neofit Pustnicul al tradițio-
nalului aceluia pe care eu l-am găsit în Munții Apuseni, al 
pustnicilor eremiți de la Mânăstirea Râmeț, în partea tradițională 
(autohtonă), pe undeva similară, dar în altă traducere...  

De exemplu, sfântul Siluan zice foarte frumos că poți să fii în 
iad, dar întotdeauna să nu pierzi memoria Raiului. De aceea zice să 
fii cu mintea în iad, dar cu sufletul să fii la Dumnezeu. Deci răul n-a 
putut să anihileze memoria lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu  
n-a putut fi anihilat, deci chiar în chipul diavolesc. Prin urmare 
iadul, cu toate că este iad, n-a putut să șteargă chipul divin.  

Pe undeva, traducerea iconică a specificului acesta carpatin 
vorbește și mai, să nu zic mai adânc, dar puțin mai insistent, că 
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trebuie să faci în iad un colțișor de Rai. Pentru că, la un moment 
dat, acest memorial al răului este iadul care îl urmărește pe fiecare. 
Iadul care e și în noi, nu e numai iadul acela în care, într-adevăr, 
este un loc al iadului general, dar e și un iad în noi. Ei, noi trebuie 
să facem acest iconic în care să facem un mic locușor, atât cât poți 
tu să fii, de Rai în Iad. Și în locușorul acela în care tu faci acest chip 
de Rai începi să dai la o parte Iadul și începi să rememorezi Raiul și 
să depășești memoria păcatului. 

R.U.:  Dispare memoria păcatului? 
G.G.: Problema care se pune în sensul acesta iconic nu este atât 

problema de dispariție. Aici e frumusețea, aici e adâncul, taina exis-
tenței, că nu se poate anihila nimic. De aceea, pe undeva, și răul, 
datorită faptului că a putut fi asumat ca participare de către om și de 
către îngerii căzuți, a căpătat totuși o realitate. Eu am scris într-o 
cărticică de rugăciune că încă în Rai mai există o memorie a 
plânsului veșnic. Dar nu mai este plânsul veșnic al suferinței, ci un 
plâns veșnic în care suferința este depășită, în care memoria răului 
și a suferinței e depășită.  

Deci e foarte interesant. Răul și memoria răului nu se pot 
distruge dar, foarte interesant, se pot iconiza. E foarte interesant! 
Adică, memoria aceasta capătă un fel de, să zicem așa,  suprachip, 
peste această memorie, și în care memoria aceasta a răului întot-
deauna rămâne într-un fel de umbră în care nu mai devine o 
memorie de întoarcere la rău, ci devine o supramemorie în care nu 
te mai poți întoarce niciodată la rău. Răul devine, foarte interesant, 
un fel de taină în care, dacă creația a avut libertate, a putut face 
această abatere de alegere a răului. Paradoxal, prin această depășire 
iconică a răului, răul devine o posibilitate ca binele să nu mai poată 
cădea niciodată. Aceasta este o taină extraordinară!  

De aceea, în sensul nostru creștin, e o problemă care mă preocupă 
pe mine, de ce sfinții – căci tot facem totuși câteva paranteze – care 
se aleg dintre cei păcătoși, pe undeva, nu că sunt mai mari decât 
sfinții care n-au căzut în păcat, ci că au ceva, pe undeva, în plus – 
nu în sensul de ierarhie, de valoare – dar au ceva în plus, pentru că 
au reușit să depășească și să transforme răul, nu în posibilitate 
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permanentă de a alege răul, ci în această posibilitate și capacitate să 
nu mai alegi și să nu mai cazi niciodată în rău. Și de aceea un sfânt 
care aparent a putut să se facă sfânt (ieșind) din păcat e tot așa de 
puternic ca un sfânt care niciodată nu s-a amestecat cu răul, și un 
păcătos care a reușit să depășească răul nu mai poate niciodată 
cădea pentru că însuși răul se face, paradoxal, un fel de – să nu-i 
zicem graniță sau limită – dar un ceva tainic în care niciodată binele 
nu va mai putea alege răul. Aceste taine dacă am putea noi de fapt 
să le evidențiem și să le înțelegem...  

Acum să ne întoarcem la problema aceasta a ecumenismului 
sau să zicem a bisericii universale. Creația nu poate să fie decât 
într-o unitate comunitară. Comunitatea aceasta a creației se numește 
biserică. E clar că biserica are chipul... nu poate fi decât în chipul 
filia ției, chipul Fiului lui Dumnezeu. Numai în măsura în care noi 
avem chipul filiației putem să devenim și noi fiii lui Dumnezeu, 
deci ne integrăm și noi și ne apropiem să ajungem la starea cea mai 
înaltă a eshatologicului în care stăm în fața Tatălui. Dar până nu 
trecem prin chipul Fiului nu putem. Deci noi trebuie să ne căpătăm 
chipul bisericii care este chipul Fiului. Nu poate fi alt chip. De 
aceea, pe undeva, creștinismul, cum spuneam că „f ăcea” Sfântul 
Apostol Pavel, absolutizează așa de mult chipul hristic, absoluti-
zează chipul Fiului lui Dumnezeu. Pentru că fără chipul Fiului lui 
Dumnezeu creația își pierde propria identitate, își pierde propria 
realitate, își pierde propriul răspuns. Înseamnă că fără de Dumnezeu, 
ce e? Nu mai e nimic. Deci nu poate trăi, n-are viață, n-are persona-
litate, n-are nimic. Și atunci ce e? Un joc iluziv care n-are nici o 
importanță. E inadmisibil din punctul de vedere al revelației biblice 
creștine, atât a Vechiului Testament, cât și a Noului Testament. De 
aceea primul lucru care trebuie înțeles de către ecumenism e că 
trebuie să se întoarcă la chipul de identitate a creației, chipul de 
filia ție și chipul de filiație e în mod clar chipul hristic. Și de aceea 
Sfântul Apostol Pavel a pus pe toți să spună că dincolo de chipul lui 
Hristos nu mai poate fi nimic; decât chipul Tatălui în care Fiul se 
întâlnește cu Tatăl. Și atunci nu mai poate fi altceva! Deci istoria 
sau religiile noi... Mai poate fi o altă religie? Mai poate fi o religie 
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nouă? Mai poate fi o confecționare de cine știe ce religie? Nu mai 
poate fi. Nu pot decât să se întâlnească în chipul acela de împlinire, 
ultimul, care, în sfârșit, a fost de la început și care e împlinirea și 
care e chipul filiației, chipul hristic. Prin acest chip vom ajunge la 
suprachipul acela în care putem să stăm și noi în fața lui Dumnezeu 
Tatăl. Tendințele moderne de a face un chip în care să pui duhul, să 
anihilezi pe Hristos, să unim duhurile, să le unim... Unirea imper-
sonală n-are o identitate. O unire într-un dumnezeu fără identitate, 
fără proprie identitate, și fără identitatea chiar a lui Dumnezeu, e un 
artificialism, nu e adevăratul răspuns. Deci adevărata realitate e să 
ne personalizăm și să ne suprapersonalizăm în chipul acesta. 

De aceea, se pare că totuși se amplifică – și deci nu e chiar așa 
o vorbă în vânt – lupta aceasta antihristică. Pentru că nu există nici 
un viitor adevărat al binelui decât împlinirea în chipul hristic, 
suprapersonalizarea în chipul hristic, nu personalizarea, ci supra-, 
care înseamnă iconicul de care vorbim noi. Tot ce e depersonalizare 
hristică devine antihristic. Un ecumenism fără chipul hristic, după 
revelația creștină, și, se pare, după toate probabilitățile care se dove-
desc istorice e, pe undeva, încă un fel de iluzie a lumii care vrea să-
și confecționeze un chip artificial în care, pe undeva, cum zic unii 
în spiritul acesta diavolesc, trebuie să-L silim pe Dumenzeu să facă 
și după chipul creației, și nu creația să fie silită să facă după chipul 
lui Dumnezeu. Dumnezeu nu că se supără că vrea să fie numai în 
chipul său Divin, dar trebuie înțeles că condiția de creație nu poate 
fi autoființialitate. Creația nu e prin ea însăși. E pe suportul Divin. 
Atât timp cât nu acceptă suportul Divin, creația intră în autoani-
hilare, autodistrugere. Se zice că pe Dumnezeu nu-L doare că 
lumea-creația s-a despărțit de El, ci îl doare că vede că ce a creat El 
se autodistruge. Creația, în loc să trăiască bucuria, beatitudinea 
aceea pură, intră într-o stare de suferință permanentă. De aceea, 
foarte interesant, diavolul vrea să confecționeze un fel de beatitu-
dine a suferinței. E foarte interesant. Să ai această complacere ca un 
fel de autoflagelare. Suferința să-ți fie bucuria ta e ceva... E o nebunie! 
Pe Dumnezeu îl doare această nebunie. Și aceasta e! Nu că lui 
Dumnezeu îi pare rău, căci Dumnezeu poate să... pe El nu-L atinge. 



267 

Dar suferința aceasta... Pe toate le poate suferi Dumnezeu: să-L 
negi, să-L faci... dar atât timp cât suferi și plângi, Dumnezeu atunci 
nu poate să tacă. Atunci vrea să vină la tine, nu poate să sufere 
plânsul și suferința. Diavolul vrea ca Dumnezeu să accepte și 
suferința. Ceea ce nu se poate! Nu poți acum să distrugi natura 
fiin țială a lui Dumnezeu care este dincolo de suferință. Iar ca să-ți 
confecționezi – cum încearcă unele mistici – un fel de Rai sau un 
fel de... cum fac aceștia, orientalii, un fel de nirvana, un fel de 
stingere în care suferința devine un gol total... Un fel de impersona-
lism în care însăși suferința să se uite pe ea însăși, încât, la un 
moment dat, nici să nu se mai trăiască, ci să fie un fel de deperso-
nalizare, de dezidentificare totală. Adică să nu mai rămână nici un 
fel de (identitate)... să nu se mai identifice cu nimic, să fie un fel de 
gol total... să se uite total pe sine, ceea ce înseamnă un fel de 
anihilare totală, să zicem așa, un fel de nihilism. De aceea și în 
filosofie e curentul acesta al nihilismului care e o parte luciferică 
foarte deplorabilă. În sensul acesta, Divinitatea, în primul rând, e o 
fiin țialitate care nu poate admite nihilismul. De aceea în sensul 
creștin și al revelației creștine Divinitatea nu poate să fie decât 
personalizată, adică într-o identitate, într-o memorie de sine. Nu 
poate fi într-o pierdere, uitare de memorie de sine cum sunt tinderile, 
misticile acestea ocultiste de a ajunge la acel impersonalism, la acea 
unire... la acea uitare totală în care să te complaci în suferință și, la 
un moment dat, să uiți chiar de suferință și să devii un fel de 
insensibilitate în care autodistrugerea să devină un fenomen pe care 
tu să-l accepți.  

Aici e problema. Și de aceea diavolul se plânge că Dumnezeu 
nu-l lasă în pace – parabolic zis – deși unii credincioși se plâng că 
diavolul nu-i lasă în pace pe ei. Dar, ce e interesant, că și diavolul 
se plânge că Dumnezeu nu-l lasă în pace. De ce nu-l lasă în pace? 
Pentru că Dumnezeu vine acolo unde e suferință... De ce Dumnezeu 
vine acolo unde e suferință? De ce nu-l lasă pe acela în suferință? 
Diavolul vrea, foarte interesant, să absolutizeze Iadul. Deși, din 
punctul nostru de vedere creștin ortodox, Iadul e veșnic, e cu 
adevărat veșnic. De ce e veșnic? Pentru că atât timp cât răul nu vrea 
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să se rupă de rău și să depășească și să revină la memorialul acesta 
iconic de bine, acest rău nu se poate distruge. Și devine veșnic. Deci 
Diavolul vrea să înveșnicească, să permanentizeze Iadul. Dar, foarte 
interesant, Dumnezeu zice: „Aceasta este natura mea. Eu nu pot să 
sufăr Iadul. Dacă tu suferi, eu vin la tine, chiar dacă ești diavol. 
Vin, te aștept și aș vrea să renunți la suferință ca să-ți dau eu 
nesuferința”. Dumnezeu de aceea vine acolo unde e suferința pentru 
că vrea să te scape de suferință, vrea să te scape de Iad. Dar ceva 
interesant, că tocmai răul nu poate să învinuiască... de aceea, pe 
undeva, Diavolul vrea să se despartă, să se depărteze cât mai mult 
de Dumnezeu pentru că în prezența lui Dumnezeu, cum să spun eu, 
suferința lui se amplifică. De aceea diavolul ar vrea să-L uite și pe 
Dumnezeu ca să poată să-și uite și propria lui suferință. Atât timp 
cât e memorialul lui Dumnezeu suferința lui se amplifică permanent 
pentru că prin Dumnezeu se identifică, adică apare memoria originii, 
a originii binelui. În momentul când nu mai e această origine 
diavolul... și de aceea vrea pe Dumnezeu, pe undeva... acum nu-L 
mai poate nega... nu-L mai poate nega... dar vrea să facă un contrar, 
să facă acea prăpastie: Dumnezeu, Tu stai acolo, lasă-mă pe mine în 
partea cealaltă. Lasă-i pe ai mei în suferința mea, Tu, treaba Ta. Dar 
Dumnezeu: „N-am ce-ți face. Eu nu pot să te aud suferind, chiar 
dacă ești diavol, chiar dacă ești în Iad, Eu totuși vin și aștept...” E o 
taină mare de tot! Taină mare, că încă Dumnezeu așteaptă... cum să 
spun eu ca să pot să... „Ești în Iad!”... De aceea, cum spuneam, îmi 
place așa de mult iconicul acesta al Pustnicului Neofit, de care 
vorbeam, în care Dumnezeu vine chiar și la tine acolo în Iad ca să 
poți face colțișorul de Rai. E o taină asta a iconicului! 

R.U.: Părinte, haideți să ne spuneți acum… 
G.G.: Și ca să termin, ca să nu uit ideea, problema aceasta care 

se pune așa de viu acum și se tot comentează, a Apocalipsei. 
Trebuie înțeles că Apocalipsa creștină nu este distrugerea lumii. 
Dacă citești și ești atent la Apocalipsa Sfântului Ioan nu este 
distrugerea lumii, ci lupta aceasta acerbă, pe undeva, a răului, că de 
fapt răul o duce. Nu Dumnezeu vine să lupte, ci răul cu chipul acela 
antihristic insistă și face cu orice chip ca să infiltreze cât mai mult 
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distructivitatea răului, chipul răului… Binele sigur că, prin faptul că 
are realitatea lui, nu se poate anihila… Binele rezistă și atunci, 
foarte interesant, Apocalipsa Sfântului Ioan, e un fel de istorie 
tainică în care răul intră într-o autodistructivitate tocmai în propria 
lui acțiune. Și de fapt, foarte interesant, antihristicul e un ceva 
paradoxal care face un act ca un fel de recurs, să zicem așa, în care 
el luptă tocmai împotriva antihristicului pe care-l face el. Și de ce e 
foarte interesant… Apocalipsa din punct de vedere creștin nu e 
anihilarea lumii, ci este tocmai o repersonalizare-suprapersona-
lizarea hristică și un fel de dezlănțuire a răului la maximum în care 
răul, până la urmă, se dovedește că nu poate să devină un paralel al 
Absolutului Divin. Pentru că nu există amestec. 

R.U.: Acum practic. Pentru că ați vorbit la început despre 
specificul carpatin, care este practic modalitatea de rugăciune...?  

G.G.: Trebuie să pornim de la realitate. Noi oamenii suntem ceea 
ce suntem: suntem păcătoși, suntem slabi, suntem încă amestecați 
cu răul. Noi avem, pe undeva, să zicem așa, avantajul, să nu-i zicem 
norocul, în care noi avem deja acum niște împliniri, avem niște 
daruri, avem pe sfinți, avem cunoașterea aceasta a sfinților. Deja 
avem niște avantaje extraordinare. Noi mergem totuși cu un capital 
în plus față de cei... Trebuie să facem acest drum al purificării. De 
aceea noi nu putem să vorbim direct de o rugăciune iconică. Rugă-
ciunea iconică pe care încerc eu să o evidențiez este mai mult un 
ideal eshatologic, dar la care totuși să tindem și pe care totuși 
trebuie să-l trăim. Dar în primul rând noi trebuie să facem neapărat 
purificarea, adică rugăciunea de pocăință pe care o evidențiază în 
mod deosebit filocalicul. Nu se poate face rugăciunea fără asta. Pe 
urmă nu o putem face până nu devenim și noi... până nu împro-
priem, cum fac slavii, duhul duhovnicesc în noi înșine, în inima 
noastră. De aceea rugăciunea inimii e adevărată și fără ea nu se 
poate; nu se poate. Fără rugăciunea aceea pură a minții athonite nu 
se poate. Fără înduhovnicirea interioară a unirii minții cu inima nu 
se poate. Dar acum ajungem la iconicul carpatin... Când am făcut și 
iluminarea de minte – ca la athoniți – și am făcut și intrarea duhului 
în inima noastră, facem acum refacerea personalității noastre în care 



270 

putem să facem iconicul, adică dialogul și starea față în față cu 
Dumnezeu. Și acum e o problemă... De aceea creștinismul are o 
împlinire iconică care înseamnă liturgicul. Acum se dezbate foarte 
mult problema: ce e Biserica, ce e liturgicul? Din punct de vedere 
creștin, aici e o problemă adâncă care trebuie înțeleasă. Biserica nu 
poate să fie fără liturgic. Toate religiile și anticii nu puteau fi fără 
jertfă. Religia mozaică nu putea fi fără templul din Ierusalim. Toate 
religiile nu puteau fi fără toate jertfele. Și acum se fac. Toate 
religiile acestea oculte, neopăgâne au partea lor, să zicem așa, de 
ritual. Ei, creștinismul are un supraritual să-i zicem așa, deși pare 
așa puțin mai exagerat, dar nu avem, să zicem așa, un limbaj de a 
evidenția acest lucru. În ce sens? Creștinismul, prin chipul lui 
Hristos, face tocmai acest chip de suprajertfă în care, pe undeva, 
unește, în același timp iconizează și împlinește toate chipurile de 
jertfe care au putut exista. Și de aceea chipul rugăciunii creștine nu 
poate fi decât în chipul liturgic. De ce? Ce înseamnă chipul liturgic? 
Chipul liturgic în primul rând este chipul de pocăință; prin Hristos 
noi ne refacem și scăpăm de păcat, care este proscomidia; nu se 
poate fără aducerea jertfei noastre cu rugăciune la altar... Deci orice 
rugăciune, pe undeva, este un fel de proscomidie, adică îți duci și tu 
prescurica ta, îți duci și tu aportul tău prin care să se poată face, 
cum să spun eu, reface Biserica lui Hristos, trupul lui Hristos. Duci 
prescura, duci o pâine sfințită. Deci tu trebuie să te sfințești și tu... 
Fără pocăință nu se poate. Deci a face o rugăciune fără pocăință în 
sensul acesta nu se poate. Pe urmă, fără această interiorizare, 
această penetrare a duhului de sfințenie în tine, iar nu se poate. Și 
pe urmă este împlinirea în care tu răspunzi și participi dialogal 
peste... Și peste inimă și peste...  

De aceea rugăciunea isihastă iconică este pe undeva un fel de 
rugăciune, cum să spun eu, de rod și a rugăciunii minții athonite și a 
rugăciunii inimii slave. De aceea, dacă rugăciunea athonită este 
rugăciunea tainei, în care se evidențiază taina trăirii ideilor și a 
spiritualității creștine, a chipului creștin într-o parte cât mai spi-
rituală, dacă la ruși este trăirea aceasta euharistică adică de împăr-
tășire, de unire cu trupul lui Hristos, iconicul este, foarte interesant, 
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și trăirea aceasta spirituală și împărtășirea, dar mai este... cum să 
spun eu... Dacă la athoniți e căutarea de a intra în împărăția lui 
Dumnezeu, iar la slavi este intrarea în împărăția lui Dumnezeu, 
iconicul, isihasmul iconic, pe care insist eu, este trăirea în împărăția 
lui Dumnezeu. Deci e o împlinire în care s-a împlinit și intrarea... 
adică și căutarea intrării... De aceea filocalicul e o căutare, o zbatere 
de a căuta pe Dumnezeu cât mai insistent. La slavi e dorința de a-L 
interioriza, de a se adânci cât mai mult, de a-L împropria, de a putea 
să intri în împărăția... să faci cum zice Mântuitorul: „în tine să faci 
împărăția lui Dumnezeu”. Dar după aceea, după ce s-au împlinit 
acestea, iconicul este acum să trăiești în împărăția lui Dumnezeu. Și 
împărăția lui Dumnezeu depășește toate granițele pentru că deja e 
eshatologicul. Depășește și cărarea, depășește și locașul și-l face 
suprachipul acela. Aceasta este... 
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Despre Medicina Isihastă 
 
 
Rafael Udriște: În lucrarea Sfinției voastre „Principiile de bază 

ale Sacroterapiei Medicinii Isihaste” definiți o medicină creștină 
isihastă în nouă puncte. Și aș vrea, dacă sunteți de acord, să vedem 
care sunt punctele principale ale acestei medicini. La punctul numă-
rul unu spuneți că este o dublă medicină a sufletului și corpului, 
deodată și în egalitate. Ce înseamnă aceasta? 

Părintele Ghelasie Gheorghe: Ca să vorbim de o medicină 
isihastă, sigur că trebuie să vorbim de chipul integralității creștine. 
În sensul antropologiei creștine, omul este o unitate, suflet și trup, și 
niciodată nu se pot despărți. Știința încearcă o medicină de la trup 
spre eventual un psihic, un presupus suflet. Încât tot complexul 
medical îl vede prin fizico-chimismul zis științific. În sensul creștin, 
există o interacțiune, o întrepătrundere între partea sufletească și 
partea trupească. De aceea nu se poate vorbi de o despărțire, cum să 
spun eu, de ceva singular. Întotdeauna cele trupești conțin și cele 
sufletești și cele sufletești prefigurează întotdeauna cele trupești.  

De aceea, în sensul pe care mă silesc eu să-l evidențiez, medi-
cina isihastă are, pe undeva, câteva puncte principale sau principii 
de bază. În primul rând, trebuie văzută medicina ca o sacroterapie; 
pe urmă, trebuie văzută ca o psihoterapie în sensul de răspuns direct 
și personal al sufletului propriu; e vorba și de un act al corpului pe 
care eu îl numesc, într-un fel, mobiloterapie; și apoi – pe acest fapt 
insist eu ca specific al omului – vorbesc de o hrană care niciodată 
nu poate să fie în singularitate, ci în această unitate atât a sacrote-
rapiei, cât și a psihoterapiei, cât și a mobiloterapiei. Niciodată 
chimismul fizico-chimic de care vorbește știința nu poate fi rupt [de 
suflet], întotdeauna fiind în legătură. Păcatul omului face tocmai 
această ruptură. Face ruptura cu sacroterapia, adică legătura cu 
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partea divină. La un moment slăbește partea psihică, partea sufletu-
lui, apare o autonomie și o independență, să zic așa, a părții trupești 
fizico-chimice. Și atunci sigur că medicina obișnuită, să zicem așa, 
laică, pare insuficientă prin faptul că se oprește tocmai la efectul 
ultim care este atât de sărăcit și atât de lipsit tocmai de elementele 
lui principale. De aceea, cum spuneam înainte, specifică păcatului 
uman fiind o cădere pe plan trupesc, noi pe undeva încercăm să-i 
(re)dăm suportul... tocmai acest suport al trupului și îi dăm în 
special suportul hranei. Viața înseamnă rememorarea permanentă a 
originilor. Rememorarea aceasta înseamnă o permanentă hrănire. 
Deci omul, fiind o ființă creată, nu poate trăi, nu poate avea 
adevărata sănătate decât în măsura în care se hrănește permanent, 
își rememorează, își reactualizează permanent memoriile sacre din 
sine, memoriile propriei ființialități, care sunt ale sufletului, memo-
riile propriilor efecte, care sunt în corpul său, plus memoriile comu-
nicării și ale relaționalului față de mediu, față de toate celelalte cu 
care este în legătură, în mediul în care există. De aceea complexul 
medicinii isihaste e într-un fel destul de complicat și vast. Însă se 
poate concretiza la nivelul acesta al hranei, care nu trebuie confun-
dat cu mâncarea. E vorba de o hrană sacră ca sacroterapie, e vorba 
de o hrană psihică-spirituală, este cu adevărat o hrană a relaționa-
lului, a mișcării și numai în ultimă instanță putem vorbi și de o 
hrană, cum să spun eu, fizico-chimică. Medicina obișnuită încearcă 
să o facă baza de fapt a vitalului și a hranei propriu-zise. Da... 

R.U.: Care este legătura dintre hrană și Harul Divin? În punctele 
următoare în lucrarea dumneavoastră spuneți că „ambele compo-
nente ale ființei noastre au ca bază Harul Divin prin care au viață și 
fără de care se distrug”. Mai departe spuneți: „Harul Divin sunt 
energiile dumnezeiești dincolo de energiile noastre create. Harul 
pătrunde atât sufletul, cât și corpul ca puterea Divină directă”. Mai 
departe: „materia energetică a corpului nostru are legile ei specifice 
pe care le evidețiază știința, dar peste aceste legi sunt supralegile 
Harului, care nu contrazic pe cele fizico-chimice, dar le depășesc, le 
refac și chiar se unesc într-o comunicare fără absorbirea unora în 
celelalte ca dublă stare”. Aș vrea să mai insistați pe înțelegerea 
teologică a acestei... 
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G.G.: Domnul meu, problema e, din punct de vedere al nostru 
creștin, ca medicinii propriu-zise să-i dau și această căutare și 
această orientare creștină. De aceea o numesc isihastă, în sensul că 
isihasmul este tocmai viața de taină a creației. Se știe clar, din punct 
de vedere al revelației creștine, că suportul creației este actul 
Dumnezeirii, actul Divin. Biblia ne vorbește clar de atotputernicia 
lui Dumnezeu, Care creează pe om îmbinând natura, adică țărâna pe 
care o ia, îmbinând-o cu chipul... transpunerea chipului Dumnezeiesc 
și-ntr-un chip de creație, care este acea zisă suflare de care vorbește 
biblicul în Facerea-Geneza lui Moise. 

De aceea, ca medicină, noi pornim în primul rând de la memoria 
originii de bază. Omul are originea în chipul lui Dumnezeu, dar în 
același timp are originea și în chipul naturii. De aceea omul este 
deja prefigurarea întrupării lui Hristos, a chipului Hristic, a tainei 
întrupării Divinului. De aceea omul nu poate trăi decât în măsura în 
care este pe baza memoriei Divinului. Și din punct de vedere 
teologic, al revelației teologice și al Sfinților Părinți, acțiunea, actul 
Divin este tradus față de creație prin acele energii necreate, care 
sunt harul Divin. 

De aceea, ca medicină isihastă, eu insist și pun această bază a 
începerii, să zicem așa, a unei terapii medicale isihaste, cu problema 
sacroterapiei. Acum sigur că lumea de astăzi e foarte străină și unii 
sunt destul de reticenți sau nu înțeleg sau sunt chiar contrari acestui 
Sacru. Foarte greu omul acceptă Sacrul. Dar se poate totuși porni și 
de la o parte, să zicem așa, mai îndepărtată dar tot cu orientare spre 
sacru. Și de aceea noi încercăm un fel de modalitate în care 
indiferent de la ce parte ai porni trebuie să ajungem, cum să spun 
eu, la baza ființialității noastre, care este sacralitatea. Cei care sunt 
credincioși pot porni direct de la sacroterapie, adică de la apropierea 
de Divin, de la refacerea memorialului față de Divin al nostru, care 
concret e, în primul rând, prin rugăciunea noastră, prin tainele 
Bisericii și prin toate actele, să zicem așa, religioase. Cei care nu 
pot să pornească de aici, care, mă rog, sunt mai străini și nu pot să 
pornească de aici, putem face ca să se orienteze și direct, pe undeva, 
de la suflet. Poate că mulți... un suferind poate... nici capacități 
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spirituale prea mari nu mai are și atunci se poate porni și de la 
partea, să zicem așa, corporală a unor funcții organice. Tocmai aici 
încercăm noi să căutăm niște chipuri care, chiar dacă sunt, să zicem 
așa, fizico-chimice, destul de depărtate, totuși să se orienteze spre 
memorialul acela de bază. Și în acest sens, după revelația evanghe-
lică, am găsit că există totuși o corespondență și în partea grosieră, 
să zicem așa, a mâncării noastre, a hranei noastre, în mâncare, am 
găsit un chip în care mai este totuși o umbră și o amprentă a 
memorialului sacru care este baza. 

R.U.: Care este? 
G.G.: Și după cum Însuși Mântuitorul spune că pâinea vieții 

este și o Pâine Divină, este și o pâine a sufletului și este și un chip 
al pâinii pentru corpul nostru, pentru trupul nostru. De unde se 
poate deduce că acest chip al pâinii poate deveni un iconic în care, 
pe undeva, se face o integralizare a acestei memorii și în același 
timp îl putem numi iconicul hranei umane. 

R.U.: Vorbiți despre pâinea pustnicească? 
G.G.: Vorbim în general. Nu vorbesc atât de pâinea pustni-

cească. O să ajungem și acolo. Vorbesc de chipul pâinii în sine. De 
aceea și în „Tatăl nostru”, care e rugăciunea cea mai înaltă pe care o 
dă Însuși Mântuitorul, se vorbește de pâinea cea de toate zilele. 
Însuși Mântuitorul vorbește de Pâinea cea coborâtă din cer, care e 
mai mult decât mana din pustie. Deci de chipul pâinii vorbim aici. 
De aceea se insistă foarte mult pe undeva ca un specific... acum iar 
vorbim de un specific carpatin în sensul acesta de iconic, în sensul 
acesta de un chip în care le integralizează și în același timp le dă o 
formă, în care nu numai că le unește, dar le face să apară, să fie în 
acel rod comun din ambele părți. Și de aceea, pe undeva, noi chiar 
facem o oarecare experimentare. O experimentare, deși experimen-
tarea este făcută mai mult de asceții și de trăitorii mistici creștini. 
Însă noi căutăm să extindem mai mult acest fapt, încât încercăm o 
amplificare a unui tratament medical cu chipul pâinii.  

Ce înseamnă chipul pâinii? Chipul pâinii înseamnă în primul 
rând o alimentație care are memorialul acesta, după cum se spune și 
în biblic, ca o prelungire a pomului vieții din Rai. Se spune în 



276 

Biblie că atunci când Adam și Eva au fost scoși din Rai, li s-a spus: 
„Întru sudoarea feței voastre veți mânca pâinea voastră”. Deci baza 
vitalității, să zicem așa, a omului a rămas acest chip al pâinii. De 
aceea, pe undeva, cerealele sunt considerate, să zicem așa, mate-
rialul din care se face această pâine. De aceea dacă în Rai era hrana 
fructelor și poate mai puțin a semințelor și a celorlalte legume, 
acum în hrana omului, după biblic, baza devine pâinea, deci cerea-
lele. De aceea, pe undeva, ca punct de plecare al terapiei medicinii 
isihaste, noi îl considerăm această bază a cerealelor. Noi acum îl 
considerăm pe omul căzut, să zicem așa, ca sănătate, om cerealier 
pe prim plan. Apoi fructifer, legumifer și pe urmă cu celelalte. Și de 
aceea, ca refacere a sănătății omului, ca medicină, noi încercăm o 
reîntoarcere la origini. Și de aceea considerăm ca un tratament al 
tuturor bolilor, indiferent de complexul pe care-l au, să pornească 
de la acest fapt care să ne întoarcă la memorialul originilor. De 
aceea baza unui tratament, să zicem așa, a unei medicini isihaste 
este în primul rând cu chipul pâinii, chipul cerealier, chipul fruc-
tifer, care este chipul de Rai, și apoi celelalte ca adaus. Dar cine va 
reuși – indiferent de ce boală suferă – să pornească un tratament de 
la chipul cerealier, care este chipul pâinii în special și pe urmă cu 
fructele – chipul rememorării de Rai – se pare că cu adevărat este o 
șansă de a reechilibra toate dezordinile și toate disfuncțiile și 
distructivitățile fizico-chimice din organismul nostru. 

R.U.: Ne puteți da un exemplu concret? 
G.G.: Și de aceea, în mod concret, pe baza unor observații 

experimentale, vorbim și mai mult de chipul cerealelor, în sensul de 
chip al unei pâini pustnicești care se dovedește de o valoare 
deosebită. Sunt de evitat prefacerile culinare, diferitele metode prin 
care cerealele ajung să fie rupte, să fie degradate, să fie anormali-
zate. Noi am observat din viața ascetică creștină că pâinea integrală 
– indiferent că e de grâu sau din alte cereale – și care, și mai mult, 
nu este prefăcută, deci nu mai e nici coaptă, dă niște efecte extraor-
dinare. Și atunci, pe undeva, o considerăm ca un prim medicament 
al acestei medicini isihaste, adică a unei medicini care caută și o 
orientare creștină. Asta înseamnă medicină isihastă. 
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Și de aceea noi, în relatările pe care am încercat să le facem – 
așa, după capacitățile noastre – și chiar într-o carte în care vorbesc 
de niște rețete, mai mult ca niște repere, ca niște orientări, baza o 
punem în această pâine pustnicească, care poate să fie ori din grâu, 
ori din celelalte cereale, dar în sensul acesta: să fie cereala respec-
tivă integrală, să fie făcută după modalitatea pâinii, adică cu apă, 
lăsată în schimb fără drojdie, lăsată la dospit – acea prefacere... De 
aceea se zice că orice lucru trebuie să se prefacă prin apă și prin 
Duh. Apa produce, cum să spun eu, atragerea, să zicem așa, ener-
giilor Duhului și atunci apare acel chip de prefacere care este o 
prefigurare a chipului pâinii... pâinii care se împlinește în Pâinea, 
cum să spun eu, iconică cum o numim noi, în sensul nostru, care va 
fi Pâinea altarului, a Bisericii, Pâinea Euharistică, Trupul și Sângele 
lui Hristos și care este Pâinea cea Cerească. 

R.U.: Ați avut rezultate concrete în boli diverse? 
G.G.: Din toate experimentările noastre se dovedește... nu 

numai de acum, dar din observarea în general, că pustnicii, asceții și 
nevoitorii care la un moment dat se hrăneau numai cu această pâine 
pusnicească erau sănătoși, nu aveau carențe de hrănire, trăiau chiar 
peste suta de ani. Cum s-a introdus în viața pustnicilor, chiar a 
mânăstirilor, prefacerea pâinii au început deja o serie de dereglări, o 
serie de boli chiar și la trăitorii asceți. Ceea ce înainte nu exista. 
Când se mânca pâinea aceea pustnicească, mai ales sinaiții, care  
n-aveau posibilitatea în nisipurile acelea ale pustiului Tebaidei să 
coacă, făceau din cereale un fel de cocă, o lăsau la dospit, se usca la 
soare. O coceau la soare cum s-ar zice, pentru că n-aveau alt foc. Ei, 
făcând acest chip s-a dovedit că acei pustnici trăiau, și erau foarte 
sănătoși; trăiau sute de ani cum a trăit Sfântul Antonie, sfinții cei 
mari, Sfântul Pahomie sau alți sfinți. Cum s-a introdus partea de 
prefacere au început tot felul de preparate ale pâinii, deja au început 
deficiențe, a trebuit să se introducă bucătăria și în viața mânăsti-
rilor, a început să apară complexul unei hrane care, cu toate că 
părea mai diversificat și mai extins, încă n-a putut să acopere toate 
nevoile organismului și se dovedește insuficient. Și, pe baza acestor 
observații și repere, noi am încercat un fel de orientare în sensul 
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acesta de a ne reîntoarce la o alimentație, să zicem așa, de reme-
morare a părții primordiale, originare.  

În acest sens vorbim, și eu insist foarte mult, că Medicina 
isihastă nu e nici naturistă, nu e nici vegetariană, deși pune bază pe 
o hrană naturală, adică mai puțin prefăcută. Tot ce e prefăcut pe 
undeva e rupt, e fărâmițat, și organismul trebuie să consume o 
energie în plus ca să-l refacă. Pe când o hrană naturală așa, cât de 
cât, chiar dacă încă e degradată datorită păcatului omului, încă mai 
are niște elemente, niște memorii ale originii, memorialul acela pe 
care l-a făcut... pe care l-a imprimat și l-a pecetluit actul Divin la 
creare. Dar, cum spun, medicina isihastă insistă pe o terapie umană. 
Omul nu e numai vegetarian sau numai, să zicem, naturist. Asta e 
mâncarea naturii, mâncarea animalelor și a sălbăticiunilor. Omul, 
dacă nu umanizează hrana, nu poate să se hrănească sănătos. Și 
umanizarea hranei – noi, ca medicină isihastă – o considerăm prin 
acest iconic al chipului pâinii. De aceea, cine începe acest tratament 
al medicinii isihaste, începe cu acest chip al pâinii. Și materialul 
chipului pâinii sunt cerealele. 

Acum și în privința unei medicini a cerealelor știința pune 
diferite probleme. Într-adevăr, sunt realități. Unii suportă mai puțin 
grâul. Alții suportă mai mult altceva; orezul sau ovăzul sau secara. 
Deci omul, fiecare bolnav, la un moment dat, trebuie pe undeva  
să-și individualizeze necesarul. Dar insistența totuși să fie pe acest 
chip al cerealelor. 

Al doilea punct e să insiste pe fructe, al treilea pe legume. Și 
celelalte pe urmă să fie numai ca un adaus. Însă ca o hrănire sănă-
toasă... De aceea noi considerăm medicina isihastă ca o medicină a 
hranei, considerând că hrana trebuie să fie totodată și un medica-
ment, iar medicamentul să fie totodată și hrană. În sensul acesta, și 
în cartea Rețetele Medicinii Isihaste pe care am scris-o mai recent, 
sunt niște concretizări clare; cât de cât așa cum ar putea omul care 
încearcă să facă o terapie a acestei medicini de orientare creștină, 
care ar putea face totuși acest tratament. 

R.U.:  Și o ultimă întrebare, pentru a reveni practic la început: 
care este legătura între această hrană și suflet până la urmă? 
Referindu-mă, bineînțeles, la mântuirea omului. 
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G.G.: Domnul meu, problema care se pune acum e în legătură 
cu omul bolnav... 

R.U.:  Mai întâi are nevoie să se facă bine... 
G.G.: Consideră însăși sănătatea un început de mântuire.  
R.U.: Am înțeles. 
G.G.: Apoi sigur că problema mântuirii... e vorba de o sănătate 

a sufletului, care iar contează, pentru că dacă omul continuă chiar și 
într-o hrană păcătoasă, nici capacitățile sufletului lui nu vor putea să 
refacă partea aceea de curățire, de luminare, de unire cu Divinitatea. 
De aceea, adoptând această hrană, pe undeva, cu orientare spre 
sănătate, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, sigur că toate merg spre 
idealul final, care este mântuirea. Și mântuirea care este nemurirea, 
unirea cu Dumnezeu. În sensul acesta... 

R.U.: Am înțeles. 
G.G.: Ca să vorbim așa, de o parabolă a rugăciunii, să zicem 

așa, a rugăciunii zise a inimii; noi îi zicem rugăciunea iconică, 
rugăciunea iconică care integralizează și în același timp dă acel trup 
de taină, acel chip de taină, haina hristică, a integralizării atât a 
rugăciunii minții – care este de caracter athonit – cât și a rugăciunii 
inimii, să zicem așa – care este de caracter slav – dând acest chip 
specific carpatin care este rugăciunea iconică, care le îmbină pe 
toate, pe ambele și în același timp le dă chipul acela de integralizare 
și, să zicem așa, de rodire. De aceea, ca să vorbim ca o parabolă care, 
pe undeva, noi am găsit-o într-un tradițional al Munților Apuseni, 
ca o parabolă a acestei rugăciuni isihaste iconice carpatine, să zicem 
așa, este parabola lacrimilor pe care le varsă cel care vrea să depă-
șească [starea de cădere] și să ajungă la gradul propriu-zis al 
rugăciunii iconice. Ca parabolă, se spune că doi frați – frate și soră 
– mă rog, căzuți în păcat, la un moment dat își dau seama de păcatul 
lor; un pustnic îi povățuiește că dacă vor să spele păcatul făcut până 
atunci să ia un vas mare și unul să plângă noaptea și unul să plângă 
ziua deasupra acelui vas mare până când se va umple acel vas cu 
lacrimi. Într-adevăr, așa fac, pun în mijlocul casei lor acest vas 
mare și unul plânge noaptea și unul plânge ziua, însă vă dați seama 
că oricât încercau ei să plângă lacrimile erau prea puține față de 
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vasul enorm și aproape nu era nici o nădejde că acest vas se va 
umple vreodată. Se reîntorc la acel pustnic care-i încurajează și le 
spune: continuați, pentru că se va întâmpla o mare taină, când veți 
crede că niciodată nu o să ajungeți ca într-adevăr să umpleți vasul 
cu lacrimi, acest lucru se va petrece într-o formă minunată. Va 
apărea vasul plin cu lacrimile voastre așa, dintr-o dată.  

Va veni vremea aceea în care se consideră că prin plânsul și 
prin pocăința voastră s-a împlinit acest act al vostru. Și, într-adevăr, 
ei persistă. Dintr-o dată se umple vasul. Pustnicul le spusese că 
după ce se umple vasul, să ia lacrimile din vas, să se spele pe față și 
atunci tot păcatul lor va fi iertat. Pe undeva este o transpunere, să 
zicem așa, parabolică a cuvintelor Evangheliei care spune că trebuie 
o renaștere din apă și din duh. Apa este preînchipuirea umanului, 
preînchipuirea pocăinței, preînchipuirea spălării pe care nu o poate 
face cineva decât în mod personal. Efortul acesta care, dacă facem o 
legătură și cu modalitatea filocalică, se săvârșește pe planul voliti-
vului, al mentalului, să zicem așa, al rugăciunii minții. Lacrima 
totodată este și o simțire a inimii. La un moment dat, are loc 
modalitatea aceasta de unire a minții cu inima, ca apoi să vină 
Duhul – Duhul cel Sfânt cu Harul Său – care urmează să aducă cu 
adevărat iertarea, lumina și atunci apare cu adevărat efectul, cum să 
spun eu, rodul care este deschiderea spre înduhovnicire, care este 
rugăciunea cea adevărată.  

Noi considerăm întoarcerea fiului risipitor ca parabolă evan-
ghelică a isihasmului. Noi toți, pe undeva, suntem chipul fiului 
risipitor întrucât, prin acceptarea păcatului, am ieșit din memorialul, 
să zicem așa, din moștenirea Tatălui, adică a Sacrului, a sfințeniei. 
Apoi căutăm să ne reîntoarcem. Sacrul ne primește, Tatăl ne 
primește. Însă cel care se întoarce întâmpină totuși o rezistență 
foarte interesantă – cum spune Sfânta Evanghelie – tocmai de la 
fratele lui cel mai mare, care n-a plecat de acasă, dar care consideră 
că întoarcerea acestuia nu poate avea loc cu atâta gratuitate. Aici 
este o problemă foarte adâncă care trebuie văzută într-un context 
mult mai larg și mai deschis.  

Într-adevăr, după dreptate, cel care a făcut păcatul nu să poate 
fi atât de ușor primit, și să i se dea iarăși cinstea de fiu, să intre 
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iarăși în moștenirea Tatălui. Cu toate acestea există acest dar al lui 
Dumnezeu. Iubirea aceasta a lui Dumnezeu care primește. Conștiința 
acestei iubiri îl copleșește pe cel păcătos, îl face să i se trezească 
conștiința, să ia hotărârea ca de acum încolo să nu mai încline spre 
păcat. Ceea ce este un lucru extraordinar din punct de vedere al 
trezirii acesteia mistice, să-i zicem așa. Mulți își pun întrebarea cine 
este de fapt fiul cel mare care, pe undeva, nu-l vede bine și nu-l 
primește cu aceeași dragoste pe fiul risipitor. Este chipul dreptății 
care, într-adevăr, nu poate cu atâta ușurință să treacă peste nedreptate 
și peste păcat și peste... Însă parabola evanghelică a Mântuitorului 
vrea să ne arate în mod deosebit această depășire a dreptății de care 
vorbește mai mult teologia catolică. O depășire ce dă o încurajare și 
în același timp o nădejde și un avânt că nu există o piedică în a te 
apropia de Dumnezeu, de a te reîntoarce la Dumnezeu, de a ți se 
deschide toată posibilitatea, de a se deschide iarăși partea vieții 
duhovnicești. De aceea viața aceasta mistică, din punct de vedere al 
nostru creștin ortodox, este deschisă fără nici un fel de opreliște atât 
celor mai puțin păcătoși, cât și celor foarte păcătoși care pot să 
ajungă cu adevărat la o trăire duhovnicească tot atât de adâncă ca și 
a celorlalți, care se consideră mai puțin zis păcătoși.  

R.U.: Sărumâna. 
G.G.: Gata! Emisiunea noastră s-a încheiat! Cu altă ocazie mai 

veniți dumneavoastră, cine știe când... Hai, că ce e prea mult nu... 
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Despre Frăsinei și Isihasmul Carpatin 
 
 
Radu Comănescu: Oricine a fost pe drumul de la Râmnicu 

Vâlcea la Călimănești cunoaște frumusețile locurilor. Mie îmi este 
greu să vorbesc despre acelea, deoarece de acolo este neamul meu, 
acolo este inima mea și mă-neacă dorul și sfâșierea. Nu am reușit 
niciodată să îmi imaginez spațiul mioritic invocat de Blaga 
altminteri decât aidoma dealurilor Topologului și ale Vâlcii. Totuși 
pe acel drum de la Vâlcea la Călimănești la un moment dat se petrece 
o taină. În satul Gura Văii, o pancartă simplă indică la stânga calea 
către Sfânta Mânăstire Frăsinei. Bătută cu piciorul calea aceasta 
înseamnă trei ore de mers de la nivelul agitației civilizației rurale de 
șosea până la nivelul muntelui, al codrului și al meleagurilor bine-
cuvântate de Dumnezeu. Sfânta Mânăstire Frăsinei este un mare 
așezământ monahal al României de azi, un loc unde încă se mai 
practică isihasmul. Precum la Muntele Athos legătura de blestem 
lăsată de Sfântul Calinic interzice accesul femeilor, această legătură 
de blestem anunțată printr-un panou mare pus pe marginea drumului, 
cam la doi kilometri de Sfânta Mânăstire, este un fapt real. Câteva 
sute de metri mai încolo simți puterea blestemului cum îți cuprinde 
mintea. Bărbații pot trece mai departe. Nu aș vrea însă să fiu în 
locul vreunei femei care ar sfida acea putere. Am dorit mult să-l văd 
pe părintele stareț al mânăstirii, părintele arhimandrit Neonil. 
Dumnezeu mi l-a scos repede în cale dar, cu toate rugămințile mele, 
nu am reușit să-l conving să se lase înregistrat. Procesul de îndu-
hovnicire al părintelui Neonil este atât de înalt încât el consideră o 
gravă slavă deșartă vorbirea în public. Oricum, am putut constata că 
are darul clarviziunii și i-am putut simți lumina bunătății și 
blândeții întru Hristos. Roagă-te pentru noi părinte stareț și trimite 
binecuvântarea ta asupra tuturora. Am discutat îndelung în schimb 
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cu un alt monah celebru al ortodoxiei românești: Părintele ieromonah 
Ghelasie Gheorghe. Voi dedica emisiunea următoare prezentării 
acestui rar isihast din ținuturile Vâlcii. Deocamdată însă Părintele 
Ghelasie ne va servi drept ghid pentru aflarea Sfintei Mânăstiri 
Frăsinei. Pregătiți-vă, urmează o veritabilă inițiere în sacru. 

Radu Comănescu: Părinte, mai întâi vreau să vă mulțumesc 
pentru bunăvoința de a ne acorda din timpul dumneavoastră și, 
precum vă spuneam la începutul discuției înainte de a face această 
înregistrare, vreau să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte depre 
istoricul Sfintei Mânăstiri Frăsinei, despre viața duhovnicească care 
a existat și există acum aici, despre rânduiala din această sfântă 
mânăstire și despre monahii care viețuiesc într-însa. 

Părintele Ghelasie Gheorghe: Mânăstirea Frăsinei, ca așezare, 
datează dinainte de 1700. Se spune că a existat înainte o mică 
sihăstrie a doi pustnici, Ilarion și Ștefan, călugări – nu se știe bine 
dacă erau de la Cozia sau din altă parte, cert este faptul că veneau 
într-adevăr de la Mânăstirea Cozia – călugări care pe undeva se 
pare că erau chiar băștinași din regiunea respectivă, care un timp au 
viețuit la Muntele Athos, apoi s-au reîntors la Cozia, și doritori de o 
viață duhovnicească deosebită au urmărit să afle un loc și mai 
prielnic pentru căutarea lor duhovnicească, loc pe care l-au găsit în 
această regiune, unde era o pădure de frasini de unde Frăsinei-
Frăsinet. 

Sigur că la început a fost un loc necunoscut; în jurul acestor 
pustnici s-au strâns și alți viețuitori și în 1711 se ridică prima 
bisericuță de lemn a Mânăstirii Frăsinet, înlocuită apoi cu o 
bisericuță de piatră în 1756, prin ajutorul a doi credincioși din 
Râmnicu Vâlcea, ca de abia în 1860 să aibă un nou ctitor, Sfântul 
Calinic, fost stareț la Mânăstirea Cernica, apoi ales ca arhiepiscop 
al Olteniei, care mutându-și reședința de la Craiova la Râmnicu 
Vâlcea, extinde acest schit Frăsinei, dîndu-i de fapt adevărata, să 
zicem așa, înfățișare pe care o are astăzi.  

Sfântul Calinic are un aport deosebit prin faptul că face pe 
undeva o înrudire a spiritului monahal românesc carpatin cu spiritul 
athonit. Acest lucru este foarte important pentru înțelegerea unei 



284 

spiritualități specifice a monahismului nostru românesc. Dacă ne 
uităm în urmă, vedem pe Sfântul Nicodim de la Tismana, care de 
asemenea venea de la muntele Athos; pe urmă sunt Paisie 
Velicikovski, care se întoarce de la muntele Athos, starețul 
Gheorghe care era ucenicul direct al lui Paisie Velicikovski și care 
fondează Mânăstirea Cernica și Sfântul Calinic, care vine tocmai de 
la Cernica. Despre toți aceștia, de fapt, chiar și despre Sfântul 
Nicodim și Sfântul Paisie pe undeva, se spune că nu erau străini de 
aceste locuri; se zice că totuși… aveau o descendență pe undeva și 
din sângele românesc. Din această îmbinare, să zicem așa, sau mai 
bine zis din această împletire între spiritualitatea de pur sânge a 
creștinismului, care este spiritualitatea greacă, și spiritualitatea 
noastră autohtonă carpatină într-adevăr se dă mânăstirilor noastre 
un specific deosebit. Acest lucru nu prea a fost evidențiat, dar 
pentru noi, generația de astăzi, are o importanță extraordinară, să 
știți, pentru că prin aceasta noi putem de fapt să facem un fel de 
reînviere a spiritualității monahale care este atât de mult dorită și 
care este așteptată. 

Toți care vizitează Mânăstirea Frăsinei, și mai ales cei 
cunoscători, să zicem așa, ai spiritualității monahale, sunt surprinși 
cum există această îmbinare armonioasă dintre idealul monahal și 
idealul monahal pe undeva Carpatin autohton ce este tot în tinderea 
aceasta spre o spiritualitate specifică. De aceea Mânăstirea Frăsinei 
urmează și păstrează cu fidelitate, să zicem așa, toată spiritualitatea 
monahală clasică filocalică cu câteva particularități care pentru unii 
poate nu prea sunt băgate în seamă, dar pentru noi sunt de o 
importanță mare. Mai ales pentru generația noastră de astăzi mai 
tânără acest lucru are o importanță deosebită, pentru că pe undeva 
ne va caracteriza și ne va da caracterul de fapt al acestei spiri-
tualități monahale. De aceea și Mânăstirea noastră Frăsinei este o 
mânăstire cu viață de obște, cum este idealul de fapt al mânăstirilor. 
Nu suntem prea mulți călugări, deși la început se zice că au fost 
chiar peste o sută de monahi. Actualmente suntem într-adevăr 
aproape de o sută, dar spiritul mânăstirii care este destul de 
puternic, să zicem așa, a rămas și se pare că este în toată puterea ca 
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să reînvieze o spiritualitate monahală. De aceea și în alte consem-
nări se vorbește că în țara noastră sunt câteva mânăstiri care 
păstrează acest spirit monahal al nostru, cum este Mânăstirea 
Sihăstria în Moldova, în partea aceasta a Munteniei sau a Olteniei, 
să zicem așa, este Mânăstirea Frăsinei și în partea cealaltă mai către 
Dunăre este, pe undeva, Mânăstirea Cernica. Da. Și în Banat se pare 
că sunt câteva mânăstiri care mențin totuși… în Ardeal, cum este în 
special Mânăstirea Râmeț, care are o tradiție extraordinară în 
privința aceasta, cu acei pustnici, acei eremiți.  

Să ne întoarcem la Mânăstirea noastră Frăsinei, mânăstirea pe 
care dumneavoastră o vizitați. Aparent nu este o mânăstire mare, 
pare mai mult ca un schit, dar atmosfera acestei vieți deosebite este 
caracterizată prin cele trei reguli ale Muntelui Athos: rugăciune în 
fiecare noapte, nu se folosește în alimentație deloc carne și nu intră 
parte femeiască. Această atmosferă de rugăciune permanentă 
aproape, această atmosferă pe undeva aparent austeră, cadrul destul 
de natural, toate acestea dau într-adevăr o atmosferă… un duh, să 
zicem așa, special al Mânăstirii noastre Frăsinei. Și acest duh constă 
în primul rând într-o paradoxală împletire dintre Divinul – acuma 
iertați-mă că poate vorbesc puțin mai mistic – dintre Divinul care 
coboară în lume, Divinul care este întrupat de lume și apoi această 
reîntoarcere spre Divinul pur sau Divinul Ceresc care nu este prin 
dematerializarea sau detașarea complet de Divinul întrupat... Față 
de tendințele athonite care sunt pe undeva sub semnul filozofiei 
grecești, care consideră că spiritualitatea trebuie să se facă printr-o 
decorporalizare, sau mai bine zis printr-o dematerializare, adică 
sunt într-o predicare a unui spiritual pur care pe undeva absoarbe... 
să nu zicem chiar anihilează... dar copleșește în așa măsură partea 
lumească încât aproape nu se mai vede, în specificul acesta al 
nostru autohton este tocmai transfigurarea aceea taborică, în care cu 
toate că se vede lumina aceea dumnezeiască, această lumină dumne-
zeiască se arată tocmai în realitatea omenească. Adică nu e o anihi-
lare a realității omenești. Pe Tabor, Mântuitorul este acel Mântuitor 
în carne și oase, dar transfigurat în lumina aceea dumnezeiască. 

Mânăstirea noastră Frăsinei, ca și Muntele Athos, are ca hram 
Adormirea Maicii Domnului și are ca patroană pe însăși Maica 
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Domnului. Paradoxal, un loc unde nu intră parte femeiască, unde 
este un legământ strict să nu intre partea femeiască, Mânăstirea 
Frăsinei este de fapt sub emblema însăși a Maicii Domnului. Dar de 
ce? Foarte interesant. Pentru că Maica Domnului este tocmai 
icoana, icoana în sine, care face ca chipul de creație să devină un 
chip în care chipul omenesc rămâne, dar se transfigurează în același 
timp într-un chip de Divinitate. Și de aceea pe undeva cum spune 
un părinte... în Mânăstirea Frăsinei nu în sensul că e interzis 
categoric să intre partea femeiască, pentru că și partea femeiască 
este un chip creat de Dumnezeu, ci este interzis să intre un chip de 
parte femeiască care nu a ajuns la chipul acela de icoană. De aceea 
numai Maica Domnului care are chipul de icoană în sine poate să 
intre în Mânăstrirea Frăsinei ca și în Muntele Athos, și prin chipul 
de icoană al Maicii Domnului pot să intre și celelalte femei. În 
sfârșit, e o mistică mult mai adâncă a acestei probleme.  

Ceea ce vrem să menționăm este faptul că în Mânăstirea 
Frăsinei preocuparea de bază este într-adevăr spiritualitatea vieții 
monahale, idealul acesta de a te ridica la o convorbire permanentă 
cu Divinitatea. De aceea centrul vieții monahale sigur că este 
rugăciunea. La Mânăstirea Frăsinei slujbele sunt lungi. Pentru cei 
care vin, mai ales la început, și prea puțin cunoscători, slujbele par 
obositoare, dar pentru călugării de aici tocmai aceasta este baza 
vieții spirituale, în sensul că fiind axat pe partea aceasta mai mult 
spirituală, slujbele nu mai par nici lungi, nici obositoare. 

Pe lângă viața de biserică și viața particulară a unei rugăciuni 
sigur că mai avem și noi câteva preocupări, să zicem așa, omenești 
în sensul că avem și o mică grădină. Nu folosim carne, dar avem 
câteva vite. Folosim laptele și brânza. Mai sunt și câteva preocupări, 
să zicem așa, de artă duhovnicească cum sunt: pictura, sculptura, 
legatul cărților. Mai e o tradiție foarte frumoasă, mai bine zis, o 
mistică foarte înaltă, care ar trebui să nu fie pierdută: este acea 
preocupare tradițională de a copia caligrafic anumite texte sacre. 
Adică de a lăsa pe monahii care au înclinație de a transcrie, să le 
retranscrie în modul propriu și individual, de a picta printr-o 
manuscriere a unor texte sacre și a unor texte pe care le trăiesc 
monahii respectivi în mod deosebit. Este pe undeva, să zicem așa, 
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ca o carte de vizită personală a unor trăitori mai deosebiți. Aceste 
manuscrise, care nu se știe câtă valoare vor reprezenta, au o valoare 
în sensul mistic, mai ales în contextul de astăzi când sunt atâtea 
reeditări ale Sfinților Părinți. Sigur că și mânăstirea noastră are 
acces la Filocalie și Sfinții Părinți și Scriitorii Bisericești pe care-i 
editează Patriarhia. E o inițiativă extraordinar de valoroasă editarea 
scrierilor majorității Sfinților Părinți... 

Deci toate acestea înlesnesc pe undeva  o deschidere într-
adevăr spirituală și o continuare, să zicem așa, a spiritualității 
noastre monahale românești. 

Mânăstirea Frăsinei a beneficiat în mod deosebit de niște stareți 
într-adevăr providențiali. Majoritatea stărețiilor au fost de lungă 
durată. Actualul stareț al nostru este al cincilea stareț. Nici un stareț 
dintre aceștia nu a avut o stăreție mai scurtă de 30 de ani; deci ani în 
care într-adevăr și-au putut arăta spiritualitatea proprie, ani în care 
au putut într-adevăr să-și pună în lucrare niște daruri duhovnicești 
încât și actualul nostru stareț este, pe undeva, considerat ca unul 
dintre cei mai buni stareți atât pe linie administrativă, cât și pe linie 
spirituală. De aceea mulți care vin în mânăstire sunt surprinși de 
aspectul acesta de ordine, de armonie, de curățenie, și de îmbinarea 
aceasta armonioasă dintre partea exterioară și partea duhovnicească 
interioară direct; și în continuare acest spirit rămâne și noi îl rugăm 
în mod deosebit pe Sfântul Calinic, care este ctitorul acestei mânăstiri, 
să reverse în continuare darurile sale duhovnicești. Pentru că noi 
considerăm că Mânăstirea Frăsinei este din darul acestui mare ctitor 
Sfântul Calinic, care prin viața deosebită pe care a dus-o a reușit 
într-adevăr să reverse un har special pentru viața noastră monahală. 

R.C.: Părinte Ghelasie, vreau să vă mărturisesc că eu am auzit 
despre Sfânta Mânăstire Frăsinei în contextul în care se discuta despre 
exorcismul eficient practicat de călugării creștini din România. Deci 
dacă vreți am auzit despre această sfântă mânăstire într-un context 
al unei lupte directe și chiar spectaculoase cu diavolul, cu ceea ce 
noi numim posesiune demonică. Vreau să vă întreb dacă într-adevăr 
se fac slujbe de exorcizare aici la mânăstire, dacă ați întâlnit situații 
din acestea dramatice și dacă într-adevăr Harul Domnului care este 
aici, deci duhul care nu s-a stins lucrează nu numai în exorcism, ci 
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și în alte situații în legătură cu lumea laică ce vine aici pentru 
rugăminți, pentru împlinirea diverselor dorințe.  

G.G.: Domnul meu, eu, care cu ajutorul lui Dumnezeu sunt 
preot și slujesc și sunt integrat direct să zicem așa în lucrarea 
duhovnicească a Mânăstirii Frăsinei, pot să spun, și aș vrea în mod 
deosebit să accentuez faptul că Mânăstirea Frăsinei nu face paradă 
de aceste exorcisme. Mi se pare că lumea de astăzi vrea un fel de 
publicitate în acest sens. În general, citind Viețile Sfinților , și pro-
blema aceasta a luptei cu duhurile rele și cu lumea nevăzută, cu 
lumea negativă, se observă că majoritatea sfinților nu vor să facă 
paradă așa ceva. Plus că majoritatea sfinților sunt foarte atenți ca nu 
cumva să se creadă că aceste puteri care ar putea fi împotriva 
acestor duhuri ar fi pe baza unui merit propriu. De aceea și noi în 
Mânăstirea Frăsinei ne ferim în mod deosebit de a face paradă. 
Desigur că lumea de astăzi într-adevăr se observă că are foarte 
multe cazuri... foarte multe cazuri chiar de demonizări. Aceasta nu 
este numai o părere sau așa o... Se observă că este o realitate. 
Aproape ca pe vremea Mântuitorului la fiecare pas întâlnești oameni 
care sunt mai mult sau mai puțin demonizați. Dar, cum spuneam, 
noi ne silim să nu facem paradă de acestea. De aceea noi în special 
facem slujbele bisericii obișnuite și în cadrul acestor slujbe să fie de 
fapt și așa-zisa exorcizare. De aceea noi nu facem în mod deosebit 
exorcizări cum încearcă să facă unii. Adică special, la anumite ore, 
cu anumite destinații. În majoritatea cazurilor acestea care vin la noi 
oamenii sunt îndrumați în primul rând să se spovedească, în primul 
rând să se integreze vieții ritualice a Bisericii, care are Harul și 
puterea împotriva acestor duhuri. Încât rezultatele, destul de vizi-
bile, în privința vindecării și tămăduirii acestor cazuri, nu sunt sub 
semnul direct al unor exorcizări, ci sub semnul harului bisericesc și 
al celor șapte taine care lucrează prin Biserică.  

Acum, sunt și cazuri speciale, cazuri extraordinare, când într-
adevăr este nevoie de niște slujbe, să zicem, de exorcizare. Dar și în 
aceste cazuri tot în contextul general al tainelor Bisericii.  

De aceea în Mânăstirea Frăsinei, toate cazurile care vin în acest 
sens sunt pe undeva înveșmântate în acest ritual general al bisericii, 
fără să facem cazul că facem noi slujbe speciale, că facem noi ceva 
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excepțional, că avem noi niște daruri… nu știu ce daruri deosebite… 
că ar fi niște călugări sau niște duhovnici, cine știe ce mare îndu-
hovnicire. Este această, să zicem în ghilimele, pudoare duhovni-
cească în care darul lui Dumnezeu trebuie să lucreze în taină, 
călugărul să fie smerit și toate darurile duhovnicești să fie pe 
undeva în contul Bisericii, nu în contul unui anume călugăr cu un 
anumit dar... În sensul acesta... 

*** 

R.C.: Din vremurile minunate ale începutului de secol, venim 
în vremurile noastre. Precum v-am spus în emisiunea trecută am 
avut șansa ca, la Sfânta Mânăstire Frăsinei din ținutul Vâlcii să stau 
îndelung de vorbă cu un călugăr vestit în România: ieromonahul 
Ghelasie Gheorghe. Părintele Ghelasie este unul dintre isihaști. 
Experiențele sale mistice i-au creat destule probleme nu cu lumea 
laică, ci cu teologii care au fost pe punctul să-l acuze de erezie. Dar 
acest oltean care-și zice „cel mic” sau „cel mai mic dintre cei mici”, 
după modelul adâncii smerenii isihaste, are o îndărătnicie prover-
bială și un temperament de luptător. A răspuns neclintit acuzațiilor 
și la fel de neclintit și-a continuat asceza cum și lucrarea cărților. 
Până la urmă a învins și a fost hirotonisit preot, ceea ce la călugări 
se cheamă ieromonah. Ca persoană fizică, ieromonahul Ghelasie 
seamănă bine cu maestrul celebrelor țestoase ninja. Asceza dură l-a 
uscat și i-a dat o culoare de pergament. Veșmintele au nasturi lipsă, 
iar pantofii sunt atât de scâlciați încât mai rezistă doar din ascultare. 
Dar puterea spirituală a acestui preot este remarcabilă. Când rostește 
textul rugăciunilor, când dă binecuvântarea, Harul Domnului devine 
așa de prezent încât îl simți ca o forță ce coboară de sus 
despărțindu-te de lume și înconjurându-te cu o tărie nevăzută. 
Acolo în chilia ieromonahului Ghelasie am întâlnit același fel de 
putere ca la crucile misterioase. Este Duhul despre care vorbesc 
Evangheliile și scrisorile Apostolilor. 

Precum veți afla din convorbirea pe care am pregătit-o, 
Părintele Ghelasie Gheorghe a scris mult și a publicat mult, mai 
ales în acest an. Iată câteva din volumele sale. În anul 1992 apare 
„Cina cea de taină”. În anul 1993 apare primul volum al Micul 
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dicționar de Isihasm. În anul 1994 se tipărește Hrana harică, iar în 
anul 1995 începe avalanșa operelor: Practica isihastă (vol. I), 
Isihasm, vederea prin Lumina Harică, Isihasm, taina sfinților , În 
căutarea originilor/ pelerinul modern (vol. I), Principiile de bază 
ale sacroterapiei medicinii isihaste și Sfântul Calinic, ctitorul 
mânăstirii Frăsinei. Actualmente, vrednicul autor caută un editor 
pentru următoarele sale cărți: În căutarea unei psihanalize creștine 
și Căutarea originilor/Pelerinul modern (vol. II).  

Din punct de vedere al lucrării mistice Părintele Ghelasie este 
adeptul unui pustnic din Munții Apuseni, numit Neofit care vorbea 
despre un specific carpatin al isihasmului armonizat cu specificul 
athonit.  

Din punct de vedere al lucrării materiale Părintele Ghelasie 
Gheorge este deja celebru pentru rețetele sale de medicină isihastă, 
mai ales pentru pâinea harică, rețete care, în mod curios, par să-i 
atragă mai mult pe yoghini decât pe creștini.  

Dar destul cu precizările mele. A sosit momentul să vă ofer 
ampla convorbire de la Sfânta Mânăstire Frăsinei. 

R.C.: Părinte, sunteți una dintre persoanele pe care eu, ca 
ziarist, le vânez, așa, între ghilimele spus, de mai multă vreme. 
Acum meseria noastră este să mai și vânăm oamenii. Face parte din 
actul profesional, fiindcă eu consider că aveți o experiență ce 
trebuie împărtășită, în părțile care se pot împărtăși, nu în laturile ei 
inefabile care nu se pot trece în enunț. Și aveți o luptă cu caracterul 
trupesc așa, care, după cum știm de la Sfântul Apostol Pavel, este 
păcatul care ne-a pândit și ne pândește în continuare, deci trupul 
aduce... trupul acesta material aduce cu el inevitabil păcatul, iar cel 
care vrea să se elibereze nu are încotro și trebuie să lupte din 
răsputeri împotriva acestui inamic al progresului spiritual. La 
dumneavoastră această luptă se vede și pe chipul uman pe care-l 
aveți, se constată și din cele ce le-ați scris. Este, deci, un model. Ați 
reușit să atingeți un model de existență care trebuie spus și altora. 
Sfântul Augustin avea o vorbă în confesiunile sale: „Augustine, 
dacă alții au putut tu de ce să nu poți?”. Eu aș vrea să arătăm 
oamenilor că alții au putut. Există deci oameni care au putut. Poate 
că așa vor îndrăzni mai mulți. 
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G.G.: Domnul meu, Mânăstirea Frăsinei, ca preocupare deosebită, 
are rugăciunea. Din punct de vedere filocalic rugăciunea călugă-
rului înseamnă rugăciune isihastă, adică rugăciune liniștitoare. În 
contextul spiritualității de astăzi când este un interes deosebit în 
special pentru practicile mistice, această rugăciune isihastă a 
început să prezinte un interes nu numai pentru lumea monahală, ci 
chiar și pentru lumea spirituală din afară. De aceea și noi cei din 
mânăstire și consacrați vieții monahale suntem întrebați și puși în 
situația să arătăm că, de fapt, viața aceasta mistică a rugăciunii 
monahale nu este numai un monopol al monahilor, ci această 
valoare, să zicem așa, pustnicească, se poate împărtăși și ceilalți 
oameni și chiar este o datorie a noastră ca să dăruim și celorlalți 
din, să zicem așa, fructele de pădure și de munte care se dovedesc 
că au multe vitamine pentru sănătatea spirituală și a celor din lume. 
De aceea așa a fost, să zicem așa, situația că m-am considerat și eu 
dator, având o moștenire de la un părinte duhovnicesc, ca să 
consemnez și eu în câteva scrieri duhovnicești tocmai această 
problemă a vieții isihaste. 

Ca unul, pe undeva, cunoscător a unei spiritualități mai largi, 
mi-am dat seama că această spiritualitate isihastă trebuie tradusă-
retradusă, să zicem așa, sau retranspusă și într-un limbaj mai 
specific lumii de astăzi. De aceea unii sunt surprinși de modalitatea 
limbajului și a transpunerilor scrierilor mele în privința acestei 
practici isihaste. Pentru că eu încerc, pe undeva, o relatare în care 
isihasmul să nu fie numai o consacrare strict a unor oameni retrași 
în mânăstiri sau care se consacră în mod deosebit acestei rugăciuni, 
ci și a unor oameni care pot prin isihasm să facă o adevărată sacro-
terapie. Eu înainte de a veni la mânăstire, fiind cadru medical, știu 
că și în mânăstire acest specific s-a păstrat și de aceea m-a preocu-
pat și încă mă preocupă, să zicem așa, o latură a unei sacroterapii. 
De aceea în relatările mele eu insist foarte mult, să zicem așa, pe 
latura unei sacroterapii prin această rugăciune. De aceea, Medicina 
Isihastă și Hrana harică  − am mai scris eu încă altceva, și acum 
încă o lucrare care trebuie să apară În căutarea unei psihanalize 
creștine − toate acestea sunt în această orientare de a dezvălui, cum 
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să spun eu, valoarea spiritualității acesteia isihaste, de a o dezvălui 
și unei lumi care se pare că are nevoie în acest sens.  

De aceea să știți că eu, vorbind despre isihasm, nu vorbesc într-un 
sens simplu și strict filocalic, ci caut o lărgire și în același timp o 
transpunere într-o lume care are nevoie de o spiritualitate mult mai 
largă, nu numai de o rugăciune strictă, ci și de o adevărată sacro-
terapie. 

De aceea specificul isihast pe care-l consemnez eu este acest 
specific de lărgire a vieții de rugăciune monahale obișnuite, acea 
preocupare de spiritualitate pură monahală și în același timp de 
coborâre într-o accesibilitate pentru o masă cât mai largă de lume. 

Mai e încă un lucru pe care insist eu în tumultul acesta de 
mistici de tot felul, tumult aproape derutant în care, la un moment 
dat, nu mai știi pe care să o alegi și care de fapt prezintă o impor-
tanță. Mă preocup în mod deosebit de evidențierea specificului pur 
creștin, fără însă a face dispute propriu-zis, ci pentru a identifica 
practica noastră isihastă într-un specific care nu poate fi confundat 
cu nici o altă practică. Sigur fiecare să fie, pe undeva liber, să-și 
aleagă practica care-i priește și pe care o vrea, dar fără să facă acest 
amestec oribil de tot felul de practici, care le denaturează, le preface 
și le caricaturizează pur și simplu. Pericolul cel mai mare în zilele 
noastre, este tocmai această caricaturizare, această prefacere. Pe 
undeva asupra acestui fapt încerc eu să insist pentru ca să se evi-
dențieze o practică isihastă pur creștină și sigur, fiecare în măsura în 
care înclină și dorește, să o poată face fără să falsifice. 

De aceea, sigur că problema este destul de vastă. Așa, în câteva 
cuvinte, prea puțin se poate spune. Însă eu am încercat... Chiar 
acum lucrez la o carte care se numește Practica Isihastă. 

R.C.: Părinte, asta îmi dă posibilitatea să vă adresez o întrebare 
arzătoare pentru ascultătorii acestei emisiuni. Vreau să vă spun că 
primesc regulat scrisori în care sunt întrebat despre dumneavoastră 
și despre ceea ce propuneți. Am acum ocazia să vă întreb eu pe 
dumneavoastră care este metoda practică pe care o propuneți laicilor 
având în vedere că majoritatea ascultătorilor acestei emisiuni sunt 
laici? Deci există celebrele texte pe care le-au păstrat Filocalia și 
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părinții aghioriți despre practicile isihaste. Ascultătorii pe care îi am 
eu la această emisiune le cunosc. Deja eu le-am difuzat de mai 
multe ori. Dar știu că dumneavoastră aveți câteva precizări. Deci 
aveți o practică care s-a dovedit eficientă și care aparține unui om al 
lumii noastre și deci se adresează acestei lumi. 

G.G.: Nu știu dacă pot în câteva cuvinte să concretizez în ce 
constă, să zicem așa, această practică isihastă care – scriu eu undeva 
– coboară din munte în lume. Pe mine m-a preocupat foarte mult 
specificul unui trăitor pustnic din Munții Apuseni, dintre pustnicii 
aceia eremiți ai Mânăstirii Râmeț, acel pustnic Neofit. Și chiar în 
prima carte pe care am scris-o, Memoriile unui isihast, vorbesc 
despre acest Neofit pustnicul. Despre acest Neofit pustnicul se 
spune în tradiție că a făcut previziunea că va veni vremea când în 
lume vor fi mai mulți trăitori isihaști decât în pustie și în munți. Și 
acest lucru pentru mine a fost un prilej tocmai în sensul acesta de a 
atenționa că se pare că e o vreme când într-adevăr viața aceasta 
spirituală duhovnicească, care era izolată prin munți, prin pustie și 
prin mânăstiri, poate coborî, poate fi accesibilă și poate fi trăită și 
de lumea din orașe și de lumea, să zicem așa, laică.  

În ce constă de fapt, în câteva cuvinte, acest specific? În primul 
rând tradiția athonită și filocalică constă în acea rugăciune a minții, 
mai bine zis acea atenție pe care trebuie mintea noastră să o aibă în 
privința prezenței lui Dumnezeu. Cu cât te silești mai mult ca 
mintea să fie atentă, să conștientizeze cât mai mult prezența lui 
Dumnezeu, prin coborârea atenției rugăciunii minții tocmai în 
centrul nostru de personalitate ca să facă tocmai această înduhov-
nicire prin apropierea cât mai mult de Dumnezeu, în același timp, 
prin acest dialog cu Divinitatea se ajunge la acea stare de înduhov-
nicire încât faci înalta trăire duhovnicească de unire cu Dumnezeu 
care este rugăciunea isihastă, rugăciunea tradițională. 

Acest Neofit are un specific aparte. Neofit e un carpatin pur, 
care ținea foarte mult la tradiția autohtonă, de tradiție, să zicem, 
mult mai adâncă de la traco-daci. La acest Neofit pustnicul, în 
tradiția aceasta − deosebit pe undeva de spiritul grecesc, în care spi-
ritualul era considerat ca minte, ca parte spirituală directă − mintea 
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este înlocuită cu altceva. Este înlocuită, să zicem așa, ca să mă 
înțelegeți pe mine cât de cât și să mă înțeleagă cei care mă ascultă. 
Trebuie să se înțeleagă că specificul pustnicului Neofit este speci-
ficul iconic. Adică baza acestei practici a pustnicului Neofit este 
icoana. Sigur că aici e o problemă mult mai adâncă. Cei doritori ar 
trebui să citească în cartea aceasta Practica Isihastă ca să înțeleagă 
mai bine... Pentru Neofit, Divinitatea nu poate fi accesibilă decât 
prin Hristos care vine în lume, care se coboară în lume, care se 
întrupează. Deci Hristos care se arată lumii. Pentru practica isihastă 
a acestui pustnic nu este Hristos acela pur al minții pe care îl caută 
filocalicii clasici, ci un Divin care vine El în lume, nu ca să tinzi tu 
din lume, ca să ieși, adică să te detașezi tu de lume și să ajungi tu la 
El, ci un Divin care coboară în lume, care vine la tine și tu doar să-L 
primești. Este un specific care se pare, pe undeva, e mult mai acce-
sibil lumii de astăzi care, pe undeva, e străină chiar de Divinitate, 
pentru că lumea de astăzi nu mai e capabilă și nu mai are puterea ca 
să caute ea, să urce la înălțimea Divinului, să facă această atențio-
nare de minte, să facă la un moment dat această repetare perma-
nentă a unei rugăciuni, să stea atentă la prezența unui Divin... 
Modalitatea aceasta a Divinului care vine în lume, care bate la ușa 
ta sau căruia, pur și simplu, îi dai drumul și intră în casa ta, și apoi 
Divinul lucrează El în contul tău, această înduhovnicire, această 
trăire în care Divinul lucrează mai mult decât lucrarea ta, pare să 
fie, cum să spun eu, o practică bine nimerită și aproape așteptată 
pentru lumea de astăzi. 

De aceea, așa pe scurt, sensul acesta specific al pustnicului 
Neofit pe care eu încerc să-l evidențiez și pe care-l consider pe 
undeva un isihasm carpatin, e pe undeva o particularitate a scrierilor 
mele. Acest isihasm, să zicem așa, un isihasm românesc, carpatin, 
pornește practic de la icoana Maicii Domnului. Adică cel care vrea 
să facă practica isihastă în primul rând începe de la ritualul icoanei 
Maicii Domnului. Adică face rost de o icoană a Maicii Domnului, 
în fața căreia care pune o candelă și în fiecare zi, sau când poate, 
începe cu acatistul Bunei Vestiri, acatistul Maicii Domnului. 
Simplu și fără altă filosofie și alte practici... 



295 

De ce se ia icoana Maicii Domnului? Pentru că icoana Maicii 
Domnului este tocmai întruparea, adică venirea lui Dumnezeu în 
lume. Deci Maica Domnului care poartă în brațe pe Mântuitorul 
Hristos este tocmai un îndemn pentru cel care vrea să facă practica 
aceasta isihastă, ca să primească și el, ca și Maica Domnului, pe 
Fiul lui Dumnezeu care vine în lume. Așadar acest specific de 
venire a Divinului în lume e, pe undeva, partea cea mai eficace care 
ne trebuie nouă, pe care o simțim noi, pentru că noi nu mai suntem 
capabili să căutăm Divinul. Dar prin faptul că Divinul vine în lume 
noi totuși mai putem face un singur lucru: să primim acest Divin. Și 
de aceea, specificul pustnicului Neofit este tocmai deschiderea, să 
zicem așa, a propriei tale făpturi, către acest Divin care vine în 
lume. Exact cum Maica Domnului a zis: „Iată roaba Domnului!” la 
Buna Vestire, și a primit întruparea Fiului lui Dumnezeu. 

De aceea identificându-ne, pe undeva, într-un ritual al acestei 
icoane a Maicii Domnului, care pe undeva ține loc de acea rugă-
ciune de repetare a minții din practica clasică filocalică, aceasta cu 
timpul aduce o transformare duhovnicească extraordinară în cel 
care practică acest lucru, pentru că va observa cu timpul că într-
adevăr Divinul devine o prezență tot mai concretă, tot mai reală, tot 
mai mare, tocmai în casa ta, și cu timpul chiar în propria ta perso-
nalitate și individualitate. Mă rog, problema e mult mai vastă. În 
Practica Isihastă se arată tot procesul acesta, să zicem așa, al iconi-
zării. Dar ceea ce vreau să aduc în atenție este faptul că ritualul 
icoanei Maicii Domnului este un specific al acestui pustnic pe undeva 
în analogie cu specificul rugăciunii minții filocalice athonite. În 
locul acestei rugăciuni permanente – care pentru lumea de astăzi e 
mai puțin accesibilă, pentru că lumea de astăzi are foarte mult stres 
mental, lumea de astăzi este prea puțin capabilă să mai facă un efort 
de minte, plus că mentalul nostru este foarte poluat și foarte deze-
chilibrat și chiar destructurat – este modalitatea aceasta iconică, 
întrucât cel care vrea să practice, nu mai e nevoie să facă el un efort 
mental, ci se așază pur și simplu în fața icoanei și intră, cum se zice 
în limbajul acesta al pustnicului Neofit, să se odihnească în icoană. 
Această liniștire, această isihie în taina icoanei este, pe undeva, 
acest specific al isihasmului neofitic. 



296 

De aceea scrierile mele sunt privite puțin, să zicem așa, cu 
reticență și chiar cu suspiciune că ar fi un ceva aparte sau o 
invenție. Dar de fapt nu este. Tocmai că e același duh filocalic, 
aceeași practică filocalică, dar în specificul nostru carpatin. De 
aceea mie când am găsit pe acest pustnic și am găsit tradiția acestui 
pustnic, mi s-a părut foarte bine nimerită, să zicem așa. Pentru mine 
personal a fost o adevărată revelație și consider să pot împărtăși 
această revelație și altora. 

Deci e un specific de transpunere a aceluiași duh filocalic – nu 
e altul – numai că este această mutare, să zicem așa, a unei rugă-
ciuni care se face printr-un efort venit din partea ta, într-o rugăciune 
în care – foarte paradoxal și în același timp tainic – activul nu este 
atât din partea ta, decât pur și simplu numai de a te deschide unui 
activ divin care vine el să lucreze în tine. Deci e aceeași practică 
filocalică, numai că este în acest sens. Dacă în sensul filocalic 
clasic, tu cu mintea ta, cu efortul tău trebuie să faci, să te apropii de 
Divin, în partea aceasta, în acest specific al lui Neofit, tu trebuie, 
pur și simplu, numai să te deschizi unui activ divin care vrea să 
lucreze în tine; acest Divin iconic, cum îl numește pustnicul Neofit. 

Mă rog, mai pe larg, trebuie într-adevăr citite de către cei care 
se interesează Practica Isihastă și În căutarea unei psihanaliza 
creștine, în care se arată tocmai această deschidere pe care o putem 
face noi față de Divin, nu numai în sensul acesta de efort propriu de 
a te preface... de a te urca tu în Divin, ci pur și simplu de a lăsa 
Divinul să lucreze în tine. 

R.C.: Părinte Ghelasie, eu știu că și „Scara” lui Ioan are 
ultimele trei trepte... deci există o lucrare pe care poți să o faci tu și 
ajungi la un moment când nu mai poți face nimic, deci mai departe 
nu poți merge tu, iar ultimele trei trepte, dacă nu mă înșel, repre-
zintă lucrarea Harică asupra... Deci omul nu poate ajunge la îndum-
nezeire, la părtășia cu Dumnezeu dacă nu este ajutat de Harul lui 
Dumnezeu. Deci ultima parte a drumului o faci prin lucrarea 
Divinului în tine, trebuie să te deschizi. Am înțeles că în metoda pe 
care a practicat-o acest Sfânt pustnic Neofit, și pe care ați preluat-o 
dumneavoastră, deschiderea este mult mai timpurie, deci te deschizi 
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încă de la început pentru lucrarea aceasta harică. Și vreau să vă 
întreb, în contextul acesta, dacă este nevoie de reducerea unor 
trebuințe, deci de niște înfrânări alimentare sau de alt ordin la 
începutul practicii isihaste. Deci dacă un laic ar dori să practice 
probabil că el trebuie totuși să se pregătească înainte... deci să 
existe o pregătire a individului înainte de a începe această lucrare. 

G.G.: Pe undeva frumusețea și eficacitatea modalității acestui 
pustnic Neofit stau în faptul că această practică se poate începe fără 
niște condiții speciale cum cere de fapt practica filocalică clasică 
athonită, care, pe undeva, cere înainte un fel de lucrare a virtuților 
creștinești. Acum sigur că virtuțile creștine sunt de o importanță 
extraordinară, dar în specificul acesta iconic al practicii ritualului 
icoanei virtuțile se câștigă și lucrarea virtuților merge pas în pas cu 
însăși  trăirea acestui ritual al icoanei, în sensul că iconizarea 
aceasta, care începe să se facă, te ajută pe tine să redescoperi de fapt 
valoarea virtuților. Acesta este pe undeva un lucru bun în sensul că 
dacă în practica clasică virtuțile par, să zicem așa, nu separate, dar 
pe undeva în alt plan decât planul pur al rugăciunii aici, foarte 
interesant, virtutea intră direct chiar în partea ritualică. 

De exemplu, povestea cineva un fapt așa simplu, că a început 
într-adevăr să facă acest ritual de practică iconică. În fața icoanei 
citea în fiecare zi acatistul, uneori făcea și o rugăciune scurtă. În 
sensul acesta neofitic spune că începuse deja în el să apară acel duh 
haric al icoanei, încât la un moment dat rămânea surprins că, de 
fiecare dată când voia să se apropie să stea în fața icoanei Maicii 
Domnului, uneori simțea o stare rușine și o stare de întristare încât 
pur și simplu îi era rușine să se mai apropie de icoană. Și un timp s-
a întrebat „de ce?”. Pe urmă a început să descopere în propria lui 
stare că, de fapt, el nu ducea o viață cum trebuie. Și atunci, s-a trezit 
deci fără să-i impună cineva... 

Dacă în modalitatea obișnuită virtuțile se câștigă prin anumite 
norme morale, în specificul acestui Neofit virtuțile nu mai merg 
direct pe niște norme morale ci, la un moment dat, se impun de la 
sine, încât însăși virtutea este normă morală. Nu e întâi o normă 
morală strictă... Încât la un moment dat, stând în fața unei sacralități 
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care este icoana,  îți dai seama că, de fapt, ca să stai în fața icoanei 
trebuie să începi și tu să te sacralizezi. Căci dacă tu nu te sacralizezi 
înseamnă că nu te prezinți în fața unui Sacru, tu, care ești murdar și 
care ești... Și atunci e foarte interesantă modalitatea aceasta de 
redeșteptare a moralului din tine, redeșteptarea virtuților. 

Într-adevăr se dovedește practic că aceasta este o realitate 
practică isihastă. Nu e, cum să spun eu, doar un exercițiu. Mulți 
confundă isihasmul după modalitatea altor practici, în care se spune 
de fapt că practica este un exercițiu. În sensul acesta al pustnicului 
Neofit, practica isihastă nu e un simplu exercițiu, ci este o taină 
liturgică, adică este un ritual liturgic în care nu exercițiul propriu-
zis aduce niște efecte, ca în alte practici, ci te integrezi într-un ritual 
care dezvoltă o taină, și acea taină începe să lucreze de fapt în tine. 
Tocmai de această descoperire a tainei sacre se pare că este nevoie 
în lumea de astăzi. 
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Despre Isihasm 
 
 
– Părinte Ghelasie, dumneavoastră sunteți unul dintre cei care 

reînvie isihasmul. Cred că spun corect că reînvie isihasmul, 
deoarece știu că a apărut de mai multă vreme. Puteți să dați un scurt 
istoric al lui și, hai să spunem, nu o definiție, ci mai curând câteva 
principii de bază. 

Părintele Ghelasie Gheorghe: Isihasmul este trăirea mistică 
creștină ortodoxă. Sigur că nu se poate vorbi propriu-zis de un 
început, în sensul că trăirea creației în tinderea aceasta spre Dumne-
zeire este de când a fost creată lumea. Dar isihasmul fiind în con-
textul creștinismului, zicem că isihasmul începe odată cu crești-
nismul. Și se poate spune așa printr-o terminologie pur creștină că 
prima inimă isihastă este însăși inima Maicii Domnului. De ce 
inima Maicii Domnului? Pentru că Maica Domnului prin Buna 
Vestire primește pentru prima dată numele lui Hristos. Îi vestește 
îngerul că va naște pe acel Mântuitor al lumii, pe Iisus Hristos. Deci 
odată cu Buna Vestire și în același timp marea taină a întrupării 
Fiului lui Dumnezeu prin Maica Domnului sigur că se poate spune 
așa într-un mod clar că însăși Maica Domnului este de fapt prima 
isihastă. 

Ca denumire isihasmul sigur pare ceva mai simplu, în sensul că 
vine de la grecescul hesychia, care înseamnă liniște. Dar de fapt 
isihasmul ca denumire are o semnificație mult mai adâncă în sensul 
de acea pace dumnezeiască. Dar nu pacea aceea pe care noi o 
considerăm ca o inactivitate sau ca un fel de nemișcare, ca o intrare 
așa, într-o stare de repaus total. În specificul pur creștin este acea 
pace în veșnic dialog în acel chip al Sfântului Duh care este acea 
veșnică mișcare ființială în Însăși Dumnezeire, al cărei chip se 
transpune și în creație. Deci isihia în semnificație pur creștină nu 
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este nemișcare sau nu este repaus sau  oprire totală, ci este acea co-
municabilitate transcendentală, acel dialog al creației cu Dumnezeu 
care constă tocmai în unirea cu Dumnezeu. Din punct de vedere al 
misticii creștine unirea cu Dumnezeu nu este absorbire în 
Dumnezeu, ci este acea transfigurare.  

În sensul misticii creștine trebuie totuși câteva repere. Se 
vorbește de trei trepte ale vieții mistice: calea purificării, calea 
iluminării și pe urmă, să zicem așa, ultima treaptă ar fi unirea cu 
Dumnezeu. Unii le interpretează în diferite feluri. Sigur că primul 
punct este purificarea. Noi după căderea din Rai avem nevoie de o 
restabilire, trebuie să ne purificăm. A doua este acea iluminare, 
adică acea stare care se câștigă după purificare, ca o restabilire prin 
care noi ne recâștigăm de fapt acele capacități de legătură și de 
comunicabilitate cu Dumnezeu. Adică la un moment dat primim 
acea lumină necreată prin care noi suntem într-adevăr fiii lui 
Dumnezeu, chip și asemănare de Dumnezeu. Dar acest chip încă nu 
este unirea cu Dumnezeu. Mulți confundă această iluminare cu 
însăși unirea cu Dumnezeu. Nu este. Și de aceea a treia treaptă în 
mistica noastră creștină unii o numesc unirea, via unitiva. Dar noi îi 
zicem într-o semnificație pur creștină transfigurare în sensul de acea 
suprapersonalizare, îndumnezeire care nu este absorbire, ci tocmai 
această comunicabilitate, acest dialog, această stare, cum zice și în 
Biblie, stare față în față cu Dumnezeu. Și această stare față în față 
cu Dumnezeu este de fapt adevărata mistică a noastră creștină, în 
care Dumnezeu și creația la un moment dat sunt două integralități 
chip și asemănare, fără să se confunde, dar asumându-se una pe alta 
și trăindu-se reciproc fără să se amestece; dar, cum să spun eu, pri-
mind în propria realitate, și trăind prin propria realitate, partea 
cealaltă. Este specificul pur creștin.  

Și de aceea mistica isihastă trebuie văzută în aceste chipuri 
specific creștine. Noi nu facem de fapt dispute cu nimeni, întrucât 
calea spre Dumnezeu este calea într-adevăr a celor care doresc 
sincer spiritualitatea. Însă sigur că din cauza căderii și a păcatului 
erorile sunt multiple, dar cei care sunt cu adevărat sinceri niciodată 
nu se limitează la niște forme și de aceea nici noi nu căutăm să 
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facem dispute, dar totuși atenționăm mult asupra faptului să nu se 
facă acel amestec care de fapt denaturează și o parte și alta. Sincre-
tismul totuși este o anomalie. Întâlnirea între valorile spirituale nu e 
în sensul de a se preface unele pe altele, nici de a se falsifica, ci de a 
se întâlni, de a se recunoaște una în alta, de fapt, și, la un moment 
dat, chiar a se completa unele pe altele. Sau cum se spune mai 
mistic, de a trăi, cum să spun eu, una în chipul celeilalte dar fiecare 
rămânând în specificul ei. Aceasta este frumusețea creștinismului. 
Frumusețea creștinismului și adâncul spiritualității creștine este în 
această păstrare a integralității fiecărei părți fără falsificare și fără 
absorbire și fără pierderea celeilalte. Nu există în comunicarea pur 
creștină anihilare sau absorbire sau amestec. Văzut în sensul acesta 
putem să spunem că isihasmul, trăirea mistică creștină ortodoxă 
isihastă, este tocmai acest dialog în absolut.  

Mă rog, pare puțin așa mai intelectualist zis, dar totuși trebuie 
accentuat că este dialog în absolut. Nu este intrarea aceea într-o 
stare de absorbție și într-un fel de nemișcare absolută. Isihia, deși e 
liniște, este acea pace în vorbire. De aceea chipul creștin este Logosul, 
Cuvântul, Limbajul dumnezeiesc ființial și noi creația suntem 
prinosul adus de Fiul lui Dumnezeu Tatălui. Deci noi, ca esență în 
sine, noi creația suntem însuși chipul Fiului lui Dumnezeu, fiind 
aduși așa ca un fel de dar adus de Fiul către Tatăl. Deci noi creația 
suntem ființe create cuvântătoare. De aceea esența vieții noastre 
este tocmai cuvântarea, deci tocmai dialogul, tocmai comunicabi-
litatea și creștinismul accentuează foarte mult asupra acestui fapt, 
că noi creștinii, de fapt, suntem ca esență în sine spiritualitate 
cuvântătoare. Deci legătura cu Dumnezeu noi o facem prin limbaj. 
Dar limbajul acela pur, nu limbajul acesta al energeticului, al 
discursivității, al unei ideații care la un moment dat te poate duce la 
un principiu, ci acea întâlnire cu Ființa Personală.  

Cuvântul și Persoana. Cuvântul nu poate fi niciodată principiu 
și nu poate fi impersonal niciodată, ci Cuvântul poate fi numai 
personal. Pe când o idee, o ideație poate să fie și impersonală. 
Trebuie să ținem cont că specificul misticii creștine și zis isihaste 
este tocmai acest specific al cuvântului, al comunicabilității care 
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este dincolo de ideație. Nu în sensul că dă la o parte ideația întrucât, 
ca realitate în sine, Însăși Dumnezeirea este dublă deschidere ca 
Ființă Persoane Treimice și ca Har-energii. Harul-energiile din punct 
de vedere mistic sunt identificate cu așa-zisele rațiuni necreate 
Divine. Deci ar veni pe undeva că gândirea Dumnezeiască este Har. 
Dar această gândire Dumnezeiască nu trebuie confundată cu acea 
conștiință care este în sine vorbire Dumnezeiască. Din punct de 
vedere mistic creștin Cuvântul este mai mare decât ideea, decât 
gândul, pentru că Cuvântul este o integralitate conștiință pe când 
ideea este o proiecție de Cuvânt, proiecție de vorbire ființială. Deci 
dacă nu se ține cont de acest lucru atunci și mistica isihastă este 
considerată de fapt tot un fel de mistică de ideație, care la un 
moment dat te duce tot așa spre un ceva... o divinitate de fapt 
incertă sau redusă aproape la un principiu. 

Deci ca mistică isihastă trebuie să se țină cont de câteva repere 
de bază. Nu în sensul că facem dispute sau că vrem să intrăm în 
contradicție cu cineva, ci în sensul de identificare a specificului 
creștin. Și cum spuneam în primul rând trebuie să facem deosebire 
între realitatea în sine propriu-zisă care este Ființa și acele străluciri 
de mișcare care sunt energiile Ființei. Ființa în sine are chip trinitar 
care, să zicem așa, este „de natură de substanțialitate pur ființială” 
care este dincolo de toate asemănările energetice sau formele noastre 
pe care le cunoaștem, și este partea energetică a strălucirii de mișcare 
de ființă. Aici se încurcă foarte mulți, și filosofii și psihologii, con-
siderând că de fapt ideația este de fapt esența spiritualității. Dar nu e 
așa. Ființa în sine nu este ideație, Ființa în sine este limbaj pur, 
limbaj-conștiință directă. Pe când esența energeticului, care e o pro-
iecție a acestei conștiințe de limbaj pur ființial, este această ideație. 
De aceea, din punct de vedere al misticii creștine, așa-zisele idei ale 
lui Platon sau arhetipurile platonice nu se pot asemăna sau nu se pot 
identifica sau pune în corespondență cu cuvintele Logos, pentru că, 
în sens creștin, cuvintele Logos sunt Ființialitate, a Fiului lui 
Dumnezeu, sunt chip de Fiul lui Dumnezeu, pe când arhetipurile 
platonice sunt ideație. Și atunci ideația o putem asemăna pe undeva 
cu această strălucire în afară a cuvintelor Logos ființiale care sunt 
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rațiunile necreate. De aceea, din punct de vedere teologic creștin, 
dacă Harul este al întregii Sfinte Treimi, Harul în schimb se oprește 
în deplinătate în Fiul Logos, deci în Cuvântul Ființial Dumnezeiesc 
și din Cuvântul Ființial Dumnezeiesc apoi ies în afară în străluciri 
în afară. De aceea frumos se spune din punct de vedere teologic 
creștin că rațiunile sau gândirea Dumnezeiască, cum să spun eu, 
este în Fiul. Adică toată gândirea sau Harul întregii Sfinte Treimi se 
oprește în Fiul și din Fiul pe urmă iese în afară și prin Fiul pe urmă, 
cum să spun eu, se răspândește și în același timp se face acele 
lucrări arhetipale ale creației. 

Mulți fac această confuzie între Fiul lui Dumnezeu și așa-zisa 
Sofie sau gândirea Dumnezeiască. Din punct de vedere creștin, nu 
în sensul că noi facem acum speculații, dar facem totuși această 
mențiune ca să nu se cadă într-o mare greșeală în care mulți cad, 
considerând că de fapt și mistica noastră creștină ortodoxă, isihas-
mul, este o mistică de ideație. Trebuie să se înțeleagă că mistica 
isihastă creștină nu este mistică de ideație, ci este mistică de chip 
fiin țial în care este această întâlnire cu Ființialitatea dumnezeiască, 
dar nu în sensul de amestec sau de confundare cu Ființa dumne-
zeiască, pentru că se spune frumos din punct de vedere teologic: 
Dumnezeirea accesibilă nouă creației este prin Har, adică prin 
Energiile necreate dumnezeiești. Totuși ca realitate în sine creația, 
fiind și ea ființă de creație, sigur că, cum să spun eu, raportul, 
legătura dintre așa-zisul Necreat în Sine care este Dumnezeirea și 
creatul care este creația o face într-adevăr Harul-Energiile Divine, 
sau mai bine zis așa-zisele Rațiuni Divine-Gândirea dumnezeiască. 
Gândirea dumnezeiască, care este a întregii Sfinte Treimi, și care 
iese în funcționalitate, să zicem așa, creativă prin Fiul și se concre-
tizează de fapt prin Fiul. 

De aceea noi trebuie să facem deosebirea, pentru că unii fac 
greșeala că fac un fel de a doua personalizare a Dumnezeirii, în 
sensul că personalizează și așa-zisa Sofie. Sofia este într-adevăr 
înțelepciunea sau Gândirea lui Dumnezeu, dar nu trebuie con-
fundată cu așa-zisa personalitate directă a lui Dumnezeu, care e 
Ființialitate. Personalitatea dumnezeiască este Limbaj-Cuvânt, pe 
când Sofia într-adevăr este ideația aceea necreată transcendentală. 
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Dacă se fac câteva repere în sensul acesta, atunci mistica 
creștină ortodoxă isihastă nu este o mistică energetică și nici mistică 
de ideație, dar nici nu putem zice că este o mistică care anihilează 
această parte de ideație sau energetică. Dar pe prim plan este acea 
mistică ființială de întâlnire cu Dumnezeu față către față, cum spun 
frumos Sfinții Părinți, prin puntea Divinității accesibile care este 
Harul necreat Dumnezeiesc. Deci trebuie bine specificat acest 
lucru, căci altfel se cade într-un fel de eroare a așa-zisului panteism, 
adică un fel de amestec între Ființialitatea Dumnezeiască și fiin ția-
litatea de creație care este, pe undeva, străin creștinismului. Crești-
nismul nu este panteism. Deci dacă se ține cont de aceste lucruri se 
poate vorbi de o mistică pur creștină isihastă.  

– Da, există pe lângă această parte teoretică, pe care cred că 
ascultătorii o vor înțelege mai bine citind chiar ei cele câteva lucrări 
pe care le-ați scos, cred că există și o parte de practică. Dacă ați 
vrea să ne spuneți două cuvinte în ce constă această practică isihastă 
și cine o poate practica. Este nevoie să se retragă așa cum ați făcut 
dumneavoastră într-o mânăstire, la Frăsinei, unde ne aflăm acum, 
sau se poate face și în viața de toate zilele? 

G.G.: Fiecare cadru istoric are, pe undeva, specificul lui. Se 
pare că noi suntem totuși la o răscruce de vremuri, în care spiritua-
litatea are chipul ei aparte. De aceea se poate spune că și vremurile 
în care trăim într-adevăr au specificul lor. Și acest specific se pare 
că are chipul unei spiritualități mai concrete și mai vizibile, încât se 
poate spune că dacă până acum se considera că spiritualitatea e, pe 
undeva, un ceva accesibil numai anumitor persoane sau unor 
oameni așa-zis inițiați, acum se împlinește parabola Mântuitorului 
care spune că trebuie să se iasă cu însămânțarea cuvântului adevă-
rului sau al tainei fără să se țină cont și fără să se facă aceste 
determinări unde va cădea sămânța. Că sămânța va cădea pe cale, 
că va cădea între spini, că va cădea în pământ bun, însă important 
este ca această sămânță să fie semănată, să fie semănată într-un 
cadru cât mai larg. Se pare că sămânța aceasta are acest miracol 
încât chiar dacă cade între spini sau pe piatră sau într-un mediu 
neprielnic această sămânță rezistă și tocmai atunci când crezi că e 
pierdută de fapt încolțește și dă niște rezultate. 
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De aceea să știți că din punct de vedere creștin nu există de fapt 
așa-zise taine care se ascund și care sunt numai pentru anumiți 
oameni. Taina creștină este a tuturor. Se vorbea că înainte însăși 
pronunțarea numelui lui Dumnezeu era, pe undeva, îngăduită numai 
anumitor persoane. Odată cu apariția creștinismului și cu Buna 
Vestire numele lui Dumnezeu este dat tuturor oamenilor. Dacă într-
adevăr se spunea că cine pronunță numele lui Dumnezeu și e 
nevrednic sau nu are această chemare sau inițiere de a pronunța 
numele lui Dumnezeu va muri, creștinismul vine tocmai cu această 
coborâre a Dumnezeirii în care nu mai este de fapt un ceva care e 
inaccesibil, ci din contră se face o chemare a întregii creații spre 
Dumnezeu. De aceea creștinismul, de fapt, nu are absolut nimic de 
ascuns. Cuvântul evanghelic este pentru toată lumea, dar este și aici 
o taină, în sensul că acest cuvânt dumnezeiesc, această taină dum-
nezeiască, numele însuși al lui Dumnezeu pe care de acum îl poate 
pronunța oricine, acest nume devine într-adevăr o taină lucrătoare 
în cei care într-adevăr se deschid acestei taine. 

Așa că noi putem pronunța numele lui Dumnezeu, avem acces 
la cuvintele Evangheliei și la toate tainele creștine, însă acestea 
devin cu adevărat lucrătoare numai în cei care într-adevăr se 
deschid și care într-adevăr se fac ei înșiși lucrători-conlucrători cu 
tainele dumnezeiești. De aceea se consideră că creștinismul este 
religia care într-adevăr coboară fără nici un fel de alte considerente, 
coboară în lume pe Dumnezeu fără ca Dumnezeu, cum se considera 
mai înainte, să se atingă sau să fie murdărit; coboară exact ca 
lumina care trece prin diferite gunoaie și de fapt la un moment dat 
purifică gunoaiele și chiar le transformă. 

De aceea se poate vorbi fără nici un fel de alte considerente de 
o trăire mistică creștină chiar și în așa-zisa lume de jos, adică nu 
numai în așa-zisa lume a consacraților. Încât și isihasmul dacă era 
considerat pe undeva, să nu zicem chiar un monopol, dar era con-
siderat pe undeva numai pentru niște aleși sau care erau inițiați, în 
acest sens se poate vorbi de o trăire creștină isihastă pentru toată 
lumea și în măsura în care fiecare într-adevăr va face această des-
chidere și va încerca să lucreze în acest sens. 
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Dacă se citește bine Filocalia, Sfinții Părinți au concretizat 
bine. De fapt isihasmul filocalic are, să zicem așa, trei isihii. Este 
așa-zisa isihie a celor chemați, adică cum zice Mântuitorul: „veniți 
la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi”. 
Deci Dumnezeu a venit pentru toată lumea, nu a venit numai pentru 
anumite persoane. Deci prima isihie a trăirii noastre creștine este 
tocmai acest răspuns la chemarea Mântuitorului să venim la El. Prin 
faptul că esența trăirii creștine isihaste este întâlnirea cu Hristos, 
deci acest răspuns la chemarea Mântuitorului de a veni la El, prima 
treaptă, putem spune că e deja o trăire isihastă, pentru că într-adevăr 
ne apropiem de Dumnezeu, de Mântuitorul și apropiindu-ne de El 
într-adevăr noi găsim acea liniștire a suferințelor și erorilor, care 
într-adevăr ne aduc atâtea probleme nouă, celor de astăzi.  

Din punct de vedere al isihasmului pur creștin, filocalic, prima 
treaptă este isihia celor chemați, a tuturor care vor să se apropie de 
Mântuitorul, și care vor găsi în momentele respective de apropiere 
de Dumnezeu acele momente de liniștire, de intrare în acea pace 
dumnezeiască, chiar de reechilibrare și de armonizare a propriilor 
lor negativizări și, mă rog, a stărilor negative și anormale.             

A doua treaptă a isihasmului este partea harică în care cei care 
într-adevăr doresc și care, cum spun frumos Sfinții Părinți, se învă-
păiază de dumnezeiescul dor trec din această treaptă a isihiei celor 
chemați care aud chemarea lui Dumnezeu de a veni spre El și îi 
răspund sau nu răspund, sau răspund într-o măsură mai mică sau 
mai mare. În a doua treaptă cei care vor să facă a doua treaptă a 
isihasmului zis al inimii sunt cei care deja se învăpăiază de această 
dorință de a fi cât mai mult în apropierea lui Dumnezeu, de a gusta 
cât mai mult din această isihie. Deci prima treaptă este așa-zisa 
rugăciune mentală, în care se face un fel de sacralizare a minții, 
fiindcă viața noastră de fapt este o viață, cum să spun eu, în formele 
noastre mentale laice, profane... Deci, renunțarea la formele noastre 
laice și apropierea de Dumnezeu, un fel de sacralizare a mentalului 
nostru profan se face în prima treaptă. De aceea se poate vorbi aici 
de așa-zisa rugăciune a minții, care este accesibilă și care este 
pentru toată lumea. Fiecare în momentele lui de dorință de a găsi o 
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pace și o liniște să înceapă să facă această sacralizare a minții, adică 
să renunțe la propriile forme mentale, pentru că egoul nostru se știe 
că este ego mintal. Să renunțe la acest ego mental și să facă această 
sacralizare a egoului mental, să vină în fața Mântuitorului, să se 
roage, să facă întâlnirea aceasta mentală cu Mântuitorul și atunci 
deja începe să guste din așa-zisa isihie creștină. 

Urmează a doua isihie, în care mintea simte mult mai intens 
această sacralizare, caută să fie cât mai mult în această sacralizare și 
atunci se apropie de altarul haric care este inima, inima fiind poarta 
spre suflet; inima nu este sufletul, ci inima este ușa care pe urmă 
dacă este deschisă intrăm într-adevăr în partea noastră esențială, 
fiin țială care este sufletul și e momentul când într-adevăr noi rede-
venim ceea ce de fapt suntem, adevărata ființialitate de creație, 
adică suflet. Atunci devenim ființialitatea noastră adevărată. Cu 
sufletul apoi putem să trecem în a treia treaptă a așa-zisului isihasm 
al duhului de suflet, în care chipul nostru de creație, într-adevăr, se 
întâlnește cu Dumnezeu și stă de vorbă cu Dumnezeu. Deci trebuie 
înțelese lucrurile acestea. 

În mod obișnuit cei care citesc Filocalia și alte scrieri ale 
Sfinților Părinți cred că această trăire isihastă deja este o ieșire 
totală din viața obișnuită, dintr-o normalitate dintr-asta de viață. Se 
crede că dacă vrei să faci mistică creștină sau să ai accesibilitate la 
această pace Divină trebuie pur și simplu să te rupi total de viața 
lumească, să ieși din condiția obișnuitului, să treci pe undeva într-
un fel de supranormal. Nu trebuie să înțelegem așa. 

Sigur că viața noastră este așa cum este și idealul de a ne uni cu 
Dumnezeu. Sigur că nu se poate face, cum să spun eu, prin niște 
sforțări care la un moment dat ne produc niște rupturi și mai mari. 
Deci trebuie înțeles clar, ca practică isihastă sau ca trăire isihastă tre-
buie să ținem cont de aceste trei, să zicem așa, trei trepte: isihasmul 
de chemare a tuturor, care este sacralizarea minții accesibilă tuturor, 
pe urmă isihasmul celor care se apropie de altarul isihasmului care 
este inima și, pe urmă, al treilea care este intrarea în împărtășire, 
adică participarea la întâlnirea directă cu Dumnezeu, care este 
isihasmul duhului de suflet. 
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Așa că și cei din lume nu pot să fie lipsiți de această taină a 
vieții creștine, pentru că toți trebuie... toți suntem chemați la 
Mântuitorul, toată lumea. „Veniți la mine” zice. Nici unul nu este 
oprit. Dar fiecare intră în comunicabilitate sau, să zicem așa, 
trăiește această viață mistică creștină în măsura în care într-adevăr 
caută să pătrundă cât mai în intimitatea vieții creștine, care este 
intrarea în împărtășirea hristică a altarului. Și așa se poate vorbi de 
o practică isihastă. Așa că fiecare în ce măsură caută să se deschidă 
va găsi. Dar trebuie înțeles clar că mistica noastră creștină ortodoxă 
nu este numai o mistică a celor consacrați sau nu cere un extremism 
din acesta... Într-adevăr, cei care au niște chemări speciale sau într-
adevăr doresc în mod deosebit să facă un salt cu adevărat pot să se 
și consacre, dar asta nu înseamnă că ceilalți nu au voie și nu au 
acces la isihia noastră creștină. 

– Deși stați în izolare aici la Mânăstirea Frăsinei... 
G.G.: Să nu zicem izolare. Mulți fac această greșeală, adică 

folosesc niște cuvinte care se pot interpreta diferit. Viața călugă-
rească nu este izolare. Să nu-i zicem nici retragere, căci și aici se 
poate interpreta în diferite feluri. Viața călugărească este într-adevăr 
pe undeva, îi putem zice, un fel de sacralizare a unei vieți profane. 
Adică noi căutăm, nu în sensul că fugim sau ne izolăm sau ne 
retragem din viața obișnuită, ci căutăm să o transfigurăm spre 
idealul unirii cu Dumnezeu și a rememorării fondului nostru de fiin-
țialitate, care constă în această comunicabilitate cu Dumnezeirea. 
Prin căderea din Rai noi ne-am despărțit de Dumnezeu și am intrat 
doar într-o egoistă comunicabilitate. Am căutat un fel de autodivi-
nizare, care apoi a căzut și încă într-o anormalitate de un fel de 
închipuire, de iluzie a unei convorbiri cu o antirealitate... cu o 
realitate iluzivă. Această realitate iluzivă înlocuind pe Dumnezeu. 
De aceea așa-zisa retragere sau așa-zisa izolare a noastră, a călugă-
rilor, nu este de fapt o izolare, ci este o căutare de a ne rememora și 
a redeveni de fapt ceea ce suntem, ca apoi să ne putem reîntoarce cu 
toate capacitățile noastre ființiale față de lume și față de toți ceilalți. 

După cum atunci când vrei să îți alegi o meserie sau la un 
moment dat vrei să intri într-o cunoaștere trebuie într-adevăr să faci 
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niște explorări, să faci niște experimentări, și viața noastră consa-
crată are această semnificație de pătrundere, de cunoaștere și de 
dare la o parte a acestei iluzii, ca într-adevăr să reintrăm în capa-
citățile noastre normale, pentru ca apoi într-adevăr să fim capabili 
să comunicăm cu creația și cu Însăși Divinitatea. 

– Da, de fapt, m-am cam exprimat greșit pentru că foarte multă 
lume vine aici la mânăstire și în special foarte mulți tineri. Se pare 
că tineretul nostru este în plină căutare a unui drum spiritual. Ce 
vroiam să vă întreb eu? Deși trăiți oarecum izolați de lume am reali-
zat discutând cu dumneavoastră înainte că știți de fapt foarte bine ce 
se întâmplă și vroiam să vă întreb ce părere aveți despre acest curs 
de oratio mentis ținut de domnul Vasile Andru, care se pare că ar avea 
oarece baze isihaste. Dar dumneavoastră trebuie să spuneți dacă 
este așa sau nu și ce credeți despre practica tehnicilor yoghine? 

G.G.: Așa este moda acum. De fapt, când vrei să vorbești ceva 
trebuie într-adevăr să te raportezi și la toți ceilalți, pentru că de fapt 
noi suntem o comuniune de oameni, noi suntem la un moment dat o 
comuniune de spiritualități. Să știți că e nevoie mai mult ca oricând 
de o înțelepciune, în sensul de a nu fi contrari unii altora. În ce 
sens? Creștinismul în primul rând nu este război. Dar, în același 
timp, trebuie înțeles că creștinismul nu este nici confuzie. De aceea 
cei care sunt cu adevărat sinceri trebuie să facă această discernere. 
Nu în sensul de dispută sau de contrariere. Dar trebuie să recunoaștem 
la un moment dat chipul fiecăruia. Și noi încercăm pe cât posibil să 
ne identificăm chipul pur creștin, și prin chipul pur creștin apoi 
putem să comunicăm cu toate celelalte chipuri. Prin faptul că a 
apărut ca spiritualitate înainte de creștinism, mă rog prin faptul că 
nu era creștinism pe vremea aceea, nu se poate găsi vină că de ce 
spiritualitatea yoghină n-a înțeles niște adevăruri creștine. Și are pe 
undeva prin aceasta o lipsă, pentru că încă nu apăruse creștinismul. 
Sau alte spiritualități. De aceea noi ca căutători sinceri ai adevă-
rului, și ai luminii, trebuie să nu fim refractari și închiși la valorile 
universale. Noi într-adevăr trebuie să recunoaștem valorile fiecărei 
părți, dar în același timp să nu facem această greșeală de amestec și 
de prefacere a unor valori unele prin altele. Pentru că la un moment 
dat acest lucru le falsifică pe amândouă.  
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De aceea ceea ce face domnul Andru − eu îmi spun părerea 
mea pur personală, nu știu alții ce părere au − are pe undeva o parte 
pozitivă. În ce sens? În sensul că dânsul într-adevăr intuiește că 
spiritualitatea noastră specifică totuși este o spiritualitate în des-
chidere creștină și fiind în această deschidere creștină sigur că 
trăirea spiritualității noastre trebuie să fie sub semnul creștin. De 
aceea dânsul a intuit destul de bine această deschidere creștină și pe 
undeva a asociat în tinderea dânsului și în practicile, să zicem așa, 
spirituale modalitatea filocalică a rugăciunii minții. Însă, cum am 
mai spus de fapt și cu alte ocazii, isihasmul mental sau oratio 
mentis pe care îl practică și în același timp îl răspândește domnul 
Andru, pe undeva insistă asupra acestui fapt, anume că oratio mentis, 
este, cum spuneam înainte, prima treaptă a isihasmului filocalic, 
adică isihasmul care este deschis într-adevăr tuturor. Dânsul 
intuiește destul de bine că noi, toată lumea, avem nevoie în primul 
rând de această isihie Divină, fără de care simțim că ne negativizăm 
și mai mult chiar ne pierdem. Chiar ajungem la o stare de dezarmo-
nizare totală, de destructurare totală. Dânsul intuiește foarte bine. Și 
atunci într-adevăr sigur că face această deschidere pe undeva destul 
de frumoasă în rândul maselor, așa, și în special a tineretului doritor 
de spiritualitate; face această deschidere în sens creștin a unei 
spiritualități accesibile pentru toată lumea.  

Cum spuneam, prima treaptă a isihasmului filocalic este 
sacralizarea minții. Deci, dânsul într-adevăr, prin așa-zisa practică 
oratio mentis sau rugăciunea minții face tocmai această pregătire de 
intrare în adevăratul isihasm filocalic care este isihasmul inimii, al 
doilea pas al isihasmului filocalic; de unde cei care într-adevăr 
doresc și tind cu adevărat spre ceva și mai adânc să ajungă la acel 
isihasm al împărtășirii directe sau la așa-zisul isihasm sacerdotal, 
care este isihasmul duhului de suflet al întâlnirii directe cu Hristos. 
Într-o terminologie mai mistică, isihasmul se spune că este întreitul 
acatist al inimii. Foarte plastic. Oratio mentis, ca prima treaptă care 
este accesibilă tuturor, este pe undeva isihasmul care cheamă pe 
toată lumea la isihia creștină și pe care îl profesează domnul Andru. 
Isihasmul minții, într-o terminologie a noastră mistică, este paraclisul 
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trăirii creștine. Paraclisul, adică pe lângă biserică; adică la un 
moment dat tinda bisericii, locul de intrare în biserică.  

Urmează a doua treaptă care este intrarea inimii, care e intrarea 
în biserică. Și a treia treaptă, care este intrarea în altar, care este 
împărtășirea.  

Deci domnul Andru, cum să spun eu, prin oratio mentis, într-
adevăr intuiește un lucru destul de frumos, și în același timp – 
pentru mine, cel puțin ca părere personală – într-adevăr face prin 
aceasta un fel de pregătire pentru adevăratul isihasm filocalic care 
este isihasmul bisericii, adică al intrării în sacralitatea trăirii pur 
creștine care este biserica, pentru ca apoi să se ajungă la acea trăire 
cu adevărat care este împărtășirea care este isihasmul duhului. De 
aceea oratio mentis, deși unii privesc cu neîncredere sau cu suspi-
ciune sau nu înțeleg despre ce e vorba, face parte pe undeva într-
adevăr din mistica isihastă. În sensul că este prima treaptă a 
isihasmului creștin de chemare a tuturor. Chemați sunt toți și creștini 
și necreștini și laici și profani și păcătoși și credincioși. Toți sunt 
chemați. Mântuitorul zice la toată lumea: „veniți la Mine toți cei 
osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi.” Cel care vrea să 
se apropie de Dumnezeu să vină să se roage, să îngenuncheze cu 
mintea înaintea Mântuitorului, să facă această oratio mentis și deja 
a făcut primul pas spre isihasm. Cei care într-adevăr dovedesc că 
vor și mai mult intră pe urmă în biserică, intră în ritual – sau, cum 
zicem noi, în cântarea Hristică, care este a inimii – ca pe urmă să 
intre la ospățul mistic al creștinismului, care este împărtășirea.  

– Da, vă rugăm să spuneți și despre practica yoga. Practica 
yoga, care anume este sănătoasă, care nu? 

G.G.: Problema practicii yoga, ce să mai spunem, practica yoga 
are valoarea ei. Acum să fim niște oameni care înțelegem niște 
realități. Fiecare spiritualitate are valoarea ei. Nu se poate spune că 
spiritualitatea aceasta care este destul de veche și... orientală... nu se 
poate spune că nu are valoare. Unii sunt într-adevăr mai exigenți, 
considerând că dacă noi acum suntem de spiritualitate creștină n-am 
mai avea nevoie de alte spiritualități. Dar noi trebuie să fim într-un 
context al unei spiritualități generale, universale. Așa că dacă crești-
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nismul s-a întâlnit cu filosofia greacă – și într-adevăr în întâlnirea 
cu filosofia greacă Sfinții Părinți au conturat o adevărată filosofie 
creștină –, să știți că și din întâlnirea, care se pare că de fapt este în 
epoca noastră, cu filosofia aceasta mistică, cu metafizica mistică a 
orientalilor, creștinismul va trebui, exact cum a făcut și cu filosofia 
greacă, să-și concretizeze un fel de metafizică creștină; care nu 
trebuie văzută într-adevăr ca o luptă sau o contrarietate cu această 
spiritualitate întrucât, spuneam și în altă parte, că de fapt yoga prin 
creștinism se completează. Adică spuneam că, mă rog, fiind de 
origine necreștină, prin creștinism poate să-și completeze niște 
adevăruri pe care nu avea de unde să le ia pentru că încă nu apăruse 
creștinismul. Creștinismul prin întâlnirea cu yoga, cum să spun eu, 
își reidentifică propriul chip. De aceea cei care sunt căutători sinceri 
nu consideră alte spiritualități ca pe unele care sunt contrare 
creștinismului, dar sigur că fiecare are această precauție să nu 
cumva să cadă într-un fel de prefacere și într-un fel de denaturare a 
unei părți prin cealaltă. De aceea practicile yoga, fiind mai mult 
practici energetice, sigur că au acest accent pe partea corporală. De 
aceea știința și în special medicina a descoperit că în practicile yoga 
sunt într-adevăr niște valori terapeutice care nu se pot contesta. Dar 
prin aceasta noi nu trebuie să le confundăm cu trăirea noastră 
creștină, fiindcă trăirea noastră creștină este o dublă terapeutică, 
adică o vindecare și de suflet și de corp. Mistica orientală vorbește 
numai de un păcat sau o greșeală a energeticului, a naturii noastre, 
pe când teologia noastră creștină vorbește și de un păcat al 
fiin țialității absolute. Și de aceea terapeutica noastră creștină este o 
dublă terapeutică. De aceea prin lucrarea mea „Medicina Isihastă” 
eu am încercat să fac această descifrare și în același timp să fac 
această atenționare că trăirea noastră creștină are acest ceva în plus 
și vine cu această noutate a acestei vindecări și a părții noastre 
sufletești. De aceea dacă yoga are – și toate practicile au încercat și 
s-au străduit experimental să găsească – niște remedii ale părții 
energetice-corpului, mistica creștină pune un accent deosebit și în 
primul rând pe vindecarea sufletului. Și de aceea cei neavizați sau 
mai puțin pregătiți și mai puțin documentați la un moment dat, prin 
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faptul că creștinismul pune un accent deosebit pe sacroterapia 
sufletului, consideră că nu mai are valoare terapia corpului. 
Celelalte practici necreștine, prin faptul că pun mare bază pe terapia 
corpului, consideră că dacă faci terapia corpului e de ajuns și 
automat se trece într-un fel de sacroterapie a sufletului. Trebuie 
înțeles clar că de fapt terapia corpului fără sacroterapia sufletului 
este incompletă, iar sacroterapia creștină fără terapia corpului iar 
este incompletă.  

De aceea prin cartea aceea „Medicina Isihastă” eu am încercat 
să arăt că de fapt creștinismul vine cu această integralitate în care 
sacroterapia sufletului și terapia corpului nu sunt despărțite, ci sunt 
totodată. De aceea, prin terapia corpului, creștinismul sau trăirea 
noastră creștină se întâlnește cu celelalte mistici, dar creștinismul 
are acest specific în plus, are sacroterapia sufletului, pe care cele-
lalte nu o au. 

De aceea, cum să spun eu, un bun creștin, chiar dacă folosește 
anumite modalități de terapie energetică, chiar dacă sunt, să zicem 
așa, de stil necreștin, aceasta nu este un impediment dacă într-adevăr 
face și al doilea pas în sacroterapia sufletului. Un creștin care 
renunță la sacroterapia sufletului, la vindecarea pură de suflet, acela 
pe undeva pare că pe undeva cade din creștinism. Multora le e frică 
că prin comunicarea cu alte practici cad din creștinism sau pe 
undeva nu mai sunt creștini. Nu, nu e așa. Pentru că creștinismul 
este religia integralității, și a sufletului și a corpului. Așa că practi-
cile celelalte care pun accent mult pe partea corpului... dacă au 
sinceritatea și caută într-adevăr un ideal înalt, sunt bune. Toată 
lumea știe că, chiar dacă medicina este laică, aduce vindecări, aduce 
atâtea alinări ce nu se pot contesta. Avem și noi capacitatea de a 
avea o știință a noastră proprie de creație; aceasta nu înseamnă că e 
contrară lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să ajungem la această inte-
gralitate de a vedea realitatea în dublă stare: și ca parte ființială-
suflet și ca parte corporală. Și atunci nu e nici o contradicție. 
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Chip, Fire, Ipostas 
 
 
Părintele Ghelasie Gheorghe: Eu insist asupra unui lucru. Și 

aicea unii vor, cum să spun eu, să mă învinuiască, dar nu mă pot 
învinui. Pe undeva, se insistă, pe baza afirmației Sfântului Apostol 
Petru, care spune că noi putem să ne facem părtași la firea lui 
Dumnezeu – și firea este ipostasul –, că, deci, ipostasul ființial se 
poate vedea. Nu se pot vedea chipul și fiin ța, dar se vede ipostasul; 
care-i tot ființă. 

– Păi și atunci ce deosebire este între ipostasul de Tată și firea 
de Tată? 

G.G.: Dumnezeirea are un singur chip, o singură fire, în trei 
ipostasuri. 

– Deci triada este de fapt ipostas de chip și de fire… 
G.G.: Sigur. Deci chipul și firea în specificul (…) sunt cele trei 

ipostasuri. 
– Eu am înțeles că chipul este Tatăl. Deci eu așa am gândit-o, 

că chipul este Tatăl, firea este tot Tatăl… firea de Tată… Și ipos-
tasul e și ipostas de Tată, dar în deschidere de trei Persoane… 

G.G.: Da, dar chipul, firea și ipostasul Tatălui pe urmă se 
deschid în Treime. 

– Și aceasta e Treimea de Persoane? 
G.G.: De Persoane, de Ipostasuri. Și fiecare Ipostas are la rândul 

lui chip, fire și ipostas propriu. Dar, ceva interesant că chipul și firea 
sunt comune la toate trei. Cum suntem noi oamenii: noi toți avem 
chip de om, toți avem fire de om, nu de animal, dar ipostasul… 

– Și atunci dacă Dumnezeirea este în deschidere și de ipostas 
ca persoană și la rândul lui ipostasul are și ipostas propriu… Există 
ceva comun de ipostasuri? 
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G.G.: Comun este chipul și comună e firea. Sunt de-un-chip și 
deoființă… 

– Eu asta am întâlnit în „Medicina Isihastă” și nu le price-
pusem. Eu nu înțelegeam că firea și chipul… nu că nu înțelegeam… 
nu-mi era mie clar așa în sufletul meu că chipul și firea se deschid 
în ipostasuri. Eu am crezut că ipostasul este la fel o deschidere, cum 
este și firea, și chipul. 

G.G.: Transpunerea chipului și firii. Mântuitorul zice că 
„nimeni n-a văzut pe Tatăl decât numai Fiul”, dar „cine M-a văzut 
pe Mine a văzut pe Tatăl”. De aceea Tatăl rămâne taină, chipul 
rămâne taină. Sfântul Duh de aceea nu-L putem vedea… că e ființa 
(…) Dar vedem în schimb pe Fiul, care e Ipostasul direct, care e 
firea însăși. Dar, ceva interesant, noi nu putem vedea Ipostasul 
Sfântului Duh și Ipostasul Tatălui. De ce? Fiindcă specificul Tatălui 
și al Fiului e în felul următor. Fiecare are chip propriu, dar la 
Dumnezeu Tatăl are și chip, are și fire are și ipostas, dar chipul e în 
față și firea și ipostasul sunt înăuntru. Și atunci chipul nu se poate 
vedea. La Sfântul Duh ființa e în față și chipul și firea sunt înăuntru, și 
iar nu le putem vedea. Dar la Fiul pentru că ipostasul este în față, 
iar firea și chipul sunt înăuntru, noi putem vedea și de aceea văzând 
pe Fiul, vedem… Noi putem vedea pe Hristos. 

– Dar numai ipostasul… 
G.G.: Vedem numai ipostasul, dar firea și chipul rămân 

apofatice. Și cu asta e creștinism pur… Deci noi putem vedea ființa, 
dar în ipostas. Și încă mai mult: harul e cel care ne duce să vedem 
ipostasul… 

– În aceste străluciri harice… 
G.G.: Noi vedem ipostasul. Ne întâlnim real cu ipostasul, față 

în față. 
– Și totuși dumneavoastră spuneți că această întâlnire se 

petrece într-o stare de odihnă a celor două, adică a ipostasului de 
creație și a Ipostasului de… 

G.G.: Odihnă, pentru că întâlnirea este odihnă… 
– E dincolo undeva, deci nu ne întâlnim în ființă… Eu asta am 

înțeles că ființa în dăruirea pentru creație alege un loc unde cheamă 
și creația. 
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G.G.: Nu, tăticule. Nu, nu… De exemplu, în primul rând comu-
nicăm ca ipostasuri. Prin ipostas eu pot să spun ceva din firea mea 
și din chipul meu, dar comunicabilitatea o facem prin ipostas. Prin 
ipostas e și limbajul. Noi comunicabilitatea o facem nu să ne 
amestecăm, să ne (…) 

– Și atunci acum îmi e clar; deci în ipostas sunt acele trei 
calități de eu-conștiință, duh-memorie și… 

G.G.: Nu sunt calități, acelea sunt ființialități. 
– Sunt ființialități ale ipostasului, nu? 
G.G.: Și ipostasul are… și firea are cele trei ființialități și 

chipul are trei ființialități... 
– Aceleași: eu, duh și...? 
G.G.: Adică fiecare se conține unul pe altul și le are pe toate 

odată. Treimea este indestructibilă. Adică chipul deja are ipostasul 
și firea. Firea deja are ipostasul și chipul. Ipostasul are și chipul și 
firea. Deci, cum să spun eu, se împletesc, nu se amestecă. 

– Exact cum Tatăl îl are pe Fiul și pe Duhul, Duhul îl are pe 
Tatăl și pe Fiul… 

G.G.: Sigur! Dumneata n-ai pe mama și pe tata, ce păcatele? 
Dacă pricepem chestiunea aceasta… Eu cel puțin am învățat de la 
acest pustnic Neofit. Insista foarte mult asupra acestui lucru, pentru 
că insista foarte mult asupra unei mistici din acestea sănătoase (…) 
ca să nu se amestece. 

– Și totuși, Părinte, ce vroiam eu să vă mai întreb: identificarea 
noastră ca realitate odată făcută, să zicem că odată făcută la nivelul 
cunoașterii… cognitive… 

G.G.: Nu atât cunoașterea… Neofit vorbește altceva. Un fel de 
cunoaștere în icoane. Asta nu e propriu-zis cunoaștere rațională. 

– De ce vă spun? Că, pentru mine de exemplu, a vorbi despre 
filosofie înseamnă a citi multă filosofie și a-mi forma un limbaj. Ei, 
cunoașterea acesta – cum spuneți dumneavoastră – cunoașterea 
realității noastre ca identificare practic nu este un limbaj pe care eu 
să-l formez, ci își deschide ea un limbaj…  

G.G.: Identificarea aceasta în sensul creștin nu e altceva decât 
identificarea arhechipurilor. Deci acestea nu sunt categorii de gândire, 
sunt categorii de ființialitate. Acestea trebuie să le primești… 
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– Da. Și totuși există… După ce le cunoști pe acestea ca 
realități, există un limbaj care se naște. 

G.G.: Acestea la un moment dat, cum să spun eu, sunt… deja 
sunt pe undeva codurile limbajului. Și se deschide limbajul… 

– Pentru că eu mă așteptam… așa am încercat eu… 
G.G.: Noi nu facem meditație. În momentul când ai deja, să nu 

zicem coduri, ci, cum să spun eu, icoanele acestea… deja s-a 
deschis biserica. Căci dacă n-ai avea icoanele acestea tu nu ai ști ce 
este. Deci biserica se identifică prin ce? Prin icoanele ei, prin ceea 
ce e înăuntru. Și atunci, în măsura în care sunt icoanele intră în 
funcționalitate și în realitate toată biserica și totul. Ei, și noi la fel… 
Eu consider acest lucru de mare importanță. Eu cel puțin așa am 
înțeles de la acest Neofit. În primul rând nu face meditații, nu face 
de fapt filosofie. Unii cred că face filosofie. Nu face filosofie. 

– Nu, eu vorbeam de limbajul filosofic în comparație cu acest 
limbaj care se deschide voluntar și… Pentru că de fapt limbajul este 
o ordonare a ceea ce știi. 

G.G.: Nu atât, că limbajul vine după… Nu e o ordonare, ci e 
comunicabilitatea a ceea ce ești. Comunicabilitatea a ceea ce ești. 
Deci noi trebuie să știm ceea ce suntem, să ne simțim ceea ce 
suntem și atunci putem vorbi. Păi cu ce vorbim? Cu mâinile? Cu 
coatele? Cu genunchii, cu unghiile, cu ce vorbim? Tare greu pricep 
unii… adică de ce? Ne-am făcut o logică dintr-asta, așa… 

– Este greu de renunțat la tot ce știi ca să accepți ceea ce nu 
știi… Dacă nu renunți, nu accepți. Cum să vă spun? Cum se 
petrece? 

G.G.: Domnule, eu nu înțeleg… Chiar trebuie să renunți la tot 
ceea ce știi? Chestiunea aceasta e o altă logică sau ce? 

– Deci nu, Părinte. Stați să vă spun cum s-a petrecut cu mine. 
Dacă nu renunți la tot ce știi ești tentat să treci prin filtrul a ceea ce 
știi ceea ce afli. De exemplu, cum făceam eu? Cum gândesc eu? 

G.G.: Falsifici dacă treci prin… 
– Păi de-asta e bine să renunți la tot ceea ce știi… 
G.G.: Nu atât să renunți la tot ceea ce știi. E vorba că la un 

moment dat acestea sunt niște arhechipuri care se impun de la sine. 
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– Nu, eu nu zic a renunța în sensul de a uita, ci în sensul de a 
renunța să mai compari. 

G.G.: Dar nici nu se pot compara acestea. 
– De aceea zic că e renunțare. 
G.G.: Acestea sunt niște categorii pe care trebuie să le primești. 
– Dar cunoașterea nu poate să te îndepărteze la un moment dat 

de… 
G.G.: Nu te poate… De aceea vorbesc eu în sensul de iconizări. 

Mistica aceasta creștină a noastră este în sens de iconizări. 
– Părinte, icoana are și chip și are și față de… pe care o vezi cu 

ochiul înainte de a-i înțelege chipul ei sfințit în spate. 
G.G.: Păi, tăticule, păi tocmai aceasta este important: să vezi 

prima dată… 
– Păi să o vezi prima dată… și o vezi, dar nu știi ce e în spatele ei. 
G.G.: Arhechipurile acestea trebuie să le vezi și pe urmă să 

vezi ce e în spatele lor. 
– Și ca să le vezi nu trebuie să renunți la celelalte și să te duci 

să le cauți? 
G.G.: Nu, acelea se impun de la sine. 
– Păi nu se impune, căci dacă eu nu renunț… 
G.G.: Hai mă, tăticule, că eu nu trebuie să renunț de exemplu 

să mai văd perna aceasta dacă eu văd masa. Văd și masa, văd și 
perna… 

– Păi nu e vorba așa. E vorba că trebuie să renunți la niște 
inerții și să te duci să le cauți la acela care ți le spune… 

G.G.: Nu, că e drept că ți le spune, dar la un moment dat începi 
să le redescoperi tu. 

– Păi le redescoperi, dar de unul singur nu cred… 
G.G.: De aceea avem învățătura Sfinților Părinți. Începem să 

dezvelim vederea sufletului ca să le vedem… 
– Ei, și eu așa înțeleg renunțarea. 
G.G.: E greșit cuvântul renunțare. 
– Sau hai să nu-i zicem renunțare. Îi zicem o… 
G.G.: Vedere. 
– Să-i zicem o nouă chemare. 
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G.G.: Nu, e o deschidere a vederii… Să vezi! 
– O deschidere a vederii, da. 
G.G.: Cuvintele să știi că produc foarte multe confuzii. Nu 

folosi cuvântul renunțare. Noi nu avem la ce renunța. Noi trebuie să 
vedem. Trebuie să vezi! Eu în camera aceasta nu trebuie să văd 
numai perna și scaunul. Trebuie să văd și soba și becul și (…). 
Atunci văd ca lumea. Ei, așa trebuie să ne vedem noi integralitatea. 
Noi, nu știu ce păcatele, noi nu ne mai vedem în integralitate. 

– Dar ce ne împiedică să o vedem?…  
G.G.: Păcatele! 
– Și totuși avem păcate care efectiv nu pot fi îndepărtate… 

Aceasta înseamnă că noi… 
G.G.: Nu că nu pot fi îndepărtate. Pot fi, dar… Acestea cu greu 

putem să le îndepărtăm și pentru că… 
– E păcatul adamic… 
G.G.: Păcatul adamic trebuie să se șteargă. Mântuitorul a venit 

și ne-a dat pecetea botezului. Gata! Noi numai să nu ne mai 
reîntoarcem la păcatul adamic. 

– Și totuși, ne-am reîntors. De exemplu eu mă simt reîntors. 
G.G.: Păi da, ne reîntoarcem, pentru că memoriile… păcatul se 

șterge… 
– Dar memoria nu… 
G.G.: Mai rămân niște memorii și noi trebuie să prefacem 

memoriile păcatului în memoriile nepăcatului. Și acestea sunt 
virtuțile. Trebuie să schimbăm memoriile. Dar păcatul e șters. Și 
dacă ne reîntoarcem, atunci reactivăm păcatul. De aceea, ca practică 
mistică isihastă, noi ne luptăm foarte mult cu memoriile. Alte 
mistici vorbesc de aceste forme mentale, mai ales indienii, dar la 
noi, în sensul creștin, aceste memorii sunt în altă accepțiune decât 
simplele forme mentale. Pentru că la ei e vorba de o configurație 
din aceasta mecanică. Pe când, din punct de vedere creștin, aceste 
memorii întră în altă accepțiune. Orientalii zic că pentru a scăpa de 
memorii trebuie pur și simplu să le distrug, să le anihilez. În 
creștinism, aceste memorii nu se pot anihila pentru că anihilezi 
însăși fiin țialitatea. Trebuie să le prefaci euharistic.  
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– Și aceste memorii sunt cumva acea amintire… acea compa-
rație sau, mă rog, acea realitate pe care Mântuitorul o spune ca și 
Cartea Vieții? În Cartea Vieții sunt toate numele… 

G.G.: Nuuu, Cartea Vieții e altceva. Cartea Vieții e Cartea 
Vieții în care suntem noi scriși în sensul cosmic… 

– E cartea noastră ca ființă sau cartea noastră ca neam? 
G.G.: Cartea noastră ca ființă, ca individualitate. Pe urmă e și 

ca neam și așa mai departe. Cartea noastră e buletinul nostru. E 
cazierul nostru. Pe urmă intri în fișierul cel mare, pe urmă intri în 
altceva. Toate transpunerile acestea sunt niște arhechipuri… 

– Despre Sfânta Sfintelor… odată pe an ați spus că se întâmpla, 
când se pronunța numele… pronunțarea cuvântului Dumnezeu… 

G.G.: E, aceea era la evrei, dar la noi pronunțarea se face în 
fiecare zi la Sfânta Liturghie. 

– Și care este momentul pronunțării în Sfânta Liturghie? 
Vorbiți-ne puțin despre Sfânta Liturghie. Ce este dincolo de ceea ce 
vedem cu ochiul?  

G.G.: Aici e o taină mare. De aceea ar trebui neapărat dicțio-
narul acela… Mai are câteva deficiențe să le corectez. În dicționarul 
acela am făcut acel mic poem: „Taină, descoperire, arătare”, în care 
menționez faptul că însăși esența în sine a Dumnezeirii înseamnă 
Sfânta Liturghie. Liturghie înseamnă iubire. Și iubirea are triființia-
litatea ei care este Iubirea, Dragostea și Dăruirea. Puțin și mai 
adânc, chipul în sine al iubirii este Tatăl, dragostea în sine este 
Sfântul Duh și limbajul în sine este Fiul. Încă mai mult, Sfântul 
Duh și Fiul liturghisesc permanent o Supraliturghie care e dincolo 
de înțelegerea noastră. Liturghisesc permanent liturghia Tatălui. Ei, 
dacă viața în Dumnezeire înseamnă liturghie, înseamnă că viața și 
în creație trebuie să fie tot liturghie. În momentul în care nu mai 
există liturghie murim. Nu mai suntem vii. Însuși viul în Dumne-
zeire înseamnă liturghia Treimii. De aceea e așa de vitală liturghia. 
De aceea după căderea din Rai se distruge liturghia. Se fac mici 
altărușe, se fac temple, însă liturghia nu se produce. Pentru că în 
Sfânta Sfintelor nu se face. Ai văzut, în Vechiul Testament nu se 
face liturghie. Acolo eventual se ține altarul închis și se citește doar 
ca la sectanți.  
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– Înainte de cădere era o liturghie continuă? 
G.G.: Înainte de cădere încă nu era liturghia. Era numai 

liturghia pe care a făcut-o Dumnezeu… ca o creație, adică liturghia 
în sine pe care o făcea Fiul. Aici e frumusețea: trebuia să se facă 
liturghia în Rai. 

– Și nu s-a mai făcut din cauza căderii… 
G.G.: Din cauza căderii… Se spune că taina în Rai era venirea 

lui Hristos. Hristos nu înseamnă numai venirea ca să ne mântuiască, 
ci în sensul tocmai de împlinire. E vorba de hexameronul euharistic. 
Hexameronul creației este liturghia. Facerea lumii ca realitate și 
facerea lumii ca îndumnezeire. Creștinismul e facerea lumii ca 
îndumnezeire… 

– Și ca liturghie pământească… 
G.G.: Pe urmă este liturghia în sine a Dumnezeirii, apofatică, 

dincolo de… Este liturghia supracosmică: facerea. Pe urmă este 
liturghia cosmică: venirea lui Mesia. Și liturghia pământească: 
transpunerea liturghiei Hristice la nivelul nostru planetar.  

– Și liturghia pământească e o perpetuă venire? 
G.G.: Liturghia pământească nu e altceva decât transpunerea 

liturghiei dumnezeiești, a liturghiei supracosmice și a liturghiei 
cosmice.  

– Transpunerea lor în liturghie pământească. 
G.G.: Și unire-integralitate. Ele se pun în legătură și intră în 

legătură și unire. Și aceasta e, cum să spun eu, e, pe undeva, dincolo 
de timp. Să zicem, de exemplu că liturghia… 

– Dar acestea se petrec real, cu toate că nu le vedem ele se 
petrec… 

G.G.: Acestea sunt acte! Eu vorbesc de act! Actul nu e simbol, 
e ființialitate. Aici insist eu. Nu facem niște simboluri, adică niște… 

– Păi și când știi lucrurile acestea și nu te mai îndoiești de ele 
nu îți mai e frică că mori… 

G.G.: Cum să-ți mai fie frică? Noi facem act. E un permanent 
act. Ființialitatea acesta este… Ai văzut și în dicționar. Vorbesc de 
o creație ca ființialitate prin actul ipostatic și un act haric care se 
face după ce s-a făcut actul ființial.  
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– Și atunci totuși există momentul acela în care preotul iese cu 
potirul și atunci noi trebuie, vedeți, acolo se întâmplă acea minu-
năție… 

G.G.: N-ai citit bine. Dacă ai fi citit bine, „Creația” toată… ce 
înseamnă? Cum creează Dumnezeu? Ce înseamnă potirul? Fiul 
însuși e potirul liturghiei. 

– Nu, mă refer la liturghia pământească… 
G.G.: Nu, dar să facem o identificare… 
– Deci potirul… 
G.G.: Potirul e Însuși Fiul lui Dumnezeu. 
– Deci aceasta este venirea și luarea asupra Lui a păcatelor, 

adică intrarea păcatelor în potir… 
G.G.: Păi da, dar pe lângă venirea Lui ca iubire se adaugă și 

păcatul… dar în sensul… e dincolo de păcat… N-are importanță 
păcatul. 

– Noi adăugăm păcatele… 
G.G.: Liturghia este în sine. Că se adaugă și jertfa, e altceva. 

Dar liturghia în sine n-are treabă cu jertfa. 
– Deci liturghia nu are treabă cu jertfa? 
G.G.: În sine. Are treabă cu jertfa datorită păcatului nostru. 

Adică e în legătură acum, dar dacă nu era căderea din Rai, nu avea 
nevoie de jertfă. Era dăruire… 

– Eu mă refer la liturghia aceasta de după… concret în 
biserică… mă duc și stau la liturghie… 

G.G.: Mă, tăticule, ți-am spus să faci identificarea, să vezi cele 
patru liturghii. 

– Patru liturghii… aia știu… 
G.G.: Și ele trebuie să fie unite. Și atunci trebuie să înțelegi ce 

înseamnă liturghie. Liturghia are… orice liturghie… și toată litur-
ghia are trei părți. Dacă n-ai citit „Trăirea mistică a liturghiei”… 
trebuia să le citești ca lumea. 

– Păi le-am citit, eu le-am citit, dar acum vreau să mi le 
concretizați… să mi le evidențiați. 

G.G.: E vorba de liturghia Cuvântului care e proscomidia, e 
liturghia Tatălui care după ce a ieșit cu sfintele daruri duce pe 
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sfânta masă potirul… Și liturghia Sfântului Duh când se sfințește… 
Și împlinirea la toate e împărtășirea care e a celor trei… 

– Deci unirea celor trei… 
G.G.: Liturghia Fiului e când Fiul se face pâine, se face 

prescură, se întrupează în prescură… De aceea eu în Filocalia car-
patină vreau să vorbesc de această ființialitate carpatină care pentru 
Filocalia carpatină a noastră, transpunerea pâinii e însăși îndumne-
zeirea, deci pâinea nu e aliment, e îndumnezeire. Deci în prescura 
aceea, domnule, se întrupează real… Real! Act! Că noi încă nu 
vedem că avem noi ochii orbi. E real! Act! E act real! Prescura 
preînchipuiește pe însăși Fecioara. Prescura e însăși Fecioara pe 
care o dăm noi, pe care o naștem noi ca Ioachim și Ana, și mai 
departe, ca biserică, și așa mai departe, toate corelațiile acestea. 
Deci e act! Se face agneț! Se întrupează! Pe urmă Fiul… noi în 
jurul… suntem noi… scoatem miridele, adică toată lumea. Ne 
întrupăm și noi în miride, adică în prescură. Fiul lui Dumnezeu pe 
urmă ne duce la Tatăl care e altarul. Dar vezi la Vechiul Testament 
în altar Fiul nu făcea liturghia. Și de aceea intra numai preotul, 
tămâia și pronunța numele lui Dumnezeu. Dar aici, în creștinism, 
Fiul lui Dumnezeu se duce și face liturghie. Și Tatăl pe urmă, cu 
Sfântul Duh… pe urmă vine liturghia… primește această liturghie a 
Fiului, pe urmă vine Sfântul Duh și o preface… 

– Vai de mine…! 
G.G.: Ăsta e bă, creștinismul! Aceasta este trăirea. De aceea… 

Și isihasmul e același lucru. Ai văzut ultima parte a „Trăirii mistice…” 
în care e interiorizarea. Acesta e creștinismul mă, acesta e „yoga 
noastră”. Nu facem noi… nu ne sucim să stăm în cap, să facem 
meditație, să facem pranayama, să facem… Noi facem altceva, 
domnule, altceva…! Nu, trebuie insistat foarte mult.  

– Să știți că se vor ridica unii care vor face comentarii la cărțile 
dumneavoastră. Și vor scoate cărți ca comentarii la cărți. 

G.G.: Trebuie identificate lucruri clare. Că poți face, să vorbești… 
să lărgești lucrurile, dar sunt clare. 

– Practic până acum nu s-au făcut publice… n-au fost clare 
pentru marele… 
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G.G.: Tăticule, în teologie se spune, dar sunt prea diluate și 
prea disparate. 

– Diluate și suferă foarte multe interpretări. 
G.G.: Trebuie identificate clar în context, plus că mai încerc să 

mai fac încă ceva. Fac un fel de transpunere într-un context general 
de spiritualitate în care, pe undeva, fac chiar și unele raporturi ca să 
nu se confunde, ci din contră să se evidențieze, să se identifice clar 
în ce constă creștinismul. Aici mulți sunt supărați pe mine… că de 
ce fac aceste raporturi, că, pe undeva, zic că prea identific crești-
nismul și prea caut să evidențiez creștinismul ca superioritate. 

– Păi, dar aceasta nu e … 
G.G.: Ei, pe mulți îi supără chestiunea aceasta; zic că poți să 

vorbești despre creștinism, dar fără raport cu altele prin care… Prin 
raportul acesta se face evidențierea creștinismului. 

– Păi dacă așa e! Asta e, așa e! 
G.G.: Eu nu fac de fapt dispute sau… Deci lucrurile sunt clare. 
– Da. Cu fiecare vorbă pe care ne-o spuneți parcă e ceva mai… 
G.G.: Unii zic că din cărțile mele nu pricep nimic. 
– E, nu e vorba că nu pricep nimic. Trebuie și multe locuri în 

care să ți se explice mai pe larg. 
G.G.: Sigur că în sensul comunicării e cu totul altceva. 
– E altceva când vorbiți dumneavoastră despre ce este și 

altceva când citim noi. Dar totuși există acest ceva care este înțeles. 
Dar acest ceva este înțeles… Părinte, eu simt de multe ori că înțeleg 
în mine și știu că înțeleg și pentru mine… ceva din mine îmi spune 
că e clar că așa este… și nu mă îndoiesc că n-ar mai fi… că ar mai 
fi altceva afară de aceasta, dar în momentul în care cineva îmi cere 
să-i explic eu, nu că-mi este greu… mă împiedic de gândul că acela 
nu înțelege. 

G.G.: Pentru că de fapt aici nu e vorba de înțelegere, e vorba de 
dezvăluire. Aici nu (…) să înțelegi… 

– De ce?! Vă spun eu de ce. Că de exemplu există acea convin-
gere în mine că, domnule, ce am înțeles trebuie trăit.  

G.G.: Nu. Aici e creștinismul… 
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Despre Geneză și Actul Creației 
 
 
Părintele Ghelasie Gheorghe: În zilele noastre poți să faci 

teologie numai într-un context general de spiritualitate. Pe undeva, 
chiar și spiritualitatea, cum zice și Mircea Eliade, nu se poate face 
decât ca spiritualitate comparată. Cum vedeau anticii problema cos-
mogoniei? Adică, ce înseamnă cosmogonie? Nașterea cosmosului. 

– Ei credeau că prin îngeri, Dumnezeu îi creează pe îngeri și 
îngerii... 

G.G.: Anticii, filosofi, puneau direct problema metafizicii, con-
siderând că ființa „divină” emană din sine un fel de energii spiri-
tuale. Aceste energii spirituale la unii filosofi sunt niște entități, să 
zicem pure, precum ideile lui Platon arhetipale, care în alt sens sunt 
personificate de către alții ca îngeri, ca zei și așa mai departe… 

Dar ceea ce trebuie să înțelegem noi este faptul că încă din 
antichitate se punea problema că lumea, cosmosul nu pot fi decât o 
configurație a spiritualului. Deci la baza creării sau a apariției lumii 
nu poate fi decât un ceva spiritual. Și modernii spun că la baza 
existenței sunt… acele principii spirituale. Unii le numesc legi, alții 
le numesc în diferite feluri. Dar chestiunea e clară. Nimeni nu se 
mai îndoiește de aceste principii spirituale... Însă, aici e o problemă. 
Anticii considerau ființa impersonală și datorită acestui fapt aceste 
principii, să le zicem spirituale, ce sunt într-un fel ca esență imper-
sonale, apoi se personalizează.  

– Ce înseamnă ființă impersonală? 
G.G.: Ființă impersonală? În accepțiunea anticilor ființa e ceea 

ce există prin sine însuși... Cum să spun? E acel ce este. Sau cum își 
dă Dumnezeu însuși propria lui definiție: „Eu sunt Cel ce sunt”. 
Deci ceea ce e. A fi înseamnă ființă.  
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Acum, majoritatea anticilor porneau de la ființă ca absolutul în 
sine, ca o divinitate nemanifestată, ca esență pură. Metafizicienii 
porneau de la un ceva, de la un ontologic de esență pură. Și această 
esență pură intra pe urmă într-un fel de manifestare. Această 
manifestare printr-un fel de configurație, printr-un fel de structurări, 
s-ar face pe undeva, de fapt ar ajunge prin aceste structurări până la 
acel chip de persoană care, într-un fel, înseamnă un fel de posesie a 
propriei gândiri, a propriei spiritualități. Asta ar însemna persoana. 

– Ce înseamnă structurare? Chip de persoană? 
G.G.: Structurarea este un fel de adunare, de configurare într-o 

anumită, să-i zicem, ordine; iar din punct de vedere spiritual într-o 
anumită, să-i zicem așa, logică. Gândirea nu e altceva decât idei 
într-o structură logică. Asta înseamnă gândirea. De aceea gândirea, 
pe undeva... intelectul are această capacitate de a structura ideile 
într-o ordine logică, iar intelectul le poate sesiza tocmai în acest 
logic. Problema e mult mai vastă... 

Dar ceea ce este important e faptul că anticii puneau problema 
aceasta a cosmogoniei, adică a formării, a nașterii cosmosului. 
Puneau această problemă considerând că e un ceva spiritual care 
configurează lumea, că esența lumii este acest spiritual, dar este 
impersonal, adică numai niște principii, niște idei care apoi confi-
gurează să zicem așa, structurează lumea. Aceste principii spirituale 
sau aceste idei arhetipale la un moment ar putea fi un fel de entități 
în sine, așa cum consideră unii eonii. Adică un fel de spirite pure 
care pe urmă ar deveni chiar spirite mai deosebite ca zei, ca 
demiurgi și așa mai departe. 

De ce totuși facem această introducere? Pentru ca să înțelegem 
și noi cum e văzută, din punct de vedere biblic, creația. Din punct de 
vedere biblic creația e limpede: Dumnezeu este acea Ființă Absolută 
care face actul creației; îl face printr-un act volitiv, fără să mai aibă 
nevoie de niște intermediari. În antichitate divinitatea, ființa, acea 
esență pură, trebuie întâi să lanseze un intermediar prin care apoi să 
se manifeste ca lume. Deci, încă ceva: din punct de vedere biblic 
creația nu este o manifestare a lui Dumnezeu ca esență. La antici 
esența divină trece într-un fel de energetic spiritual. Energeticul 
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spiritual trece apoi într-o diversitate de lume. De aceea concepția 
anticilor e panteistă. Adică însăși fiin ța divină trece într-un altceva, 
adică în reversul celălalt, fiindcă se consideră că, de fapt, lumea nu 
e altceva decât o altă față a Absolutului.  

Din punct de vedere al biblicului, ca în Vechiul Testament și în 
Noul Testament, lumea nu este acest dos al lui Dumnezeu, ci este 
un act liber, volitiv al Ființei Divine ce nu are nevoie de niște 
intermediari spirituali. El creează printr-o anumită putere a Sa 
Divină. Creează direct lumea. O configurează direct. De aceea nu se 
vorbește de îngeri, de nu știu ce... Chestiunea e foarte delicată. 

– Ce înseamnă lumea? Văzută, nevăzută? Tot ce e în afara lui 
Dumnezeu? 

G.G.: Tot ce e creat, tot ce e în afara lui Dumnezeu, da. Acum 
e o problemă foarte delicată care se pune, pe care o pune și pe care 
o descoperă în special Noul Testament, adică creștinismul, față de 
biblicul Vechiului Testament. Ca să facem noi așa o integralitate 
hai să luăm totuși versetele: „La început a făcut Dumnezeu cerul și 
pământul”, cum spune Moise, și „La început era Cuvântul și 
Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Și prin El 
toate s-au făcut din toate ce s-au făcut”, cum zice Sfântul Ioan evan-
ghelistul. Acum să facem, să zicem așa, legătura. Dacă Dumnezeu a 
făcut cerul și pământul. Prin cine s-a făcut? Prin Cuvânt. Deci s-o 
luăm așa ca ontologie, deci ca origine (asta înseamnă ontologie: 
origine)... 

– Ființialitate... 
G.G.: Ca origine primordială, ca izvor, ca arhetip cum zice 

Părintele Stăniloae, înseamnă că Divinitatea prin Dumnezeu 
Cuvântul a creat cerul și pământul. Deci, dacă pe undeva am face o 
unire între Vechiul Testament și Noul Testament, Dumnezeu (prin 
Cuvânt) a făcut cerul și pământul. Până aici e foarte simplu... 

– Și Cuvântul era Dumnezeu... 
G.G.: De aceea am zis „La început Dumnezeu (Cuvântul)”, ca 

să facem legătura. 
– Da, da... 
G.G.: Deci, trebuie evidențiat faptul că specificul creației e 

specificul Cuvântului. Acum trebuie evidențiat, deci, cum ajungem 
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noi la o teologie puțin mai adâncă în sensul că Dumnezeu, prin 
creștinism, se revelează ca Treime. Actul creației e de fapt e actul 
Treimii. Dar chiar dacă e actul Treimii creația este, să zicem așa, 
prin specificul Cuvântului, Fiului lui Dumnezeu, al Logosului. 
Adică, dacă anticii considerau că un fel de punte de trecere din 
Increat spre creație ar fi acel Spiritual Divin, care emană din Divini-
tate, din punct de vedere biblic ar reieși că Dumnezeirea, ca Treime 
în Sine, face această ieșire, coborâre să zicem așa, din Divinitate 
prin Logos, adică prin Fiul lui Dumnezeu, prin specificul Cuvân-
tului. De aceea, dacă vrem să vorbim de niște repere teologice ale 
creației, mai mult, să vorbim de o mistică a creației, trebuie să 
identificăm chipul de creație, chipul de Cuvânt al creației sau chipul 
specific al chipului de Cuvânt al creației. Dacă nu facem acest lucru 
noi nu putem să înțelegem de ce Dumnezeu la început a creat cerul 
și pământul. Adică specificul acesta de cer și pământ nu e, cum să 
spun eu, o simplă afirmație. Trebuie să aibă o bază clară.  

Mai mult decât atât. Dacă o luăm biblic, unii văd un fel de 
contradicție: „Păi cum așa? Dumnezeu a creat cerul și pământul. 
(...)”. Pe urmă spun că de fapt pământul era sub o formă primor-
dială, ca un fel de apă primordială în care uscatul − uscatul, nu 
pământul − era doar în prefigurație. Era doar în prefigurație pentru 
că nu era tocmit. Exact cum ar fi pe undeva în apă niște elemente 
care apoi prin concentrare devin uscat. Sau o altă analogie. Ca un 
fel de sânge în care globulele roșii sunt elementele de configurație 
pe urmă ale unui corp dens.  

– Deci era o bilă de apă practic? 
G.G.: Ceea ce trebuie evidențiat ca să înțelegem adâncul mistic 

al creației în sensul acesta de unire a Vechiului Testament cu Noul 
Testament e tocmai problema aceasta a identificării chipului specific 
al Logosului care de fapt structurează. Adică, orânduiește, de fapt, 
cosmosul. Înseamnă, cum să spun eu, o orânduire. Face un fel de 
ordine. Actul cosmic este un act demiurgic, adică de orânduire, de 
configurare, de formare, de a da formă unei realități... 

– Dar acum e interesant. Știți cum e cu entropia. Toate proce-
sele în univers se desfășoară în ordinea creșterii entropiei, deci 
practic a creșterii măsurii dezordinii lucrurilor... 
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G.G.: Mă rog, nu ne băgăm, că aici e o altă problemă pe care o 
văd ei din alt punct de vedere. Dar este important că afirmația 
biblică nu este gratuită. Sfântul Ioan Damaschin și alți teologi spun 
clar: Dumnezeu creează întâi, cum zice și Părintele Stăniloae, chipul 
ideal al lumii, adică un fel de creație precosmică, pe care apoi o 
configurează și-i dă realitate de fapt cosmică. Adică Dumnezeu 
creează un fel de lume la nivelul, să zicem așa, al gândirii Divine. O 
creează din veșnicie și, la un anumit moment, când crede Dumne-
zeu, o configurează și ca realitate de natură creată propriu-zisă.  

– Dar când spun „La început...” practic atunci deja creează și 
timpul... 

G.G.: Timpul e altă problemă… 
– Păi nu că e din veșnicie... 
G.G.: Începutul, din punct de vedere biblic, nu e în sensul de 

timp, ci, să zicem așa, în sensul unei anumite mișcări de ordine, să-i 
zicem așa. 

– Ordinea nu presupune... sau cel puțin...  
G.G.: Nu, nu, nu. Ce se întâmplă? Să o luăm puțin mai adânc. 

Deși logica noastră foarte greu pricepe lucrurile acestea, pentru că 
sunt niște taine care pe undeva deja transcend logica noastră obiș-
nuită și chiar natura noastră. Însă, noi avem totuși câteva repere în 
sensul acesta. De exemplu, Treimea Divină. Treimea Divină este o 
egalitate și o integralitate și, în același timp, e foarte greu să spui de 
un început în Treime pentru că Dumnezeu Tatăl e din veșnicie, Fiul 
e tot din veșnicie și Sfântul Duh tot din veșnicie. Dar ca ordine 
Tatăl e nenăscutul, așa spun Sfinții Părinți, Fiul e născutul și Sfântul 
Duh e purcederea. Dar acestea nu în sensul propriu-zis de timp... 

– Păi asta e pentru că noi asociem nașterea cu un moment din 
care El iese... 

G.G.: Cum să spun eu? Tocmai asta e... în sensul de ordine. 
Adică este o Realitate egală, un fel de, cum să spun eu, de Realitate 
care e totdeodată. Dar o realitate care, cum să spun eu, are deja o 
prefigurare pe care nu poți să o iei oricum, ci trebuie să o iei într-o 
anumită ordine care pare un început, dar de fapt nu e un început, ci 
un fel de, cum să spun, de prefigurare a ceea ce este de fapt. Foarte 
adâncă problema.  
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Acum să revenim la problema noastră. Dacă noi identificăm 
actul creației prin chipul Fiului-Logosului Divin, pentru noi este 
foarte clar acum de ce afirmația biblică a lui Moise spune: „La 
început (precosmic)”. Precosmic, deci. Primul verset este creația 
precosmică. Trebuie foarte bine specificat. Este creația ideală, creația, 
cum să spun eu, în gândirea directă a Divinului, în gândirea divină a 
Divinului. Să zicem, creația arhetipală. Dar creația arhetipală se 
dovedește, foarte interesant, în dublu chip: cer și pământ.  

– Eu nu înțeleg: „precosmică”... Cer și pământ practic nu mai 
fac parte din...? 

G.G.: Trebuie să vedem problema aceasta în sensul că Dumnezeu 
creează întâi lumea la nivel de gândire, la nivel de configurație 
ideală. Putem să-i zicem un fel de plan. Să-i zicem așa...  

– Cum ar vrea (n.r. Dumnezeu) să arate (n.r. creația)... 
G.G.: Așa. Putem să vorbim de un fel de creație precosmică. 

Adică înainte de a o cosmiza, de a o lansa într-o lume propriu-zisă... 
– Adică în afara Ființei Lui... 
G.G.: Să zicem în afara Ființei Lui. Să zicem. Da, adică, ca 

realitate faptică. De aceea, într-un fel de parabolă pe care am 
menționat-o și eu prin ceea ce mai scriu se zice că: Fiul lui 
Dumnezeu, la un moment dat, într-un moment fără să-l punem ca 
timp, se arată înaintea Tatălui Dumnezeu și într-un chip de creație 
și zice: „P ărinte, iată-mă pe Mine, Fiul Tău, și într-un chip de Fiu 
de creație. Eu sunt tot acel Fiu, dar totodată într-un chip de Fiu de 
creație”.   

Acest lucru are o semnificație foarte mare. Pe undeva această 
parabolă ne dă nouă câteva repere clare. Originea – aici e problema 
– originea creației, pentru că la antici problema cea mai grea a 
metafizicii este cum Increatul poate să treacă în creat. Pentru că se 
pune problema foarte clar că dacă Increatul trece într-un creat, ori 
se transformă, ceea ce nu e posibil – ca Divinitatea să se transforme 
în ceva nedivin care e creatul – ori nu se transformă, ceea ce 
înseamnă că devine un fel de panteism, adică Divinitatea emană 
ceva din ea, iar această emanație apare ca un fel de altă față. Deci 
anticii n-au putut găsi soluția. Sub nici o formă n-au putut găsi 
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soluția acestei treceri a Increatului în ceva creat decât prin acest fapt 
pe undeva panteist. Și în logica lor aveau dreptate... În logica lor. 
Dar revelația creștină... Aici e frumusețea. În revelația creștină,  
Divinitatea în sine nu este o esență singulară, ci o esență treimică, 
și, mai mult de atât, actul creației este asumat direct prin Fiul lui 
Dumnezeu. La antici, problema era că o altă realitate, ca să poată să 
existe alături de Ființa Absolută, nu poate fi ca o altă realitate decât 
numai dacă are ceva din Divinitate. Dacă n-are nimic din Divinitate 
nu poate să existe, pentru că realitatea creată trebuie să aibă 
suportul Divinului. Dacă n-are suportul Divinului n-are pe ce să 
stea și nu poate să fie. Numai Divinul există în Sine. Deci tot ce 
poate să existe nu poate să existe decât numai dacă are totuși acest 
suport al existenței în Sine care este Divinul. 

Acum, privită și din punctul de vedere al nostru creștin și 
aplicând o logică clară, creația într-adevăr nu poate să aibă o 
realitate în sine decât numai prin faptul unui suport divin. Dar un 
suport divin nu ca la panteiștii antici, în care însuși Spiritualul divin 
se face creație. Aici trebuie foarte bine menționat și subliniat. Deci 
nu ceva din Natura divină se face creație, ci, în creștinism, se 
creează prin actul divin un model de creație care are, cum să spun 
eu, un chip divin. De aceea, făcând analogia cu versetul din Facere 
(1,26), se zice că noi suntem… 

– Chip și asemănare... 
G.G.: Chip și asemănare. Dacă extindem problema aceasta la 

nivelul ontologic, creația în sine ca să poată lua ființă... nu poate lua 
fiin ță decât prin faptul că e creată după acest arhemodel, să-i zicem, 
arhechip. Mai simplu: arhechip, arhechipul lui Dumnezeu. Un lucru 
foarte clar. Logosul Divin, Fiul lui Dumnezeu se implică în mod 
direct și special. În mod direct și special în...  

– În crearea omului... 
G.G.: În crearea acestui chip de creație. „Prin El toate s-au 

făcut”. Prin Cuvânt. De aceea versetul biblic spune clar: „La 
început Dumnezeu a creat cerul și pământul”. Adică, Însuși Fiul lui 
Dumnezeu și-a creat propriul lui chip de, să zicem așa, de model de 
creație. De aceea, dintr-un anumit punct de vedere mistic se poate 
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vorbi de un pre-hristic. Adică Fiul lui Dumnezeu deja face un fel de 
pre-întrupare. Dar un fel de pre-întrupare, cum să spun eu, primor-
dială, prin care se rezolvă problema aceasta spinoasă și delicată a 
trecerii Divinului în ceva creat. Încât, pe undeva, pre-hristicul ar fi 
deja un fel de enipostaziere precosmică în care Fiul lui Dumnezeu 
își asumă acest chip de creație, căci enipostazierea este tocmai 
această taină în care Persoana Divină asumă în Sine natura de 
creație. Dar la nivelul acesta pre-hristic își asumă chipul de creație, 
modelul de creație.  

De aceea se spune parabolic că Fiul lui Dumnezeu se prezintă 
înaintea Tatălui și într-un chip de creație, într-un chip de Fiu de 
creație. Deci, dacă vreți să vorbim de un ontologic al creației care, 
pe undeva, este izvorul de fapt al cosmogoniei... doar în sensul 
acesta mistico-teologic putem găsi această origine. Plus că facem 
astfel legătura clară cu afirmația evanghelică că prin Cuvânt toate  
s-au făcut. Deci, Cuvântul nu este numai un act, un simplu act, ci 
Cuvântul creator este deja un pre-hristic pentru că, după Evanghelia 
Sfântului Ioan, Cuvântul este Însuși Cel care apoi se va întrupa ca 
Persoana hristică. Deci pentru noi problema e clară. Putem 
identifica ca ontologic Cuvântul tocmai în acest arhechip, să zicem 
așa, al Logosului-Fiului lui Dumnezeu care e același în Hristos 
propriu-zis, Care se întrupează.  

Și acum putem să găsim foarte clar cum la început Dumnezeu a 
creat cerul și pământul. Deci la un moment dat, la început, Dumnezeu 
creează arhemodelul de creație, și arhemodelul de creație e tocmai 
chipul Fiului lui Dumnezeu enipostaziat, asumat de însuși chipul 
Fiului Divin în care se unesc. Unire care într-adevăr poate face 
trecerea divinului, a increatului, în creație, care poate fi o punte 
dintre Divin și creație. Asta încă odată ne dă nouă, cum să spun eu, 
temeiul revelației creștine că originea creației ca act de creație este 
un act divino-creație. Afirmația biblică spune clar. Și, dacă urmărim 
foarte exact, toate afirmațiile biblice spun că realitatea de creație 
este pe undeva dublă. Niciodată nu e singulară. De ce? Pentru ca să 
arate chipul de Divin și totodată corespondența lui de asemănare ca 
chip de creație. Și acestea împreună de fapt sunt arhechipul de 
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creație. După cum, luând-o așa, ca pre-cosmic, dacă arhechipul, 
adică originea primordială ontologică a creației, este deja această 
pre-întrupare, acest pre-hristic în care Fiul lui Dumnezeu deja 
asumă chipul de creație, trebuie înțelese, din punct de vedere 
teologico-mistic creștin: Dumnezeu în Sine ca Realitate dincolo de 
creație, Dumnezeu care intră în creație, creația propriu-zisă și apoi 
raportul dintre creație și Divin. Numai în sensul acesta se poate 
privi realitatea întreagă a raportului dintre Divinitate și creație.  

– Îmi scapă... îmi scapă multe… 
G.G.: Trebuie adâncite niște lucruri. Am scris pe undeva și prin 

„Logosul hristic”. Mai trebuie adâncite și...   
– Mi-e foarte greu pentru că nu am niște repere. Dacă nu pot să 

le plasez în timp, mi-e foarte greu să ordonez… 
G.G.: De ce le e foarte greu multora să urmărească acest fapt? 

Pentru că pe undeva logica biblicului e într-un fel alta decât logica 
obișnuită pe care o avem noi, și mai ales față de logica antică. 
Logica noastră obișnuită este într-un fel în logica asta de a privi 
lucrurile, cum să spun, de la părți la întreg, pe când logica biblicului 
e pe undeva exact logica ebraică în care realitatea e luată de la 
sfârșit spre început, încât sfârșitul de fapt e începutul. Adică 
întregul. De aceea în ebraică se citește de la sfârșit la început. Asta 
e o chestiune foarte adâncă, adică nu e chiar așa... 

– Da, dar ei nu știu că acela e sfârșitul pentru noi. La ei era 
începutul... 

G.G.: Nu. Dar orice rând, foarte interesant, îl citesc de la 
sfârșit. Îl citesc invers.  

– Aha... 
G.G.: Ca să putem să înțelegem noi logica biblică trebuie să 

înțelegem tocmai această modalitate de citire. Dacă nu am avea 
această modalitate de citire foarte greu am înțelege. Noi trebuie 
totdeauna să facem niște analogii care foarte greu... Și care ne dau 
foarte multe erori. Deci, ca să concretizăm... Ca origine trebuie să 
faci deosebire între Divinul în Sine, care e dincolo, apofatic, și 
Divinul care coboară în creație; Divinul care coboară în creație 
(asta e frumusețea) este tocmai acest chip pre-hristic. Deja această 
pre-întrupare pre-cosmică identificată... 
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– Fiind pre-cosmică nu este în timp...  
G.G.: De ce îi zicem pre-cosmică? Ca înainte de a fi creat de 

fapt cosmosul. Un fel de creație arhechipală la nivelul pur de 
gândire al lui Dumnezeu, la acel nivel de „plan” care apoi poate să 
fie pus în lucrare. E frumoasă relatarea lui Moise, a Proorocului 
Moise. Dumnezeu creează cerul și pământul. Primul verset. Deci, în 
acest verset e deja toată creația. Mulți zic: „Cum, măi? Dumnezeu a 
creat cerul și pământul, înseamnă că l-a creat, și gata! Dar de ce 
spune că... și acum începe să-l sucească, să-l învârtească, să-l facă 
în șapte zile, să nu știu ce... Păi cum vine asta? Nu-i o contra-
dicție?” Nu e! Că Dumnezeu a creat modelul și modelul e gata. Prin 
versetul acesta deja, făcând analogia cu Evanghelia Sfântului Ioan, 
noi știm clar că actul creației nu e altceva decât actul întrupării 
Fiului lui Dumnezeu. Deci noi, dacă vrem să definim pe undeva 
cosmogonia din punctul de vedere creștin o putem clar defini: 
cosmogonia înseamnă actul de întrupare al Fiului lui Dumnezeu! 

Numai în acest act putem noi să vedem ce înseamnă creația. De 
ce creația este într-un anumit fel configurată și structurată și nu în 
alt fel, de ce creația, cum zice Părintele Stăniloae, are deja o rațio-
nalitate, adică are deja un sens, are deja o semnificație și nu mai e 
creația aceea hazardată la un moment dat în devenire și o devenire 
oarecare. Creația de la început are o iconomie, adică deja are un 
sens. Se știe ce este în fapt creația sau ce înseamnă creație. 

Astfel, dacă la antici se zice că Însuși Divinul iese din tăcerea 
lui și din tăcerea lui intră într-o lume în care Însuși Dumnezeu își 
capătă propria conștiință, din punct de vedere creștin Dumnezeu 
creează o lume din deplină conștiință, încât manifestarea lumii nu 
este configurarea sau, cum să spun, ajungerea la un fel de conștiință 
a realității de creație, ci este un fel de trăire deja a conștiinței 
existente. Un fel de dialog, un fel de actualizare, un fel de trăire a 
ceea ce de fapt există. La antici nu există nimic. Există un neant și 
acest neant pe urmă ia forme. Pe când, din punct de vedere creștin, 
Dumnezeu deja creează. Deja există formele. Și există un dialog 
între forme. Nu este o formare. Cosmogonia creștină nu este o 
cosmogonie de formare ca la antici. Adică, așa cum vorbesc evolu-
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ționiștii. De la nu știu ce mică vibrație ajungi la nu știu ce atom și 
de la atom pe urmă ajungi la ceva... până când ajungi la nu știu ce 
forme grosiere. Din punct de vedere creștin Dumnezeu creează 
întreaga realitate și manifestarea este dialogul dintre aceste întreguri 
de realități. Nu mai e o cosmogonie de configurație-structurare, ci o 
cosmogonie de dialoguri libere, de răspuns propriu între structuri 
deja create integrale. Dacă nu pricepi asta nu poți să pricepi și faci 
niște falsuri în explicarea... 

– Păi nu, că am început să intuiesc. Noi știm că Dumnezeu, în 
clipa când creează, deci gândește și creează – de ce... sau nu înțe-
legem așa? 

G.G.: Deci, că Dumnezeu în timp ce gândește și creează? Da, 
dar trebuie înțeles că lucrul acesta înseamnă o creație la nivel de 
gândire pură și o creație la nivel, să zicem așa, nu „după loc, ci 
după mod” în afara Divinului. Tocmai aici este frumusețea că Ființa 
are această capacitate în sine de a putea să-și reprezinte în Sine o 
realitate, să și-o reprezinte... Aici e măreția lui Dumnezeu. Dumnezeu 
când își reprezintă o realitate, cum să spun eu, devine o realitate 
care capătă și un fel de existențialitate. Pe undeva se potrivește și la 
noi, la ființa creată. În sensul că atunci când îți reprezinți ceva 
reprezentarea aceasta devine o memorie și această memorie chiar 
dacă rămâne la un nivel ideal, ea capătă o existențialitate pentru că 
nu o poți șterge niciodată. De aceea se zice pe undeva, într-un fel 
mistic, că memoriile sunt deja existențialități care nu pot să moară 
niciodată. Și aici e și problema grea a păcatului ce produce niște 
memorii negative, care devin fantomele răului. De fapt aici pe 
undeva răul își găsește și un fel de existențialitate. La nivelul acesta 
de memorii care totuși pot fi corectate, prin transfomarea acestora. 
Nu atât distrugerea acestor memorii, pentru că aceste memorii nu se 
pot distruge niciodată. Aici e pe undeva adâncul realității că 
memoriile niciodată nu se pot șterge. Dar, ceva interesant. Există o 
capacitate în care o memorie rea poate totuși să se autotransforme 
pe sine într-un ceva în care de fapt se depășește pe sine. Numai în 
măsura în care o memorie rea, cum să spun eu, își asumă în sine că 
memoria rea a negativului este o memorie negativă care este un fel 
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de contrar al unei memorii bune. Aici e frumusețea! Că de fapt, ca 
realitate în sine, memoria nu poate fi decât o oglindire a reprezen-
tării bune. În momentul când ai o reprezentare (că acum facem așa 
un fel de paranteză), când ai o reprezentare rea această reprezentare 
rea nu poate fi decât în antagonism cu o reprezentare bună. Aici 
este pe undeva șubrezimea acestui rău. Răul nu poate să fie decât în 
dedublare. Pe când binele, cum să spun eu, niciodată nu este în 
dedublare, ci e în unitate. Adică e în afirmație. Răul este în dedu-
blare pentru că este în negație față de ceva.  

Ca să vorbești astfel de o cosmogonie, adică de formarea 
creației, trebuie înțeles că creația este actul lui Dumnezeu, numai că 
această creație este prin chipul special al Cuvântului-Logosului, al 
Fiului lui Dumnezeu care El se face... își asumă deja chipul de 
creație, ce devine această dublă realitate: Fiul lui Dumnezeu și fiu 
de creație, într-un fel de enipostaziere deja la nivel ontologic. Și de 
aceea creația arhechipală e cer și pământ. Adică: cer în sens de chip 
divin și pământ în sens de chip de creație.  

Anticii proliferează mult simbolismul acesta al androginului 
sau al omului cosmic prin care se spune că originea lumii este de 
fapt în acest androgin care la un moment dat se împarte în două. 
Dar ce este interesant este faptul că acest androgin se împarte în 
două fețe. Însă, nu atât în două fețe ca „față în față”, întrucât 
androginul, chiar și în reprezentările grafice, are două fețe opuse, 
adică un trup comun în care o față e într-o parte și o față în alta, 
adică chip și revers. Pe undeva stau spate în spate, nu stau față în 
față. E o chestie foarte adâncă, o semnificație… Și, la un moment 
dat, ca să poată ajunge față în față ei trebuie să se împartă, pe 
undeva, ca să se întoarcă să zicem așa față în față, sau la un moment 
dat trebuie să se reabsoarbă iarăși în forma lor inițială de androgin. 
În sfârșit, e foarte complicată problema.  

Din punct de vedere al revelației creștine creația nu este dintr-un 
model androgin. Anticii totuși au și ei o intuiție a unei memorii 
primordiale. Fiul lui Dumnezeu nu este androgin, adică în sensul că 
El se împarte în două, dar Fiul lui Dumnezeu este totuși un „chip 
dublu”... Aici e o problemă foarte adâncă și au dreptate și ei în felul 
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lor. De aceea trebuie văzută în contextul general. Ca să nu ne 
încurcăm, precizează frăția ta, să zicem așa, așa în câteva cuvinte ce 
ai înțeles.  

– Ha... e pe casetă.  
G.G.: Asta vroiam să zic că tu te bazezi pe casetă și poate nu 

mai ești așa de atent... 
– Păi nu, nu că nu mai sunt așa de atent... M-am încurcat acum. 
G.G.: Nu-i vorba... Nu e vorba de încurcat, e vorba să precizăm 

niște noțiuni, că altfel ne pierdem. Pentru că problema e cât de cât 
să și înțelegi acum, nu numai să primești niște informații. 

– Păi nu, că înțelegerea vine tot ascultând. Bun... 
G.G.: Nuu.. Și ascultând, dar în același timp și acum. Acum e 

important. Dacă pricepi acum, atunci vei înțelege. Altfel... Dacă nu, 
poți să asculți de 1000 de ori și tot nu vei pricepe. 

– Bun... 
G.G.: N-am ce-ți face...  
– Eu, cum să spun, deci... am înțeles că există o creație pre-

cosmică la nivelul − ce interesant sună la mine − la nivelul gândirii 
pure a lui Dumnezeu. Deci asta am înțeles că nu o putem situa în 
timp deși eu vroiam să am o raportare în timp. Totuși acel pre-
cosmic care este acel pre-ceea ce a creat Dumnezeu, în afara Ființei 
Lui cum s-ar spune, este o zonă să spunem... sau este... 

G.G.: Pre-creație... 
– Este o perioadă... nu o perioadă... este o zonă în care este o 

activitate a lui Dumnezeu la nivelul gândirii pure. Așa... Există o 
întrupare pre-hristică a lui Dumnezeu în care, Dumnezeu Cuvântul, 
care pre-închipuie...  

G.G.: Care face... 
– Care pre-închipuie creația. 
G.G.: Da, pentru că altfel nu ar putea lua ființă creația. La 

antici pentru ca să existe o realitate de creație trebuie ca aceasta să 
aibă ceva din însăși Divinitatea care este în afară. Dar ca să nu fie 
panteism creștinismul ne revelează clar ce înseamnă creația. Și aici 
e frumusețea. Dacă la antici creația este doar un act în care Divinul 
iese în afară și pe undeva privește și se identifică cu iluzia creației 
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din afară, care de fapt nu e altceva decât o iluzie, un fel de joc 
divin, din punct de vedere creștin actul creației nu este ieșirea 
Divinului în afară, ci introducerea creatului în Divin. Chestiunea are 
o importanță extraordinară, dar trebuie înțelese niște semnficații 
adânci ale actului creației.  

– Păi nu, introducerea creatului în Divin și creatul ăla de unde 
provin?... 

– Noi nu punem acum problema ce e creatul. Creatul este o 
realitate într-adevăr de creație, deci altceva total față de Divinitate. 
Dar problema pe care o punem, ca mai adâncă, e cum poate lua 
Divinul legătura cu creatul și cum creatul poate lua legătura cu 
Divinul. Pentru că între cele două e o prăpastie de netrecut... 

– Dar creatul am înțeles că nu poate lua legătura cu Divinul 
decât prin forma acelui Har, a acelor Energii... 

G.G.: E, aici e problema. Sfinții Părinți pe urmă menționează… 
Dar la nivel ontologic cine face legătura? Harul nu face altceva 
decât să evidențieze pe Hristos. Harul nu se evidențiază pe El. Aici 
e și problema harului... Ce e o altă dezvoltare. Dar pentru teologia 
creștină lucrurile sunt foarte clare. Intermediar între Dumnezeu și 
creație este Fiul lui Dumnezeu. E Logosul. Că pe urmă Logosul are 
lucrările lui harice, e altă problemă. Dar ca realitate în Sine este 
Logosul. Deci Logosul-Fiul lui Dumnezeu este Cel care e interme-
diarul – aici e frumusețea creștinismului. 

– Dar când spun „intermediar” asta înseamnă că plasez o 
distanță între Dumnezeu Tatăl și creație mai mare decât...? 

G.G.: Nu, nu, nu… Fiul lui Dumnezeu reprezintă întreaga 
dumnezeire, întreaga divinitate, în care pe urmă intră raportul 
nostru cu toată Treimea. Dar ceea ce este important este că noi 
vorbim acum de ontologicul creației, de originea creației. Pe urmă o 
să vedem configurația și raportul de relație între... Însă cea mai grea 
problemă a metafizicii creației și a cosmogoniei ține de Ce e creația 
ca origine? și de Cum e posibil ca între Divin și creație, între care 
e o prăpastie, să se poată face totuși o punte? 

– Cel care a creat-o nu știe puntea?  
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G.G.: Dumnezeu poate să intre în creație, dar creația nu poate 
niciodată să... De exemplu, anticii zic că Dumnezeu creează, emite 
un fel de creație, dar creația se dovedește a fi de fapt o iluzie, iar 
„Dumnezeu fuge” după această iluzie, că aparent iluzia fuge și așa 
mai departe. De fapt, din punct de vedere antic, nu există o întâlnire 
între Dumnezeu și creație, ci e numai un fel de iluzionare în care 
Divinul se crede că participă la creație, dar creația se dovedește un 
fum. Dumnezeu trebuie să se întoarcă în El Însuși că El e realitatea, 
pentru că creația n-are nici o realitate. Nu există întâlnire între 
Divin și creație și între creație și Divin la antici. De aceea 
panteismul acesta e foarte interesant: Iese ceva  din tine și trebuie să 
se absoarbă în tine.  

Pe când, din punct de vedere creștin, e cu totul invers. 
Dumnezeu creează o creație, dar nu în sensul ca Divinul să iasă în 
ceva în care El Însuși să facă un fel de joc și în care să alerge El 
după o altă realitate. Ci El creează o realitate, creația, care să fie 
participativă la Divin și, mai mult decât atât, Însuși Divinul pe 
undeva să participe la creație. Specificul creștin e clar. Pare mai 
grea toată această introducere pentru că dacă nu avem noțiunile 
acestea înseamnă că nu avem baza pe urmă a întregii înțelegeri. 
Pentru că, din punct de vedere creștin, nu este, cum să spun eu, ca și 
cum Divinul ar scoate ceva din El, pentru că dacă scoate ceva din 
El deja e un fel de ceva care deja distanțează, pe când Dumnezeu 
dacă creează [făptura] El vrea să o apropie. Asta e deosebirea netă 
între concepția antică și concepția creștină. În concepția antică, 
Dumnezeu scoate din El creația. Dar, din punct de vedere creștin, 
foarte interesant, Dumnezeu introduce în El creația. Asta e o chestie 
foarte adâncă. Dintr-un anumit punct de vedere mistic această intro-
ducere e cea mai teribilă problemă care se poate pune. De aceea 
zicem pe undeva că creația față de concepția antică este cu adevărat 
creație prin faptul că Dumnezeu introduce creația în El, creație ce 
nu mai e o iluzie. Creația capătă realitate. Dumnezeu e Cel care are 
o realitate. În afară de Dumnezeu e neant, e gol. Nu poate fi ceva în 
afară de Dumnezeu. Dumnezeu e Atotcreatorul. Dacă Dumnezeu 
introduce în El creația, deja creația ia realitate. Dar acum e foarte 
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interesant − aici e problema! − că acum pare că s-ar cădea într-un 
fel de panteism interior. Dar de fapt nu e panteism interior, pentru 
că dacă introduci ceva în Divinitate, trebuie să introduci o realitate 
care de fapt nu e Dumnezeu, dar capătă realitate tocmai prin faptul 
că o introduci în Realitatea directă... 

– Eu asociez puțin cu ideea aceea de perihoreză... 
G.G.: Stai, stai, că perihoreza e altceva. Nu, nu, nu! Perihoreza 

vine numai în momentul în care deja realitatea există. Noi vorbim 
acum de nașterea realității de creație. Pe urmă vine relaționalul 
dintre ce e creat... aceea e altceva – perihoreza e deja după ce ai 
realitatea. Dar noi acum trebuie să vorbim clar de ce este realitatea 
de creație. Și realitatea de creație ca ontologie nu poate să existe 
decât numai în taina aceasta mare în care Fiul lui Dumnezeu deja își 
asumă în El. De aceea se zice, pe undeva ca ontologic, că, foarte 
interesant, ființa lumii este în pre-cosmicul acesta. Și acum e frumos 
ce se spune în „Facerea”: „Dumnezeu a creat cerul și pământul”. 
Deci Dumnezeu deja prin chipul Fiului lui Dumnezeu a creat, adică 
a introdus, a pus unul lângă altul cerul și pământul, adică două 
antagonisme. Dacă la antici androginul trebuie să se despartă, să se 
îndoaie, aici de fapt nu se despart, ci intră unul în altul. E o 
deosebire enormă de concept față de viziunea antică. Numai dacă 
vezi în specificul acesta de raport înțelegi. Altfel nu pricepi creația. 
Mulți interpretează creatul creștin tot prin concepțiile antice. Deci 
aici nu e despărțirea androginului, ci unirea.   

– Dar de ce e antagonism între cer și pământ? 
G.G.: De ce antagonism? Păi îți dai seama care-i deosebirea 

între cer și pământ. Cerul e chip spiritual, pământul e chip...  
– Aaaa, deci lumea spirituală... Da... 
G.G.: Acum cerul e în alt sens. Cerul în sens de divin și 

pământul în sens de creat. Cerul și pământul în sensul de Divin și 
creat. Adică la antici cele două − Dumnezeu și creatul − sunt andro-
ginul în care stau spate în spate și niciodată nu se văd. Se despart și 
pe urmă se chiorăsc unul la altul, dar se vede că, de fapt, nu prea se 
găsesc unul pe altul. În creștinism nu doar că nu se despart și nu 
stau nici spate în spate, ci intră unul într-altul și stau față în față. E o 
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taină extraordinară aici! Dacă nu se înțelege asta, nu se înțelege 
adâncul de fapt al relaționalului dintre creație și Divin. Acum foarte 
interesant, versetul doi: era o apă primordială în care uscatul, adică 
pământul, era doar în prefigurație și peste el era Sfântul Duh. 

– Păi spune așa: „Pământul era gol și netocmit și Duhul lui 
Dumnezeu se purta pe deasupra apelor”. 

G.G.: Adică cum era gol? Era gol în sensul... gol și netocmit în 
sensul că nu avea nimic, n-avea nici o configurație...  

– Nu în sensul că nu avea nimic pe el... N-avea nici măcar o 
formă. Asta înțeleg eu de aici... 

G.G.: Gol n-avea cum... 
– Păi era material... 
G.G.: Păi da, el era numai prefigurat, că în apă nu putea fi. Pe 

urmă desparte Dumnezeu apele și pe urmă... Deci pământul în apă 
era, cum să spun eu, diluat, era...  

– Aha...  
G.G.: Adică apa chiar dacă e nisipoasă, dar e apă, pământul nu 

se vede nicăieri. Acum să mai facem încă o specificare. Zice așa 
parabolic: Fiul lui Dumnezeu se prezintă înaintea Tatălui și în 
chipul de creație: „Iată-mă Părinte, pe Mine și Fiu de creație”. 
Viziunea creștină însă e viziune liturgică. În cartea lui Evdokimov, 
Ortodoxia, tradusă de Preasfințitul Irineu, se găsește acolo foarte 
frumos că de fapt viziunea creștină este viziune liturgică. În viziunea 
asta liturgică parabolic e tocmai faptul că Fiul lui Dumnezeu, creînd 
și asumând acest chip de creație, El Însuși e deja ca pre-hristic, se 
enipostaziază. Deci e dublu chip în care, cum să spun eu, El nu se 
desparte, ci unește. Nu e ca la androginul antic și nici ca la oul 
cosmic în care se împarte în două, ci deja, cum să spun eu, se face 
unitate, nu se rupe, nu se sparge și se face unitate. Acum se zice că 
deja Fiul lui Dumnezeu face primul act liturgic exact cum se face în 
biserică. Prescura ce e? Prescura este chipul de creație în care Fiul 
lui Dumnezeu se introduce și în același timp asumă prescura și se 
face agnețul. Facem aceste analogii pentru a înțelege mai bine că 
altfel se întipărește, cum să spun eu, logicul creației. Exact ca la 
Sfânta Liturghie. Aici e problema. Coboară Sfântul Duh și coborând 
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Sfântul Duh se face trup dumnezeiesc și acest trup dumnezeiesc 
este cum zice la Sfânta Liturghie, este ridicat la scaunul cel mai 
presus de toate în fața Tatălui. Capătă acel statut de realitate, de 
existențialitate în sine. Adică se face euharistie și în același timp 
devine o realitate nemuritoare, intră în veșnicie. Acesta este pe 
undeva, să zicem așa, actul liturgic al creației. De aceea se zice că 
prin actul liturgic se face prima liturghie. Trebuie citit neapărat 
Mystagogia Sfântului Maxim în care găsim creația ca model de 
liturghie cosmică. Ai Mystagogia Sfântului Maxim? 

– Nu, nu... 
G.G.: Caut-o, caut-o...  
– În Filocalie este? 
G.G.: Nu. În Filocalie, nu există. E tradusă aparte într-o 

revistă... nu știu care. Eu am ceva, dar nu știu dacă... 
– Mă uit în bibliotecă... 
G.G.: Trebuie să o găsești și o tragi la xerox că e vreo 10 foi. 

Sfântul Maxim când a scris Mystagogia l-au criticat de... Și a spus 
că mai mult de atât nu se poate face. Îți dai seama ce... în 10 foi să... 
cea mai teribilă lucrare. Își bat capul ăștia de... Sunt operele alea 
majore... E ca o Evanghelie a unui Sfânt Părinte. E ceva teribil 
Mystagogia. Da, deci, acum, versetul 2. Primul verset e Fiul lui 
Dumnezeu în dublu chip, teocosmic; „androginul” să zicem așa 
creștin care e altfel, e deosebit de androginul antic. Pe urmă e 
intrarea în liturgicul creației. Deja începe creația. Foarte interesant 
ca început prin faptul că e la nivelul pre-cosmic, prin faptul că 
trupul e în pre-figurare. Se zice că trupul e în prefigurarea sângelui. 
Adică în sânge este de fapt viața corpului-trupului, adică din sânge, 
cum să spun, este codul genetic. Într-un fel… 

– În orice celulă e. 
G.G.: E în orice celulă. Dar la un moment dat se zice, foarte 

interesant, că celula de fapt nu e altceva decât un fel de configurare 
a chipului de sânge. Și sângele e cel care, cum să spun eu, pe 
undeva hrănește și în același timp dă... E foarte adâncă problema. 
Adică sângele e al cuiva, sângele e purtătorul. De aceea se vorbește 
de rudenia de sânge. Adică e foarte semnificativă chestiunea. 

– Personalizează ca... 
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G.G.: Nuu. De aceea, în momentul când ai rudenia de sânge 
zice că se împreună sângele. Deja intri în înrudire. Și de aceea e 
foarte frumoasă analogia aceasta și semnificația aceasta în care se 
pune Fiul lui Dumnezeu în analogie cu apa care, pe undeva, e în 
analogie cu sângele cosmic. Pentru că sângele acesta cosmic... Fiul 
lui Dumnezeu ca sânge cosmic în sensul liturgic face pe undeva 
tocmai înrudirea dintre Dumnezeu și creație, și creație și Dumnezeu. 
E înrudirea de sânge… Și acest sânge prin coborârea Sfântului Duh 
se transformă acum în trup. De aceea tot parabolic se zice că Fiul 
lui Dumnezeu vine înaintea Tatălui și prezintă „ale Tale dintru ale 
Tale”; zice Fiul lui Dumnezeu și spune lumii: „luați, primiți acesta 
este... – nu zice trupul meu, ca liturghie primară – ci acesta e 
sângele meu, dar nu care se frânge, ci care curge și se face lume”. 
Deci, cum să spun eu, nu e omorât pentru că nu era păcat. Deci nu e 
jertfit. Aici e mai mult decât jertfire. E un fel de dăruire în sensul 
pur. Să-ți dăruiești sângele nu în sensul de a deveni victimă sau să 
te mănânce cineva, ci în sensul de a curge în celălalt exact cum 
curge seva prin viță. 

– Exact... 
G.G.: Și pe urmă curgerea aceasta se face trup. De aceea e 

foarte frumos versetul dacă o iei așa mistico-teologic și liturgic. 
Apa e pe undeva în analogie cu sângele... cu sângele Fiului lui 
Dumnezeu, încât prin coborârea Sfântului Duh peste El, peste ape, 
pe urmă se va configura și trupul-uscatul. 

Și acum urmează cele șase zile de creație care sunt într-o semni-
ficație extraordinară. Sfântul Vasile încearcă să dea niște explicații 
după concepțiile filosofice, chiar științifice din veacul respectiv. 
Dar noi acum încercăm să ne oprim la semnificația mistico-teolo-
gică a zilelor. În primul rând e o chestiune foarte, foarte adâncă, de 
ce Dumnezeu folosește zilele? În sensul acesta mistico-teologic noi 
vorbim însă de mai multe enipostazieri, adică de întrupări ale Fiului 
lui Dumnezeu. Sau, mai bine zis, să o luăm așa puțin mai parabolic 
și în același timp liturgic. Dacă Fiul lui Dumnezeu creează printr-un 
act liturgic lumea, actul liturgic devine realitate printr-un ritual 
liturgic. Deci cele șase zile nu sunt altceva decât ritualul actului 
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liturgic. Căci timpul ca origine e în ritual. Timpul ca origine, pentru 
că de fapt timpul nu există ca realitate în sine, ci este un ritual al 
unui, cum să spun eu, al unui raport relațional. Al unui raport 
relațional! Este un raport relațional. Adică un fel de gest relațional 
între dăruiri și răspunsuri. Și de aceea e foarte frumos...  

– Ați spus că practic ar trebui să fie un dialog acum între 
creație și Dumnezeu. Cum răspunde creația practic? 

G.G.: Problema e în actul creației... De aceea pe undeva în 
viziunea aceasta noi vorbim de trei hexameroane. Ce înseamnă 
hexameron? Adică creația în cele șase zile. 

– Da. 
G.G.: Așa, hexameronul noi îl identificăm ca ritual. În hexame-

ronul facerii – prin faptul că e un ritual de cosmogonie, adică de 
formare – ritualul îl face direct Dumnezeu, fără răspunsul creației. 
Urmează hexameronul euharistic în care Fiul lui Dumnezeu se 
întrupează și în făptura creată... 

– Dar de ce s-ar chema tot hexameron? Adică... 
G.G.: De ce-i zic tot hexameron? Pentru că Fiul lui Dumnezeu 

când vine este tot liturgicul. Esența hristică e tot liturgicul. Esența 
pre-hristicului e tot liturgicul... Aici e frumusețea. Și Sfântul Maxim 
pune baza asta. Deci trebuie văzut în chipul acesta. E tot liturgicul. 
Pe urmă esența hexameronului euharistic al venirii lui Hristos în 
deja configurația de creație... Deci înainte, în Facerea lumii, deci 
primul hexameron, Fiul lui Dumnezeu intră, cum să spun eu, în 
cosmizare. Adică, creează cosmosul, face un fel de intrare în 
cosmizare. În hexameronul Facerii hristicul, Divinul se coboară în 
cosmos. În hexameronul euharistic cosmosul intră acum în Divin. 

– Ca să ajungă exact cum ați spus... 
G.G.: Ca model Fiul lui Dumnezeu introduce cosmosul în El, îl 

creează, îl modelează și scoate modelele divino-creație. În hexame-
ronul euharistic cosmicul vine cu răspunsul lui și face dialogul cu 
Fiul lui Dumnezeu. Și apoi urmează hexameronul Sfântului Duh, 
care pe undeva e eshatologic... dar care începe de aici deja, dar va fi 
eshatologicul propriu-zis în care e unirea cu întreaga Sfânta Treime 
și intrarea în împărăția divină; propriu-zis urcarea în Dumnezeire a 
creației.  
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– Asta-i pentru toată creația sau respectând ideea de Rai și de 
Iad? Pentru că cei care sunt... 

G.G.: Lasă că Raiul și Iadul constituie o excepție. Adică Iadul e 
o excepție. Hexameronul Facerii e Raiul; dăm la o parte căderea; 
căderea e un accident... 

– Păi nu, că Sfântul Vasile cel Mare spune că dacă au căzut 
înseamnă că nu au fost foarte mulți în starea respectivă, nu au 
rezistat foarte mult în starea respectivă... 

G.G.: Au fost doar Adam și Eva, n-au fost mulți. În sfârșit e 
problema puțin mai adâncă. Raiul e hexameronul Facerii. Cum să 
spun eu, condiția de depășire a Raiului e hexameronul euharistic și 
intrarea în împărăția lui Dumnezeu e hexameronul Sfântului Duh, 
eshatologicul.  

– Bun. De ce hexameronul are legătură cu această...? 
G.G.: Noi îi zicem hexameron pentru că așa a vrut Dumnezeu, 

adică așa e modelul în care ritualul liturgic, să zicem așa, are pe 
undeva un fel de... să nu-i zicem număr...  

– Gradare... adică... 
G.G.: Și nici un fel de gradare, ci un fel de, să zicem așa, un fel 

de gesturi... gesturi, cum să spun eu... de bază. 
– De ce nu-i spunem număr? 
G.G.: Cum să spun eu? Pentru că trebuie înțeles: timpul și 

numărul, ca și spațiul, de fapt, au o realitate dincolo de ele. Timpul 
are origine în ritual. Spațiul are origine tocmai în... cum să spun 
eu... în dimensiunea de deschidere asta pe care o face în cuvânt... 
Spațiul e al cuvântului. Timpul e al ritualului. Creșterea atât ca timp 
cât și ca spațiu este, pe undeva, cum să spun eu, foarte interesant, 
tocmai problema asta a numărului.  

– Reflectă o cantitate. 
G.G.: Cum să spun eu... numărul... vezi, timpul nu trebuie luat, 

cum să spun eu, ca succesiune, în logica noastră de după cădere în 
care lucrurile sunt separate, rupte, fărâmițate. La nivelul propriu-zis 
timpul nu e de fapt în succesiune, ci timpul este la un nivel în care 
se face tocmai această trăire să zicem așa a nașterii noastre din 
Divinitate. Acel act liturgic în care, cum să spun eu, noi creația ne 
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facem trupul lui Hristos. Pe undeva timpul ar veni un fel de moment 
în care noi putem să devenim trup al lui Hristos. Să ne naștem ca 
trup, să ne configurăm ca trup. Cât e momentul acela... noi îi zicem 
timp. Spațiul e deschiderea asta, intrarea în universul acela Divin al 
Fiului lui Dumnezeu. Și urmează, foarte interesant, numărul... 
Numărul pe undeva nu trebuie confundat cu timpul. Numărul acesta 
e pe undeva un fel de deschidere de răspuns dublu atât din partea 
Divinului față de creație, cât și a creației față de Divin. E tocmai 
urcarea aceea infinită. De aceea la un moment dat în număr poți să 
introduci și timpul și poți să introduci și spațiul. În sfârșit, mistica 
asta e foarte adâncă. Dar să ne întoarcem la problema aceasta a 
noastră. Deci creația, cosmogonia, trebuie privită în sensul acesta. 
Ca ontologic, Fiul lui Dumnezeu [asumă] intrarea creației însăși pe 
undeva în Divin, fără să se amestece. Scoaterea acestui model 
Divino-creație în hexameronul Facerii este ca act liturgic; act să-i 
zicem într-un fel pre-liturgic, pentru că e o pre-liturghie de fapt. 
Urmează liturgicul propriu-zis, care e hexameronul Fiului lui 
Dumnezeu... 

– Adică cu venirea... 
G.G.: Cu venirea Fiului lui Dumnezeu, în sensul în care creația 

vine și cu răspunsul ei. În hexameronul Facerii, Dumnezeu dăruiește, 
adică naște. De ce Fiul lui Dumnezeu se numește Cuvântul? Pentru 
că Fiul lui Dumnezeu este Acela care are pe undeva ca semnificare, 
ca înfățișare, să zicem așa, tot. Adică Fiul e cel care Îl reproduce pe 
Tatăl și e Cel care înscrie în El pe Tatăl. Și de aceea zice că Fiul 
înseamnă, în altă transpunere, Cartea Tatălui. De aceea Fiul e numit 
Cuvânt și cuvântul este în analogie cu cartea. Așa e o parabolă a 
Crăciunului. Spun unii: „Bă, Ghelasie ăsta le scoate din butoi”. Cică 
vine alarmat un demon în Iad. Vine foarte furios, dă peste cap toate 
și vrea să se ducă neapărat în fața scaunului luciferic. „Ce bă, ce s-a 
întâmplat?” Vine alarmat în fața lui Lucifer și zice: „Gata, s-a 
născut Cartea pe pământ”. „Ce carte, bă, ce, ai înnebunit?” 
„Cartea!”. „Ce carte?! Spune, ce carte!”. „Păi nu știi?!” În [cartea] 
„Din memoriile originilor” vorbesc de căderea îngerilor și spun că 
de fapt căderea îngerilor e urmare a faptului că Fiul lui Dumnezeu 
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când creează îngerii face primul altar și în acest altar Fiul lui 
Dumnezeu pune pe undeva acest semn al Lui, o carte. De fapt și 
Apocalipsa spune. Dar care era închisă. 

– Am citit... 
G.G.: Din cartea aceasta ieșea o lumină extraordinară. Era 

semnul Divinității. Și trebuia ca să fie pe altarul cerului, pentru că 
trebuia să fie crearea pământului, prin care de fapt se deschidea 
cartea. Și Lucifer ca primul înger n-a mai avut răbdare, a vrut să o 
deschidă el, să o rupă, să o sucească...  

– Da, da, am citit... 
G.G.: O chestie parabolică. E, aici e problema. Și în parabola 

aceasta a Crăciunului, cică acest demon vine alarmat: „S-a deschis 
cartea! A venit cartea pe pământ”. „Ce carte, bă?”. „S-a născut Cel 
care..., cum să spun eu, Cel din carte”. „Care?” Și atunci au început 
să rememoreze Lucifer și toți demonii... Înseamnă că deja aveau 
memoria asta că în momentul deschiderii cărții se întrupează Însuși 
Fiul lui Dumnezeu, se arată la... 

– Bun, dar am înțeles că ei nu știau sigur... 
G.G.: Nu știau cum e! Fiul lui Dumnezeu îi spune în parabola 

aceea omului... că nu va fi deschisă și nu va putea fi citită cartea 
aceasta decât în limbajul omului. Și îngerii cer Fiului lui Dum-
nezeu: „De ce să te cobori în chip de om? Lasă-ne pe noi”. E un fel 
parabolic prin care să înțelegem noi pe undeva, într-un fel, care ar fi 
originea răului și de fapt semnificația și implicațiile de fapt ale 
răului. E, așa, ca paranteză. Fiul lui Dumnezeu este, pe undeva, 
cartea cosmică. Fiul lui Dumnezeu ca liturghie e baza actului 
ritualic liturgic ce este citirea Evangheliei, adică a Cuvântului. E 
foarte interesant... 

– E baza? Eu am înțeles că în Sfânta Liturghie de exemplu 
esența este sfânta Euharistie... 

G.G.: Aici este chestiunea. Sfântul Agneț e, cum să spun eu, 
partea substanțială. Citirea Evangheliei e confirmarea acesteia. De 
aceea în actul liturgic... fără Evanghelie... 

– Nu înțelegem... 
G.G.: Nu că nu înțelegem, dar fără Evanghelie, fără citirea 

Evangheliei, cum să spun eu… Nu se aduce de la proscomidie 
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agnețul până nu se citește întâi Sfânta Evanghelie. Desfacerea cărții 
de fapt aduce substanțialitatea. Adică dă de fapt certitudinea că e 
Fiul lui Dumnezeu. De aceea zice că Hexameronul Facerii e pe 
undeva exact în parabola semănătorului. Fiul lui Dumnezeu 
seamănă cartea precosmică, să zicem așa... o seamănă într-un fel de 
carte cosmică. Seamănă semințele, cuvintele: „un anume cuvânt al 
Tău a creat o anumită ființă...”. Deci Hexameronul Facerii nu e 
altceva decât ritualul, cum să spun eu, al parabolei semănătorului. 
Dar semănătorul nu în sensul că mai cade și pe piatră, pentru că 
Dumnezeu când a creat a creat Pământul bun. Semănătorul nu poate 
fi implicat și în cădere. Dar e vorba înainte de cădere. Ei, această 
semănare, creștere, rodire, dacă o luăm faptic și citim Facerea, cele 
șase zile nu sunt decât această, cum să spun eu, semănare a 
cuvintelor. A zis și s-a făcut, a zis și s-a făcut, a zis și s-a făcut. De 
aceea zice că a șaptea zi Dumnezeu a terminat semănatul și se 
odihnește și aștepta rodirea. Și de aceea zice că ziua a șaptea este 
odihna, adică așteptarea rodirii... 

– Ce înseamnă rodire? 
G.G.: Să răspundă. Acum trebuie să răspundă. Aceasta 

înseamnă rodire. Deci trebuie să răspundă. 
– Dar când se spune „a zis și s-a făcut”, când „s-a făcut” aceea 

nu mai e acțiune a Lui? 
G.G.: E numai acțiunea Lui, a lui Dumnezeu, prin care într-

adevăr s-a făcut și implică toată Sfânta Treime. Fiul lui Dumnezeu 
a dat sămânța, Sfântul Duh a fost peste ea și i-a dat vitalitatea, Tatăl 
a văzut că e bună, și gata, deci a luat ființă. E foarte frumos revelată. 
E clar. Și acum în a șaptea zi este așteptarea creșterii. De aceea, pe 
undeva, a șaptea zi este considerată ziua de Rai. De ce? Pentru că în 
ziua de Rai, cum să spun eu, deja ești crescut. Și, după creștere, 
urmează rodirea creșterii. De aceea foarte frumos se arată că în Rai, 
exceptând problema pomului răului care e o altă problemă, era 
pomul vieții...  

– Și pomul răului e pomul binelui și răului... 
G.G.: Nu, nu. Noi aici ne ocupăm de altceva, căci altfel ne 

încurcăm. Asta era deja un fel de „anexă”, dar ca realitate în sine 
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era vorba de pomul vieții. Acesta era caracterul de bază al creației 
lui Dumnezeu.  

– Și aveau voie să mănânce din el? Din moment ce a spus că 
numai din pomul binelui și al răului să nu mănânce? 

G.G.: Mâncau și din pomul vieții. 
– Da... 
G.G.: Dar ceea ce e interesant de fapt n-au mâncat din pomul 

vieții. Știi de ce n-au mâncat? Am scris în altă carte, care trebuie să 
apară, despre pomul vieții. La un moment dat, la nașterea Maicii 
Domnului, tot așa un demon alarmat vine în Iad și spune: „S-a 
născut Floarea din Rai!”, „Ce floare din Rai, mă?!”. Că în Rai se 
aștepta... Adam și Eva mergeau adesea lângă pomul vieții. Pomul 
vieții era un pom care era înflorit. Dar față de pomii ceilalți – toți 
pomii aveau roade – pomul vieții era înflorit. Se aștepta să 
rodească, ca pe urmă să mănânce...  

– Bun, și din pomul vieții n-o să fie împărtășirea cu Hristos? 
G.G.: Sfântul Maxim spune că trebuia și Hristos să se nască... 

să se întrupeze. Se aștepta în Rai. Dar numai că venirea e sistată 
datorită căderii. Eva trebuia să mănânce și cu Adam din pom, din 
rodul pomului vieții. Datorită mâncării din pomul... așa parabolic, 
dar foarte adânc... din mâncarea pomului vieții, ceva foarte intere-
sant, trebuia să se nască nu Fiul lui Dumnezeu, ci Maica Domnului. 
Și din acest pom al vieții Maica Domnului pe urmă, ca fiica Evei, 
urma să nască pe Hristos. Pentru că Eva și Adam nu mai mănâncă 
din pomul vieții, ci mănâncă din pomul căderii, atunci sunt scoși 
afară. Pentru că pomul vieții trebuia să rodească. Îi scoate afară din 
Rai ca nu cumva să mănânce din pomul vieții...  

– Să nu înveșnicească răul, am înțeles că ar fi... 
G.G.: Dacă mâncau din pomul vieții pe undeva se petrecea un 

fel de amestecare cu răul. Și atunci nu mai puteau să mănânce. Că 
Maica Domnului trebuia să nască într-o stare de puritate. De aceea 
Sfinții Ioachim și Ana sunt pe undeva un fel de renaștere a...  Deci e 
o problemă foarte delicată. Că aici pe undeva găsim și originea 
căderii. Pentru că Lucifer, îngerul, Luceafărul, pe undeva a descoperit 
un fel de mistică a vieții, a trăirii în care își căuta, exact cum Adam 
își căuta, trebuia să-și caute, propria oglindire, găsirea propriului 



350 

chip. Însă, dacă îți cauți propriul chip în simpla oglindire a ta și nu 
în acea oglindire care să te nască pe tine și în acel născut din 
imaginea ta, exact cum Adam în Eva nu își vede propriu-zis chipul, 
ci vede pe aceea care la un moment dat, cum să spun eu, îi va des-
coperi chipul... De aceea, de fapt, rodul Evei trebuia să fie tocmai 
această taină prin care trebuia să coboare Fiul lui Dumnezeu, căci 
Fiul lui Dumnezeu este totodată renașterea propriului nostru chip, 
chipul în care într-adevăr noi putem să-l recunoaștem și cu care noi 
putem să dialogăm. Îngerul căzut ce face? Își descoperă într-adevăr 
propria lui oglindire și încearcă să dialogheze, să facă un fel de 
monolog, să dialogheze cu propria lui oglindire, cu propria lui 
reprezentare. Și asta înseamnă un fel de oprire în proprie realitate. 
La un moment dat intri într-un fel de abstract în care nu este 
imaginea care te renaște pe tine, și în care tu faci pe undeva un fel 
de autonaștere, ceea ce nu e posibil. Deci tu nu ai voie să faci o 
autonaștere. Că dacă faci o autonaștere, în ghilimele zis, faci un fel 
de... foarte vulgar zis, faci un del de masturbație transcendentală. 
Adică nu e adevărată acea naștere.  

– Și totuși în raportul cu celălalt unde trebuie să fim atenți? La 
chipul celuilalt sau la Chipul lui Hristos din celălalt? 

G.G.: Dialogul interrelațional acesta este. Noi avem realitatea 
ca chip propriu. Tendința noastră naturală e să ne oglindim chipul, 
dar în momentul când căutăm oglindirea chipului exact ca Adam 
care căuta să-și regăsească chipul în altceva... 

– Deci chiar în zilele noastre... 
G.G.: Da. Aceasta este deosebirea lui Adam față de Lucifer. 

Adam, deși și el pe undeva era plin de har, nu se oprește în propriul 
lui chip (ca Lucifer). Adam nu vrea să se oprească în propriul lui 
chip; nu se oprește. Se oprește în așteptarea nașterii care va fi a 
chipului din Eva, care e născătoarea de chip. Și de aceea pe undeva 
Eva trebuie să fie fecioara. Foarte interesant. Fecioara. Pentru că e o 
problemă foarte adâncă. Se zice într-un sens pur mistic că femeia 
are deja în sine ca germeni pe cei pe care trebuie să-i nască. Așa-zisa 
nuntă și nașterea constituie doar declanșarea, deschiderea ce face ca 
chipurile pe care deja le are în sine să se poată naște faptic. De 
aceea se zice că actul nașterii este pe undeva tot un act liturgic. De 
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aceea nunta pe undeva este un fel de liturghie de creație, un fel de 
chip de liturghie de creație în care chipul mamei, adică chipul Evei, 
are deja în sine chipul fiului. Nunta face ritualul renașterii din 
trupul Evei tocmai a trupului (...) adică tocmai euharisticul. Și de 
aceea, cum să spun eu, luând-o și mai adânc, noi nu ne putem 
oglindi decât în chipul euharistic și de aceea trupul hristic este pe 
undeva adevărata oglindire și acel care pe undeva ne renaște și ne 
naște și pe noi. 

– Dar totuși este o perihoreză dintre chipul Evei și chipul... 
adică, vorbim în zilele noastre, cum ar veni, chipul celuilalt și 
chipul hristic... 

G.G.: Condiția de mamă este condiția de chipul Maicii 
Domnului. După cum condiția de Adam, de bărbat, e condiția Fiului 
lui Dumnezeu...  

– Bun. Maica Domnului are în ea practic... 
G.G.: Maica Domnului trebuia să se nască din Adam și Eva. 
– Păi parcă trebuiau să... 
G.G.: Nu, nu, nu... Trebuia să nască. Cum? 
– Să mănânce din acel pom al vieții. Este și floarea... 
G.G.: Da, din floare, dar din Adam și Eva. De ce trebuiau să 

mănânce din pomul vieții? De ce din Adam și Eva nu se putea naște 
direct Hristos? Pentru că trebuia născută aceea care pe undeva 
trebuia să fie... să dea trupul lui Hristos, care să poată să nască și 
chipul lui Hristos cel Divin, nu numai chipul lui Hristos cel din 
creație.   

– Și totuși în icoana Maicii Domnului este prezent atât chipul 
Maicii Domnului, cât și chipul lui Hristos ca chip de creație. 

G.G.: În Maica Domnului trebuia să renască ambele chipuri. 
Ca fiica lui Adam și Eva trebuia să renască chipul de creație. Dar, 
cum să spun eu, ca să fie Fiul lui Dumnezeu trebuia să nască și 
chipul lui Dumnezeu. Și atunci ea trebuia să primească – exact cum 
se repetă la actul Bunei Vestiri – [nașterea] de la Sfântul Duh. Sfântul 
Duh pe undeva în Buna Vestire înlocuiește tocmai mâncarea din 
pomul vieții. Sfântul Duh vine cu condiția aceea divină. Maica 
Domnului primește deschiderea prin Sfântul Duh, nu prin bărbat, ca 
la nașterile obișnuite.  
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– Bun. Și Maica Domnului, cum să spun eu, deschide... adică 
întrupează faptic pe Hristos, pornind de la ceva care... adică a pus în 
faptă ceea ce avea ea sădit în ea dinainte. 

– Și ca Divin... 
G.G.: Ea are sădit prin faptul că are chipul de pomul vieții. În 

analogie cu Maica Domnului după cădere, prin faptul că coboară 
asupra ei Sfântul Duh, Care este înlocuitorul mâncării din fructul 
pomului vieții; pentru că au pierdut fructul pomului vieții, nu l-au 
mai mâncat. Deci Adam și Eva n-au mai mâncat. Așadar trebuia 
neapărat să se pogoare Sfântul Duh prin care să coboare Fiul lui 
Dumnezeu. Și totodată să ia virtuțile pământului, fiindcă Maica 
Domnului era puritatea virtuților omenești de creație.  

– Nu dar, întrebarea era așa: așa cum fiecare femeie poartă în 
ea oarecum în mod așa... pre... 

G.G.: Pre-naștere... 
– Pre-naștere... cum s-ar spune, fiii... 
G.G.: Toți fiii… 
– Maica Domnului ce purta? 
G.G.: Aici e frumusețea și unicitatea să zicem a Maicii Domnului, 

că ea purta pe însuși arhechipul tuturor fiilor, tuturor fraților de 
creație. Și de aceea născând pe Fiul lui Dumnezeu ea devine mamă 
cosmică. Pentru că în momentul când ea se face Mama Fiului lui 
Dumnezeu, prin faptul că El este izvorul prin care se creează toată 
lumea pe urmă, Maica Domnului devine Mama cosmică, Mama 
întregii lumi. Și de aceea se zice că orice mamă obișnuită are în 
sine, prin însăși ontologicul ei natural toate nașterile de creație... 
Fiecare femeie are pe undeva chipul bisericii pentru că ea poartă în 
sine toate aceste nașteri.  De aceea am făcut o analogie, de aceea 
biserica trebuie să aibă icoane; nu poate să fie goală de chipuri; 
exact cum femeia nu e goală în ea însăși. Orice femeie în primul rând 
e esență de mamă, esență de biserică. Esență de mamă înseamnă că 
trebuie să aibă toate chipurile, trebuie să aibă toate icoanele, trebuie 
să cuprindă în sine toată creația. De aceea, în iconografia bizantină, 
configurația picturii bizantine în biserici trebuie neapărat să înglo-
beze, cum să spun eu, toate făpturile. Deci trebuie să înglobeze tot. 
Chipul de femeie trebuie să înglobeze, adică e un chip în care să se 
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oglindească toată creația. Iar Adam e chipul care trebuie să fie 
oglindit. 

– Deci chipul celuilalt ce este? Chip de Adam, chip de Eva sau 
chip de fiu de Dumnezeu? 

G.G.: Chipul de Adam și chipul de Eva sunt chipuri egale. Și 
unul și altul e tot om integral. Dar care e deosebirea? În chipul 
Adamic chipul de Dumnezeu e în față, iar chipul de creație e pe 
undeva în umbră. În chipul de femeie chipul de creație este în 
evidență și chipul de divinitate este în umbră. Acum, care este pe 
undeva raportul între relaționalul acesta Adam și Eva, care este pe 
undeva relaționalul, cum să spun eu, direct al realității în sine de 
creație? 

– Chipul de relaționare... 
G.G.: De relaționare în creație. Adică perihoreza noastră. Și are 

dreptate Părintele Stăniloae, foarte interesant, că chipul de peri-
horeză al creației este căsătoria.  

– Deci cum facem? 
– Chipul de Divin nu se oglindește în propriul lui chip, ci se 

oglindește în chipul de creație, pentru că nu se poate vedea. De 
aceea Adam căuta chipul de creație și se oglindește în Eva. Eva nu 
poate să fie singură fiindcă e chipul de creație, și atunci dacă e 
singură rămâne numai în chip de creație. Și ea trebuie neapărat să se 
oglindească în Adam. Dar este interesant că dacă ar fi numai o 
oglindire directă ar fi o oglindire pe undeva fără întrepătrundere. De 
ce ar fi fără întrepătrundere? Pentru că obiectul cu reprezentarea nu 
se pot întrepătrunde. Aici e interesant. Atât reprezentarea pe care o 
face Adam în Eva, cât și reprezentarea-oglindirea pe care o face Eva 
în Adam trebuie să fie un ceva comun ambelor. Și acesta trebuie să 
fie fiul. Acum problema mistică și adâncă – aici e frumusețea – este 
că la un nivel arhechipal în sine acest comun deja există. Pentru că 
de exemplu eu, chiar dacă nu sunt căsătorit (sau cei necăsătoriți), 
chiar dacă nu fac relaționalul direct, să zicem așa, cu Eva, unde mă 
oglindesc? Dacă mă oglindesc în mine însumi e nenorocire, cad în 
demonism, cad în luciferism. Nu sunt căsătorit și nu mă pot oglindi 
în Eva. Și atunci unde mă oglindesc? Este această oglindire directă 
în Fiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Fiul lui Dumnezeu este 
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arhechipul tuturor fiilor pe care pot să-i nască toate femeile din 
lumea aceasta.  

– Și tuturor rațiunilor asumate...  
G.G.: Așa, și totodată e Fiul lui Dumnezeu care mă oglindește 

și pe mine ca realitate în sine. Dar aici mai e o chestiune foarte 
adâncă. La un nivel, cum să spun eu, faptic, fiecare la un moment 
dat neapărat trebuie să facă, cum să spun eu, reactualizarea acesteia. 
De aceea Sfinții Părinți spun că indiferent dacă ești căsătorit, sau nu 
ești căsătorit, sau nu știu ce, automat trebuie să fii în actul liturgic. 
De aceea se zice că actul liturgic pe planul creației e nunta și pe 
plan transcendental e liturgicul euharistic al Fiului lui Dumnezeu. 
Dar, foarte interesant, ele de fapt se găsesc unite undeva. Unde se 
găsesc? În biserică. De aceea indiferent că ești căsătorit sau nu ești 
căsătorit, dacă nu ești unit în biserică, adică, cum să spun eu, nu te 
oglindești în biserică... De aceea biserica este pe undeva...  

– Biserica în ce fel?... 
G.G.: Biserica, ca liturgic și în același timp, cum să spun eu, ca 

chip de mamă real. De aceea pe undeva creștinismul nostru e așa 
de, să-i zicem așa, mariologic. De ce e mariologic? Pentru că noi nu 
putem face oglindirea și în același timp renașterea decât dacă 
suntem în relațional permanent și cu Maica Domnului și cu Fiul lui 
Dumnezeu.    

– Și totuși, Părinte, în chipul Fiului...  
G.G.: Măi, fără Maica Domnului nu se poate! Aici e chestiunea! 

Trebuie insistat, și aici e o chestiune foarte dură a sensului acesta, 
mai ales a Creștinismului Ortodox; și catolicii intuiesc că dacă 
Hristos este pentru noi Cel în care noi de fapt ne împlinim și ne 
reidentificăm chipul, nașterea chipului lui Hristos în noi nu poate să 
existe decât dacă trecem prin chipul Maicii Domnului. De aceea pe 
undeva în mistica aceasta iconică a Pustnicului Neofit se vorbește 
că fără intrarea prin poarta Maicii Domnului noi nu putem să...  

– Dar totuși, chipul celuilalt îl vezi tot prin chipul hristic? 
G.G.: Tăticule, prin faptul că chipul celuilalt e tot chipul 

hristic... 
– Deci cel care oglindește chipul hristic... 
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G.G.: Aici e problema. Dacă tu, de exemplu, vrei să te oglin-
dești în chipul meu te poți oglindi în chipul meu, dar dacă te 
oglindești numai în chipul meu tu te oglindești numai în chipul meu 
de creație. Dar aici e frumusețea că noi oamenii noi nu avem voie 
să ne oglindim numai într-un chip unilateral, ci întotdeauna în dublu 
chip. Adică și de creație și de Divin. Dacă mă identific numai într-
un chip de creație eu încep să uit chipul de Divin și mă fac numai 
creație. Exact cum e iubirea aceasta lumească în care se uită de 
Divin. Dar există o iubire de creație de te doare capul. E foarte 
intensă. E foarte intensă. Și are suport real. Dar creștinul nu trebuie 
să fie în unilateralitate, ci trebuie să facă, cum să spun eu, oglin-
direa în ambele chipuri. Și atunci nu e pericol să cazi în extre-
mismul de a intra numai în chipul de creație și nici în extremismul 
de a intra numai în chipul de Divin.  

– Dar eu asta vroiam să vă întreb. Exact asta. De exemplu, de 
aici, în chipul celuilalt văd oglindit chipul Fiului lui Dumnezeu. 

G.G.: În chipul celuilalt trebuie să vezi neapărat ambele 
chipuri... Trebuie să vezi ambele chipuri. Prin faptul că vezi ambele 
chipuri se face cu adevărat adevărata perihoreză cu celălalt chip. 
Pentru că dacă-l reduc pe celălalt numai la chipul de Divin îi distrug 
chipul de creație și atunci eu de fapt n-am relație cu celălalt, îl ucid 
pe celălalt. Aici e chestiunea.  

– Deci unde trebuie să mă uit? 
G.G.: În relaționalul cu făpturile noi n-avem voie să avem 

decât dublu chip, dublu relațional. 
– Păi și cum pot să fiu atent și la chipul de Divin și la chipul 

celuilalt? Și la chipul Hristic și la chipul celuilalt? 
G.G.: Nuu, tăticule, la un moment dat, asta-i frumusețea, că noi 

nu suntem separați. Noi suntem unitate. În momentul când vezi pe 
fratele tău vezi chipul lui Hristos și, în același timp, fără să-i 
distrugi persoana lui de integralitate, trebuie să-i vezi persoana lui 
în care e și chipul de Hristos și chipul său personal și în același timp 
într-o integralitate totală, încât nu mai faci ruperea. Eu când l-am 
văzut, l-am văzut. Când am văzut chipul de Divin văd totodată și 
creatul și când văd creatul văd totodată și Divinul.  



356 

– Ruperea nu e din cauza lui, ci din cauza noastră. Deci nu 
fiindcă el e rupt ca chip, de Divin și de creație, ci fiindcă noi 
suntem rupți, adică în percepere, vedem așa.  

G.G. Și poți să-l vezi și pe acela că poate și el e rupt și sare în 
ochi prea tare creatul și te influențează, căci și aceasta se poate.  

– Da, dar totuși accentul îl punem în primul rând pe vederea 
chipului hristic, care reface unitatea cu chipul celuilalt, nu pe 
vederea chipului celuilalt care reface unitatea cu chipul Hristic. 
Adică, de exemplu, într-adevăr eu am o vedere ruptă, dublă a lui, 
dar nu pot să refac vederea perihorezică, unitară a lui și ca chip 
propriu și ca chip hristic decât prin vederea prin chipul hristic, nu 
prin chipul lui... 

G.G.: Prin chipul hristic noi identificăm – aici e frumusețea – 
faptul că datorită păcatului nu ne putem reface, cum să spun eu, 
vederea de chipuri decât prin restabilirea hristică. Asta e clar. 

– În chipul hristic sunt toate chipurile în unire perihorezică, 
adică... Chipul hristic nu depersonalizează, ci personalizează, asta e, 
vederea lui... 

– Cum se face că Adam și Eva... deci Eva naște în afara 
grădinii Raiului practic... 

G.G.: Păi după păcat... Ea în mod normal trebuia să nască în Rai. 
– Și are conștiința asta că fiul este... că a dobândit om de la 

Dumnezeu? 
G.G.: Păi a dobândit om de la Dumnezeu... că aici e frumusețea 

că, într-un fel mistic, Eva trebuia să nască în primul rând pe Maica 
Domnului, chipul Maicii Domnului. Dar prin faptul că a distrus 
chipul Maicii Domnului naște pe Cain și Abel, ca gemeni.   

– Deci a distrus prin păcat... 
G.G.: A distrus chipul Maicii Domnului. Și atunci naște numai 

chipul de Adam. Pentru că dacă năștea pe Maica Domnului, aici e 
frumusețea, Eva avea pe undeva deja în ea, cum să spun eu, deja 
avea pe fiul lui Adam și mai avea și pe Fiul lui Dumnezeu.  

– Aha... 
G.G.: Pe când în Adam nu mai e nici o oglindire, că era numai 

om, dar nu era... renașterea. Și de aceea, până se naște Maica 
Domnului... 
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– Adică Cain este oglindirea nu a ceea ce aștepta Adam ci ceea 
ce a rezultat prin căderea în păcat. 

G.G.: Era chipul păcatului... pe undeva moștenitorul chipului 
păcatului și Abel era pe undeva moștenitorul virtuților. 

– El aștepta să se oglindească în chipul... 
G.G.: Dar aici e chestiunea că Abel și Cain sunt oglindirea în 

chip de creație. Nu e în acel dublu chip. Maica Domnului trebuia să 
fie în dublu chip. De aceea e foarte interesant că noi în femeie vedem 
întotdeauna și Divinul. De ce? Pentru că în femeie e deja... ea are în 
ea și chipul Divin de naștere. Și de aceea, pe undeva, femeile... 

– Și totuși chipul hristic naște chipul Maicii Domnului. Cum să 
zic eu... 

G.G.: Nu, nu, nu... Chipul hristic... coasta chipului hristic, 
coasta, coasta... modelul chipului hristic.  

– Nu, de exemplu, Maica Domnului este Maica Domnului 
pentru că l-a născut pe Hristos... 

G.G.: Nu, tăticule! Maica Domnului în primul rând este 
neapărat, cum să spun eu, lumina, cea care poate să nască pe Hristos. 

– Deci chiar dacă nu l-ar fi născut pe Hristos Maica Domnului 
rămânea Maica Domnului? 

G.G.: Nu, pentru că femeia trebuie neapărat să fie născătoare. 
Nu că poate să nu nască. E obligatoriu să nască. Obligatoriu. Nu că 
vrea să nască sau să nu nască. Dacă nu vrea, e nenorocire. Dar 
trebuie să nască. E obligatoriu. Asta e pe undeva condiția. Asta e.  

– Nu, de asta ziceam... pentru că privind în icoana Maicii 
Domnului cu pruncul în brațe în același timp vezi chipul hristic, iar 
prin chipul hristic ... adică cum să spun eu Îl vezi pe... 

G.G.: Nu, pentru că chipul hristic e deja unirea și în el e toată 
lumea și toate… E și Divinul și umanul și... cerul și pământul. E 
clară problema, nu?  

– Nădăjduim...  
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Limbaj, Chip și Icoană 
 
 
G.G.: Eu am încercat pe undeva un fel de introducere și în 

același timp un fel de concretizare a unei – să nu-i zicem practică, 
deoarece nouă ni se pare cuvântul acesta puțin mai laic – noi îi 
zicem trăire cu care poți să faci analogia cu sensul de practică. Noi 
îi zicem trăire creștină. 

Totuși, cum vorbesc și Sfinții Părinți, sau cel puțin cum am 
putut și eu să înțeleg niște lucruri, trăirea noastră creștină trebuie – 
în limbajul nostru pur creștin – să aibă în vedere niște chipuri. 
Adică și mai concret, în limbajul pur creștin, trebuie să avem în 
vedere niște icoane pur creștine. Într-un limbaj mistic zicem că 
trăirea noastră creștină este trăirea în icoană. Adică pe undeva este 
un limbaj poetic. Trăirea în icoană sau... 

– Acea stare a purității. Da... 
G.G.: În alt limbaj este dialog între icoane. 
– Asta e mare... 
G.G.: Creștinismul deja are format un limbaj al lui. Mai ales 

acum când, pe undeva, este... să nu-i zicem confruntare, ci această 
punere prea abruptă a creștinismului față în față cu tot felul de trăiri 
dintr-acestea − abundența aceasta de trăiri antice și tot felul de trăiri 
dintr-acestea considerate sectare sau para-creștine și așa mai departe 
− creștinismul este într-o situație foarte delicată, încât trebuie să 
găsească un limbaj foarte larg de a se putea transpune și de a putea 
fi, de a intra în comunicare cu toate acestea... Și aici se încurcă 
foarte mulți... De aceea, cum să spun eu, e necesar ca învățăturile 
Sfinților Părinți și învățăturile filocalice, care sunt clare, să fie 
retraduse pentru lumea de astăzi. De aceea, pe undeva, noi suntem 
aproape obligați să găsim un fel de limbaj deosebit care să fie ca o 
punte de legătură între limbajul nostru creștin și acest limbaj care 
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vrea să se apropie de creștinism; sau și mai mult, de a putea să 
facem un fel de comunicabilitate cu celelalte forme de spiritualitate. 
Și aici e, pe undeva, necesitatea și rolul multor trăitori de astăzi. O 
să vă convingeți și dumneavoastră. De fapt lucurile sunt clare. 
Totuși ca să putem începe o viață de trăire creștină trebuie neapărat 
să ne concretizăm −  noi nu le mai zicem din punct de vedere mistic 
învățături, pentru că iar par teorii − ceea ce numim mistic icoane 
sau chipuri mistice. De aceea e foarte clar. Noi, creștinii, nu putem 
face practică creștină, sau trăire creștină, decât dacă avem niște 
modele. Noi le numim icoane. Pentru că trăirea creștină nu este 
ideație. Adică nu este abstracție. Trăirea noastră creștină nu este... 
stări mentale.  

Trăirea noastră creștină nu este meditație. De aceea poate o să 
vi se pară puțin mai greu sau o să vi se pară că vi se cere un efort 
mai deosebit până când începeți cât de cât să înțelegeți ce înseamnă 
icoana creștină, a trăirii creștine, și, în același timp, să începeți și 
dumneavoastră să trăiți în chipul acesta de icoană care înseamnă 
trăirea creștină. Nu știu cum să spun eu... ca să pricepeți mai mult 
limbajul acesta, dar nu se poate altfel. Nu se poate altfel. De aceea 
ca practică menționez să nu confundăm aceste icoane creștine cu un 
fel de teorie. Noi am putea numi în limbajul creștin învățătură, dar 
nu învățătură obișnuită, ci învățătură evanghelică. Acum în limbajul 
obișnuit și această denumire de învățătură evanghelică deja e 
desacralizată pentru că Evanghelia e interpretată acum în fel și fel 
de chipuri de fiecare cum îi vine pe chelie. Apar tot felul de con-
fuzii și aberații. Și de aceea noi ca mistică creștină suntem puși în 
situația asta încât să concretizăm niște lucruri. Adică să vă punem 
în față niște icoane, niște chipuri creștine, pe care să le avem model 
și care să fie tocmai calea și, cum să spun eu, realitatea clară a ceea 
ce înseamnă trăirea noastră creștină.  

Și acum, ca să înțelegeți lucrul acesta trebuie să înțelegeți ce 
înseamnă chip și ce înseamnă icoană hristică. Vă spun, nu luați asta 
sub formă de teorie sau sub formă de învățătură, dar ca să practicați 
ceva în primul rând trebuie să știm ce practicăm. Trebuie să știi ce 
să practici. Eu nu fac cum încep unii: nu te gândi la nimic, numai 
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vezi ce iese din tine. Noi nu putem să zicem așa ceva. Unii ajung și 
fac și un fel de mistică dintr-asta. Noi nu puteam să zicem ceea ce 
iese din noi. Într-adevăr noi suntem niște realități, dar noi pornim de 
la distincția... Din cauza păcatului, chipul nostru de adevărată 
icoană din noi este întunecat și noi suntem antichipuri, adică ale 
păcatului. Noi trebuie neapărat să facem această depășire a antichi-
pului adică a păcatului, să redescoperim icoana chipul de Dumnezeu 
și în momentul când am redescoperit icoana atunci facem mistică 
adevărată.  

– Da. Pentru asta suntem la dumneavoastră. 
G.G.: Și ca să descoperim acest lucru trebuie să ne întoarcem 

puțin la ce v-am spus înainte. Trebuie să știți clar că există o icoană 
a lui Dumnezeu care nu se poate confunda cu nimic, adică e un chip 
al lui Dumnezeu. În limbajul nostru mistic chip înseamnă icoană. 
Icoană înseamnă chip sfânt, nu orice chip. Deci, ca definiție, icoană 
înseamnă chip sfânt, nu orice imagine sau orice înfățișare, ci chip 
sfânt. Nu confundăm – cum fac unii paradă – că chipul e idol. Noi 
nu cădem nici în eroarea în care spunem că Dumnezeu e fără chip. 
Că vin unii cu tot felul de teorii: „Ce-mi vorbești mie de chipul lui 
Dumnezeu și de icoana lui Dumnezeu, că Dumnezeu n-are chip?!” 
Noi spunem așa. Nu putem să-i știm chipul Lui pentru că, o dată, 
suntem păcătoși și, o dată, suntem creație. Dar Dumnezeu ne spune 
clar că are chip, că chipul lui e sfințenia aceea în sine care nu poate 
să fie atinsă de nimic, de nici un păcat. Și mai știm un lucru, că 
Însuși Mântuitorul spune că nimeni n-a văzut chipul lui Dumnezeu, 
dar tot Mântuitorul zice: cine M-a văzut pe Mine a văzut pe 
Dumnezeu. Înseamnă că noi acum, ca să putem să știm ce e chipul 
lui Dumnezeu și că noi tindem la chipul lui Dumnezeu, noi luăm, 
cum zice Mântuitorul, chipul Fiului lui Dumnezeu. Căci tot El zice: 
Cel care e în sânul Tatălui Îl face cunoscut, și dacă-L face cunoscut 
înseamnă că noi avem acces la chipul lui Dumnezeu. Și de aceea 
trăirea noastră creștină e clară, măi frate. Trăirea noastră creștină 
este tinderea și căutarea de a intra în legătură cu chipul lui Dumnezeu. 
Ne spune clar Noul Testament. Cel care ne face legătura cu chipul 
lui Dumnezeu, care este dincolo de toate chipurile − despre care noi 
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nu zicem că nu are chip, ci că are un chip care este dincolo de toate 
chipurile − este chipul Fiului, căci El zice: „Cine M-a văzut pe 
Mine, a văzut pe Tatăl”, Care e chipul acela dincolo de toate 
chipurile. Și atunci noi, ca să facem trăire creștină, automat punem 
în față chipul Fiului lui Dumnezeu. De Acesta nu mai zici că nu are 
chip, căci El s-a arărat. 

– Da. 
G.G.: Și atunci nu mai umblăm cu cioara vopsită că n-are chip. 

Și nu mai zicem nici că e chip idolesc. Pentru că nu mai e un chip 
oarecare, fictiv, că o fi sau că n-o fi. E Fiul lui Dumnezeu. Acum... 
deci ați înțeles. 

– Da. 
G.G.: Ca să trăim creștinește noi trebuie să punem icoana 

chipului lui Dumnezeu în față. 
– În fața tuturor acțiunilor, trăirilor... 
G.G.: Tăticule eu nu trăiesc fictiv, eu pun icoana lui Dumnezeu 

și gata. Aici e mistica. Față de chip. Și Cel care e chipul lui 
Dumnezeu e Fiul Lui. Că Fiul seamănă cu Tatăl Său. Dacă e Fiul 
lui Dumnezeu seamănă cu Dumnezeu Tatăl. Deci avem icoana. Noi 
știm față de cine facem mistică. De aceea noi creștinii nu putem 
face mistică decât prin Hristos, prin icoana Lui. Deci e clară 
chestiunea.  

Așa. Acum, în al doilea rând... Încă ceva. Noi trebuie să facem 
iar o deosebire între chipul de suflet sau icoana de suflet și chipul 
de energii corp. Dacă nu faceți deosebire nu știți ce înseamnă 
practica creștină. Ca realitate există o singură realitate în dublă 
deschidere: ca chip suflet și ca energii. Adică un fel de înfățișare a 
chipului în energii. Adevăratul chip este chipul de suflet. Din cauza 
păcatului noi suntem orbi și nu mai putem vedea chipul de suflet. Și 
noi vedem numai chipul de energii. Și de aceea au dreptate și în 
Vechiul Testament și au dreptate poate și aceștia, sectanții, care unii 
zic... au și ei partea lor de dreptate... în care se spune: „Eu nu vreau 
să văd chipul lui Dumnezeu acesta de carne, că acesta poate să fie 
idolesc”. De aceea să știți și din punct de vedere mistic creștin, ne 
spun clar Sfinții Părinți, noi avem, pornim clar de la chipul Lui... 
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noi tindem spre chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu ni se 
arată prin Domnul Hristos. Dar noi trebuie să vedem în chipul lui 
Hristos nu chipul de corp al lui Hristos – are și acela realitatea lui – 
dar noi pe prim plan trebuie să vedem chipul acela spiritual al lui 
Hristos, despre care unii zic: „Păi acela e fără chip!”, și majoritatea 
misticilor zic așa: spiritul nu are chip și-l fac principiu. E, iar aici e 
o problemă care trebuie înțeleasă. Dacă vrei să duci viață creștină... 
pentru noi chipul nu înseamnă principiu, ci chipul înseamnă 
persoană, adică deja totalitate ființială. Tăticule, n-am ce vă face! 
Trebuie să înțelegeți clar. Ca să faceți practică creștină trebuie să 
faceți biserică, adică să vă puneți icoane. Trebuie să vă umpleți casa 
de icoane. Biserica dacă nu are icoane nu e biserică. E casă de rugă-
ciune, nu e biserică. Biserică înseamnă casa care e plină cu icoane. 
În biserică trebuie să fie sfinți pe pereți, să fie icoane. Să știți că noi, 
creștinii, dacă vrem să ducem viață creștină aceasta înseamnă viață 
chip de biserică. Adică cu icoane, în care în primul rând e altarul 
unde e chipul lui Dumnezeu. Pe urmă mai sunt și chipurile sfinților, 
căci ne ajută să intrăm în legătură cu chipul lui Dumnezeu. Dar 
trebuie să înțelegem că adevăratul chip e chipul spiritual care are 
chip, adică e personal, în schimb, pentru noi, accesibilitatea acestui 
chip spiritual e prin chipul... și prin chipul energetic. Dar tot ca 
icoană. Adică e chip energetic sfințit, despre care sectanții spun că 
nu poate să fie chip sfințit, că acela e idol. E, aici e greșeala lor.  
N-am ce vă face, tăticule. Dacă nu înțelegeți asta niciodată n-o să 
faceți mistică... Vă suciți, vă învârtiți, faceți un fel de meditație, un 
fel de mistică dintr-aceasta abstractă și mistică în gol. 

De aceea e clar. Mistica isihastă, care este mistica propriu-zisă 
creștină ortodoxă, este mistica chipului, mistica persoanei și mistica 
icoanei în care noi tindem la chipul lui Dumnezeu prin chipul lui 
Hristos. Dar pe prim plan este chipul spiritual al lui Hristos, care 
nouă ne este accesibil. Dar până ajungem să ni se lumineze, să-L 
vedem noi pe Hristos ca Spirit, ca chip spiritual, ca persoană spiri-
tuală, ne oprim la icoana Lui de înfățișare energetică, adică cor-
porală. Și de aceea în biserică noi totuși ținem la chipul acesta de 
înfățișare energetică. Și ținem și mai mult încă la o taină mare, la un 
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chip energetic foarte sfânt care este Sfânta Împărtășanie. De aceea 
pentru noi icoana lui Dumnezeu, care este icoana lui Hristos, icoana 
în sine este Sfânta Împărtășanie. Și datorită Sfintei Împărtășanii, 
adică datorită faptului că Mântuitorul se întrupează în pâine și vin, 
adică în ceva material, adică în ceva energetic, atunci noi putem  
să-L înfățișăm și pe hârtie și pe carton și putem să-L vedem, căci și 
Mântuitorul s-a arătat la ucenici cu corpul, deși era înviat. 

Tăticule, n-am ce vă face. Pe undeva noi, creștinii, suntem 
învinuiți și de alte secte, foarte paradoxal... că pe cât facem noi pe 
deștepții (zic ei) că noi, creștinii, facem o mistică înaltă, cum că ne 
ridicăm la Spiritul lui Dumnezeu, pe atât suntem de inferiori încât 
facem un fel de mistică a materiei. Dar tocmai asta e chestiunea. Nu 
se înțelege taina aceasta cum zice frumos Sfântul Evanghelist: „ Și 
Cuvântul trup s-a făcut”. Încă o taină mare: chipul spiritual al 
sufletului este chip de cuvânt. Dar nu chipul acesta de cuvânt pe 
care-l avem noi, chipul acesta mental ce este chipul energetic de 
cuvânt. Dar noi nu avem chipul acela spiritual de cuvânt. Înțelegeți? 
N-am ce vă face. Până nu vă concretizați icoanele, ca să știți ce 
mistică faceți, nu puteți trăi creștinește.  

– E clar. Asta am înțeles. 
G.G.: Faceți abstracție, faceți meditație sau faceți orice mistică, 

dar asta nu e creștină. Mistica creștină e clară. Icoana, tată. Sau cum 
stăm noi de vorbă, dacă am stat la telefon sau... trebuie să ne 
vedem. Adică face à face, cum zice francezul. E foarte interesant... 
De aceea zicem noi că înfățișarea aceasta de afară este fața. Trebuie 
văzut că în cărțile mele eu fac o deosebire între chip, față și 
asemănare. Și mai facem, în sfârșit, o distincție care... Mă rog, aici 
trebuie să vorbim mai pe larg. Facem deosebire între chip, fire și 
făptura... Dacă dumneavoastră nu înțelegeți taina icoanei nu înțe-
legeți niciodată ce înseamnă mistică. Mistica noastră creștină este 
mistică ființială. Și, mai mult, înseamnă mistica icoanei în care 
intrăm în convorbire și în împărtășire, în dialog cu Ființa lui 
Dumnezeu, numai în măsura în care... Au dreptate și ceilalți cu 
misticile lor că ei fac în planuri, trec din planul fizic într-un plan 
spiritual-mental și pe urmă mai departe prin subtilități te ridici la 
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niște… Dar nenorocirea e că ei fac un fel de destructurare, adică ei 
sunt iconoclaști și distrug orice chip, încep să facă un fel de abstrac-
tizări la maximum... 

– Adică totul se albește și până la urmă dispare și nu mai 
rămâne nimic... 

G.G.: Și nu mai e nimic. Pe când noi creștinii, pe undeva, 
foarte interesant, cu cât ne apropiem de Dumnezeu, paradoxal, 
facem o concretizare și mai teribilă. 

După cum ceilalți fac de până la urmă rămâne gol, noi facem 
un și mai plin în care chipul lui Dumnezeu devine un concret, dar 
nu un concret dintr-acesta obișnuit... De aceea din punct de vedere 
creștin, pe undeva, icoana însemnă taină și taina înseamnă credință. 
Adică noi deja Îl primim pe Mântuitorul ca o Persoană, ca un Chip 
care nu știm cum apare, dar noi Îl primim în totalitatea Lui deja ca 
un fel de concret, ca un fel de chip așa de concret, dar întotdeauna 
cu grija aceasta să nu-i atribuim un chip obișnuit − chipul acesta 
energetic. Îi facem legătura și cu chipul energetic, dar nu ne oprim 
în acesta, ci întotdeauna tindem la celălalt. Adică eu am icoana din 
biserică a chipului Mântuitorului așa, ca Om, am icoana împărtă-
șaniei ca trup și sânge... Acesta e pe undeva primul meu contact 
clar, concret, ca să nu fie gol. Dar nu mă opresc în concretul acesta, 
ci trec în concretul acela, în deplinul acela care este chipul personal 
direct care, deocamdată, nu știu cum e, dar îl primesc și, cum să 
spun eu, mă silesc să am intuiția lui, să-i conștientizez prezența mai 
mult decât a o simți. Îi conștientizez prezența și în măsura în care îi 
conștientizez prezența, la început aparent forțat, aparent poate 
mental, aparent poate chiar cum să spun eu sugestiv... Dar conștie-
tizând tot mai mult această prezență se descoperă această taină de 
comunicabilitate între chipul meu ființial-personal și chipul acesta 
fiin țial al Mântuitorului. Și cu asta încheiem și mâine continuăm. 
De aceea ca practică esența misticii noastre creștine este rugăciunea. 
Ce înseamnă rugăciunea? Înseamnă vorbire în icoană, adică vorbire 
sfântă. Nu orice vorbire... 

– Rugăciune în icoană... 
G.G.: Înseamnă limbaj în icoană. Foarte mistic. Adică limbaj 

sfânt. Adică icoană. Tot ce e sfânt e icoană. Iar esența rugăciunii, 
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din punct de vedere creștin, nu e meditație, nu e nici un fel de 
mantră, adică repeți ceva ca să oprești gândurile. Căci mantră e un 
fel de... 

– O punere în rezonanță cu anumite energii... 
G.G.: Așa. Nu. Din punct de vedere creștin, rugăciunea este o 

vorbire iconografică, adică sfântă, în care deja fac un fel de săritură 
peste energii, peste orice înfățișare de afară și intru în legătură 
tocmai cu prezența personală a chipului Aceluia pe Care nu-L știu 
cum e, nu-L văd, dar Îl chem. Foarte interesant. De aceea pe undeva 
esența rugăciunii, am scris în Iscusința trăirii isihaste, este că 
rugăciunea are pe undeva un fel de triființialitate. Adică înseamnă 
numire, chemare și venire. Deci, fiți atenți, ca rugăciune înseamnă 
numire. De aceea noi numim numele lui Dumnezeu încât, ceva 
foarte interesant, numele este un fel de concretizare a chipului. De 
aceea numele e sfânt. Deci noi numim, Îl chemăm ca pe urmă să 
vină. De aceea rugăciunea pentru noi nu e nici mantră, nu e nici 
meditație, ci e numire, e chemare și venire. Și în acestea trei e 
conștientizarea prezenței acelui Suprachip care e dincolo de chip. Și 
de aceea pe undeva și în Pelerinul rus și în Filocalie, pe undeva 
rugăciunea noastră isihastă pare la început un fel de ceva aparent 
formal, aparent mecanic și aparent artificial... 

– Acum vă întrerup puțin, că am ajuns aici. Noi, practic, duși 
de acest început de intuiție sau început de trăire în această rugă-
ciune am venit neapărat la o călăuză... la dumneavoastră, ca preot 
isihast, pentru că am început să practicăm aceasta, dar am zis că nu 
avem voie să practicăm până când nu suntem inițiați de un... adică, 
cum să vă spun eu... 

G.G.: Eu nu vă fac inițiere... 
– Nu inițiere, cum spun... 
G.G.: Vă pun în față niște realități pur creștine, pe care mulți le 

interpretează în diferite moduri. Eu mă silesc să fie această, cum să 
spun eu, concretizare... 

– Noi spunem inițiere. Bine, am folosit limbajul acesta, mă 
scuzați... 

G.G.: Noi îi zicem duhovnicie.  
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– Da, duhovnicie, adică să-și dea cineva acordul ca noi să o... 
G.G.: Mă tăticule, da, într-un fel. Noi îi zicem blagoslovenie. 
– Da. Asta am vrut. Am venit să cerem de la dumneavoastră 

acest acord ca să... 
G.G.: Eu, cum să spun, eu insist... Dumneavoastră trebuie deja 

să începeți. Dar trebuie să înțelegeți cât de cât, ca început, ce înseamnă 
rugăciunea creștină: numire, chemare și venire în conștientizarea 
prezenței chipului lui Iisus. De aceea pe undeva Sfinții Părinți ne 
spun că această rugăciune ar părea pe undeva un fel de ceva 
mecanic, ceva formal. Pentru că, de exemplu, Pelerinul rus, poate  
l-ați citit... 

– L-am citit, da... 
G.G.: Spune clar. Să începi cu un fel de repetare a acestei 

rugăciuni scurte care înseamnă numire, chemare și venire. Adică 
numim numele Mântuitorului, care e numele cel mai Sfânt. E 
icoana. De aceea zice: când ai pronunțat numele lui Iisus deja în 
tine se produce... Trebuie să conștientizezi că numele acesta e așa 
de Sfânt că în tine deja începe să ți se deschidă și ție sfințenia. Deci 
asta este. Nu că pronunți numele: Iisus, Iisus, Iisus... ca orice nume. 
Nu. Pentru că numele Lui e așa de Sfânt încât de fiecare dată, la 
fiecare pronunție pentru mine e deja un fel de simțire și de trăire. La 
fiecare pronunție deja e o trăire. E Sfânt. Adică mă silesc să trăiesc 
ceva sfânt. Pe urmă, chemându-L, foarte interesant, chemându-L 
parcă... o să vedeți dumneavoastră și în predicile acestea... Chemarea 
în sensul nostru creștin este un fel de dor. Cum să spun eu, când 
chemi pe cineva parcă dorești pe cineva. 

– E o intrare în legătură... 
G.G.: Nu e numai o intrare în legătură, dar îl dorești. De aceea 

rugăciunea noastră este numire, este dorire. Să-L dorești... Pe urmă 
dorind – ceva foarte interesant – deja apare un fel de concretizare 
parcă... Parcă însăși dorirea e un fel de trăire, ca și când te-ai fi 
întâlnit cu cineva. De aceea la noi, la români, avem doina, doinirea, 
cum se zice. Foarte interesant, cică românul nostru când doinește 
parcă se liniștește. De ce? Căci doina aceasta e un fel de trăire, deja 
un fel de pregustare, un fel de pre-trăire a momentului întâlnirii.  
De exemplu când te gândești la cineva cu dor: la un prieten, la un 
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cunoscut, la un... sau te gândești: „Ce m-aș bucura să mă întâlnesc 
cu prietenul cutare!” Numai în momentul când l-ai dorit parcă deja 
începi să simți ce frumos ar fi și cam cum ar fi întâlnirea aceea. E, 
așa facem și noi pe undeva creștinii numind sfințenia numelui 
Mântuitorului. Dorind să ne întâlnim cu El parcă deja începem să 
simțim întâlnirea, conștientizând această întâlnire. Mai există și 
această taină în care într-adevăr Mântuitorul intră în noi. Dar prin 
faptul că noi suntem orbi și nesimțiți, Dumnezeu e în noi și noi nu-L 
știm că e în noi. În măsura în care încet-încet noi ne deschidem 
începem să-L simțim că El deja e în noi și atunci începe trăirea cu 
lărgirea și trăirea din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult... Și 
de aceea la un moment dat este rugăciunea aceasta, este repetarea 
aceasta, cum zice și la „Pelerinul rus”, repetarea aceasta... Repetând 
mereu se produce sfințirea în noi. Dorul acesta din noi se amplifică 
mai mult și deja începi să simți prezența. Că e reală venirea 
Mântuitorului în tine. Și deja începe trăirea.  

Și pe urmă... Să vă spun ce înseamnă trăirea liturgică, care e 
deja întâlnirea. 

Așa că, tăticule, dacă nu înțelegeți asta... Pe urmă înțelegem 
noi... De aceea toate celelalte practici și mistici pornesc de la... fac 
tot felul de meditații, considerând că trăirea  înseamnă să treci din 
stări mentale în stări mentale, în stări mentale până când ajungi la... 
depășirea acestor stadii inferioare, agregate în stări mentale, ca să 
produci tot mai mult stări subtile de stări mentale. Și ei zic că 
trăiesc. Cad în extaz sau au un fel de răpire. Încep să nu mai simtă, 
să nu mai aibă simțirea simțurilor. Stau așa câteva ore. Pe urmă fac 
și diferite efecte paranormale. În creștinism, e foarte interesant... 
noi nu ne oprim la magia aceasta. Pot să apară și acestea accidental. 
La noi intrăm în altă realitate. Noi intrăm în trăirea aceasta nu ca 
stări mentale. Foarte clar. Noi aparent prin exercițiile acestea 
aparent energetice ca repetare și aia... noi intrăm în stări de duh. 

– Comunicări la nivel de duh. 
G.G.: Nu la nivel de minte, ci la nivel de suflet. Celelalte 

mistici la nivel de suflet nu există, ci numai la nivel mental, pentru 
că pentru ei sufletul nu există, există numai intelectul. 

– Ba există, dar ei când îl simt se sting în el... 
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G.G.: Da, aceea e ultima... 
– Și nu mai știu ce să perceapă... 
G.G.: Pe când noi, ceva foarte interesant, noi începem să 

obligăm sufletul deja să vorbească. Pentru că sufletul nostru nu se 
confundă cu Dumnezeu.  

– Da... 
G.G.: Și... nu... Dar noi acum silim sufletul să înceapă să 

vorbească...  
– Pentru că el știe limbajul, dar noi nu știm să i-l deschidem.  
G.G.: El e mut. Și începem să-i spunem: Bă, zi „a”, „A”, „a”, 

„a”..., până când începe și el să vorbească. „B”, „b”..., până-l înveți 
alfabetul și atunci... 

– Ori această repetare este învățarea sufletului să vorbească... 
 

*** 
 

G.G.: Trebuie să înțelegem că mistica noastră creștină este 
mistică sacerdotală, nu e mistică feministă. Mistica feministă este, 
cum să spun eu, mistica aceea în care noi permanent umblăm după 
niște satisfacții proprii. Adică pe undeva căutăm un fel de trăiri care 
pe undeva să ne și dea un fel de... senzație că noi de fapt trăim într-un 
anumit concret. Dar nu mai e vorba de aceasta, căci și în sensul 
creștin noi trebuie să trăim în concret. Dar, în sensul creștin, mistica 
sacerdotală, datorită păcatului, în primul rând este mistica jertfei. 
De aceea noi ca mistică creștină, sacerdotală, nu punem întâi 
satisfacția, ci punem întâi jertfirea. Nu punem întâi trăirea unor stări 
plăcute – fiți foarte atenți – ci trăirea unor stări aparent neplăcute... 

– Ca ofrandă... 
G.G.: Nu numai ca ofrandă. Mai mult decât ca ofrandă. Tocmai 

asta e. De a putea să transformăm răul. Și păcatul să se transforme 
el însuși în ce e bine, în acea stare de virtute care e dincolo de bine 
și de rău. De aceea în viața noastră și în viața mânăstirească ca viață 
isihastă se pune o bază extraordinară, care pentru mulți pare deru-
tantă, mai ales în prima perioadă de ucenicie − cum de fapt și la alte 
mistici se observă că e perioada aceea pe undeva de așa-zisă 
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instrucție spirituală − care uneori e dură. Înțelegi? Pe undeva se pot 
face în sensul acesta analogii. Dar în sensul nostru creștin noi 
trebuie neapărat ca mistică creștină să trecem prin mistica jertfei. 
Într-un fel prin așa-zisa mistică a răstignirii. Și numai după ce am 
trecut prin această mistică a răstignirii putem să trecem în mistica 
aceea de după înviere în care într-adevăr suferința și durerea și tot 
ce e... pentru noi… nu ne mai atinge și de fapt noi trăim o 
permanentă bucurie și o permanentă beatitudine. Dar până nu treci 
întâi prin răstignire să știi că niciodată nu vei ajunge la înviere. 

– Și asta presupune numai viața mânăstirii. 
G.G.: Nu numai viața mânăstirii. Și la dumneavoastră. Deci, ca 

început în isihasm, dacă nu înțelegeți chestiunea asta și vreți de la 
început niște efecte feministe... niciodată nu veți ajunge la trăirea 
adevărată.  

– Nu, nu, nu... 
G.G.: Deci neapărat trebuie să trecem prin această transformare 

a răului și a negativismului, prin această transformare care se face 
prin stare de jertfă. De aceea crucea, din punct de vedere creștin, 
este pe undeva nu numai un simplu simbol, ci este un concret extra-
ordinar... Concret extraordinar!... Adică crucea e așa de valabilă și 
așa de vie pentru fiecare în parte... Valabilă pentru că numai prin 
starea de cruce noi putem să facem... cum să spun... Crucea e de 
fapt trambulina mistică care ne face nouă saltul și ne face nouă 
săritura tocmai în înviere. Nu e altă posibilitate. Și pentru un 
adevărat isihast, cum să spun, crucea nu mai e o derută. Aparent, 
uneori, pare o încercare. Dar conștiința celui care trăiește mistic 
creștin este că fără această trecere prin cruce nu se poate ajunge... 
De ce? Pentru că aici este un destin mare pe care trebuie să-l avem 
noi: noi trebuie să transformăm... Noi nu trebuie numai să ne 
eliberăm de păcat, să ne mântuim, cum vor toate celelalte mistici, ci 
să-l transformăm în bine. Și ca să-l transformi în bine... Este o 
singură modalitate de a-l transforma în bine. Transformarea euha-
ristică, care înseamnă transformare prin jertfă. Și jertfa creștină este 
tocmai acceptarea suferinței... 

– De fapt aceasta este o dimensiune a omului... 
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G.G.: Nu numai o dimensiune. Nu numai acceptarea dimen-
siunii. Acceptarea în sensul ei pur este dincolo de jertfă. Noi trebuie 
să acceptăm, adică să primim. Acceptarea jertfei în sensul acesta că 
noi pe undeva avem și un fel de destin. Adică avem și un fel de 
datorie în care noi nu trebuie să lăsăm răul să fie și nici să-l 
anihilăm, să luptăm împotriva lui, că iar e ceva inferior, ci să-l 
transformăm. Și această demnitate de a face ceva și pentru ceilalți 
din jur, nu numai pentru noi, pentru că viața noastră e legată și de 
cei din jur. Astfel implicarea aceasta a crucii... capătă dimensiuni 
cosmice, universale. Și prin asta noi ne unim pe urmă cu mistica 
universală și așa mai departe, mistica cosmică și intrăm în mistica 
aceea totală. Asta e. 
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Creștinismul și alte mistici 
 
 
G.G.: Trebuie să înțelegem un lucru. Dacă noi suntem creștini 

înseamnă că noi deja avem o anume condiție, care este condiția de 
creștin, pe care noi o primim printr-o taină − pe care, mă rog, unii o 
înțeleg mai mult sau mai puțin − care este taina botezului. De ce 
pornesc de aici? Pe undeva și noi, care vrem să cultivăm o mistică 
creștină, suntem învinuiți că aparent începem tot cu un fel de 
teoretizare, tot cu un fel de teorie. Dar trebuie să înțelegem un 
lucru, și anume că, din punctul nostru de vedere creștin, teoria 
trebuie să fie învățătura Sfintei Evanghelii. E acea învățătură care 
nouă ni se descoperă. Adică nu este o învățătură pe care o câștigă 
cineva prin efortul lui sau printr-o anumită iluminare, ci e o 
învățătură care vine direct de la Dumnezeu. Și de aceea în accep-
țiunea noastră creștină învățătura evanghelică este o învățătură care 
vine direct de la Dumnezeu și față de care noi nu mai avem îndoieli. 
Unii consideră că ar fi ceva dogmatic sau ar fi ceva nerațional sau 
ceva pe care să-l primim orbește. Dar nu e în sensul acesta. De 
aceea pe undeva spiritualitatea noastră creștină... începe de la această 
taină a credinței. Unii interpretează în diferite feluri credința. Dar în 
sensul nostru mistic credința este această taină a primirii. Cum se 
spune foarte frumos undeva că zice Mântuitorul: „Întâi primește-Mă. 
Nu știi cine sunt, dar primește-Mă. Primindu-Mă, începi să mă 
cunoști. Numai primindu-Mă începi să mă cunoști. După ce Mă vei 
cunoaște, atunci vei putea să începi să vorbești cu Mine și atunci te 
vei putea împărtăși”.  În general celelalte mistici pornesc într-un fel 
de la un fel de zisă cunoaștere. Adică începi să cunoști − așa-zis că-L 
cunoști pe Dumnezeu, că începi tu să Îl prefaci în diferite forme − și 
în măsura în care Îl cunoști pe urmă începi să și crezi în El, începi 
să și te apropii de El și începi și să te împărtășești de Dumnezeu. 



372 

Creștinismul are pe undeva un paradox al lui, adică are un ceva... o 
logică din asta peste ceva obișnuit. Trebuie să pornim foarte clar, 
cum insistă și Sfinții Părinți, de la taine. E o logică a noastră 
creștină: taină, descoperire și arătare. Adică acestea nu sunt niște 
teoretizări, sunt niște concretizări. Taina este tocmai acest lucru de 
a primi... Zice frumos un Părinte: „Întâi să pornești de la ceea ce 
nu ai, începi să lucrezi ceea ce nu ai ca să câștigi de fapt ceea ce nu 
ai” . E, cam în sensul acesta este taina noastră creștină. De fapt noi 
pornim de la ceea ce nu avem și primind acest ceea ce nu avem pe 
urmă câștigăm ceea ce de fapt nu avem. Și de aceea, fără să facem 
noi alte teoretizări și alte sofisme trebuie totuși să înțelegem esența 
noastră creștină, ca să poți să trăiești o viață creștină. Poate și alte 
practici pe undeva cultivă chestia asta, dar creștinismul are ceva 
deosebit în privința asta. Cum să spun eu, pornește clar. Noi trebuie 
neapărat să primim revelația, adică să-L primim pe Hristos. Nu știm 
despre ce e vorba, dar noi trebuie să-L primim. Nu în sensul de 
primire orbească, ci în sensul totuși de a primi, cum să spun eu, o 
taină pe care noi n-o știm, dar totuși avem noi un fel de simț 
spiritual − nu în sensul de simț dintr-ăsta obișnuit − în care noi 
simțim că de fapt primim pe Dumnezeu. Asta este pe undeva o 
condiție a creștinismului. 

De ce am zis că are importanță asta: dacă suntem creștini și 
avem botezul creștin, avem condiția de creștin. Să știți. Pentru că 
prin botez nouă ni se deschide o anumită cale. Adică ni se deschide 
o anumită posibilitate spirituală. Nu că noi facem acum paradă că 
noi creștinii am fi, pe undeva, superiori față de ceilalți oameni... Nu 
sub forma asta. Însă, din punct de vedere al nostru creștin, noi 
facem o deosebire între condiția pe care o avem ca stare de păcat, 
care este starea de după căderea din Rai, și starea pe care noi o 
avem ca stare de Rai. Adică starea restabilirii de fapt a condiției de 
Rai care este creștinismul. Noi facem o deosebire netă... De aceea 
noi insistăm foarte mult pe deosebirea aceasta, pe distincția aceasta, 
cum zic Sfinții Părinți, între starea de Rai, starea păcatului care este 
ieșirea, scoaterea din Rai, și starea restabilirii chipului de Rai care 
se face prin Hristos. Și de aceea noi, creștinii, cum să spun eu, 
mărturisim pe prim plan că fără Hristos, fără venirea lui Hristos 
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care este restabilirea stării de Rai, orice practică am încerca noi, 
orice am face noi… Exact cum zic și Sfinții Părinți. Zice, de 
exemplu, Sfântul Vasile cel Mare că și cei care sunt necreștini au 
raze de Sfântul Duh, de Har, dar vine Hristos ca soarele direct, care 
vine cu toată puterea. 

Acum nu trebuie să fim, cum să spun eu, exclusiviști, cum sunt 
unii care spun că necreștinii nu mai au nimic și gata, numai crești-
nismul... Dar noi totuși afirmăm clar că prin creștinism se deschide 
de fapt adevărata cale. Până la creștinism sunt potecuțe, sunt, cum 
să spun eu, încercări, sunt chiar unele realizări până la un anumit 
punct, dar, vine Mântuitorul și deschide poarta, deschide ușa pe 
care acum poți să intri. Și de aceea totuși mulți acum încep să se 
convingă că într-adevăr creștinismul este o ușă care s-a deschis și 
dă niște posibilități deosebite. Adică nu dă posibilități numai unor 
aleși sau unor ziși inițiați, sau cum zic anumite mistici că numai 
când deja ai nu știu ce avantaj, că ai trecut deja prin nu știu câte 
reîncarnări sau prin nu știu câte... și acum, gata, ai găsit o cale și 
într-adevăr poți să faci o spiritualitate, că alții mai trebuie încă să 
treacă printr-o stare inferioară... cine știe cât și până la urmă să 
ajungă... 

– Da... 
G.G.: Creștinismul, foarte interesant, este o spiritualitate de 

masă. Nu este o spiritualitate a anumitor aleși. Adică, prin botezul 
creștin oricăruia i se dă aceeași posibilitate. Adică, oricine poate să 
devină sfânt fără să mai treacă, cum zic alții, prin cine știe ce alte 
inițieri, ce alte... alte... Și de aceea noi, cum să spun eu, punem 
mare bază pe problema asta.  

Acum se mai pune o problemă. După căderea din Rai trebuie să 
înțelegem, cum ne spun Sfinții Părinți, nouă pe undeva ni se 
schimbă ceva în starea ființială a noastră. După revelația creștină, 
noi ca realitate nu suntem dualitate, cum zic filosofii și alte mistici. 
Adică nu suntem dualitate ca un fel de reflectare de spirit și un fel 
de natură, un fel de energii, un fel de corp. Nu e această dualitate 
care este în contradicție. Din punct de vedere creștin noi suntem o 
unică realitate, dar în dublă deschidere. Adică: ca ființă creată, care 
este sufletul, și ca energii ale sufletului. Încât în limbajul nostru 
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creștin nu e dualitatea suflet și corp, cum zic celelalte mistici și 
filosofii, ci este dihotomie, adică o unică realitate în dublă deschi-
dere, ca ființă, ca suflet, și ca niște energii ale ființei sufletului, care 
sunt corpul. Totuși, ca în orice cunoaștere și ca în orice știință, de 
exemplu, cum e medicina, trebuie să faci întâi oleacă de  anatomie 
și fiziologie, altfel nu știi despre ce vorbești. Trebuie să știi și tu din 
ce e format corpul, ce sunt organele și cât de cât câteva funcțiuni 
ale organelor ca să știi și tu cam cum să lucrezi eventual pentru o 
anumită boală, să știi cum să acționezi. Și din punct de vedere 
creștin noi trebuie în primul rând să știm ceea ce suntem cât de cât. 
Asta nu e teorie. Nu în sensul că facem teorie, ci noi facem... 

– Cunoașterea de sine... 
G.G.: Cum să spun eu... să ne identificăm realitatea noastră. Și 

identificarea realității noastre acum o avem în sensul acesta de reve-
lație, că noi suntem suflet și suntem energii de suflet, adică corp. 
Dar o unică realitate. Filosofii zic că există un Suflet Universal 
Dumnezeu. Majoritatea misticilor, deși în diferite forme, spun: 
domne, există o Ființă în Sine care e Dumnezeu, cum zic la un 
moment dat și indienii. Acel Nemanifestat, acel Suflet în Sine pe 
care unii îl numesc Brahman, alții îl numesc... în sfârșit... Dincolo 
de Toate, Nemanifestatul... Și ceea ce este enigmatic, pe lângă acest 
Brahman, ar exista un fel de natură, Prakriti, sau cum zic filosofii 
greci, ar exista un fel de materie neorganizată, și prin apropierea, 
întâlnirea asta dintre acel Suflet Universal și această materie sau 
natură cum o numesc ar apare un fel de intra... un fel de legătură în 
care apare această manifestare. Adică spiritualitatea acelui Suflet 
intră pe undeva în această natură și natura intră ea într-un fel de 
manifestare care de fapt nu e altceva decât o iluzie, așa cum con-
sideră ei. Și această stare de manifestare care e în diferite trepte 
evolutive dă diferite forme de viață, iar noi acum trebuie să 
ajungem să facem drumul invers, să ne eliberăm de toate acestea și 
să ajungem iar la starea aceea de puritate, să ne absorbim în Sufletul 
acela Universal.  

Mă, tăticule, din punctul de vedere al revelației creștine, se face 
o distincție clară. În primul rând nu există dualitate spirit și materie. 



375 

Sau nu există dualitatea aceasta Sufletul Universal sau Natură (sau 
Prakriti, cum o numesc indienii). Nu există așa ceva. Din punctul de 
vedere al realității creștine există Dumnezeu în Sine. Cum să spun, 
noi nu putem să judecăm de unde e, cum a apărut... Nici filosofii 
ceilalți nu... În schimb acum nimeni nu se mai îndoiește că există o 
realitate în Sine care se numește Dumnezeu. Că unii îl numesc 
Suflet Universal, că unii îl numesc Ființă în Sine, că îl numesc nu 
știu cum, dar există acel ceva care este. Care este. Așa. Din punctul 
de vedere al nostru, al revelației creștine Acel ce este, pe care noi îl 
numim Dumnezeu, nu are un contrar sau, cum să spun eu, o reali-
tate că ar fi natura, că ar fi materie. Nu există așa ceva. Dumnezeu 
din punct de vedere creștin este o realitate absolută care cuprinde 
totul și nu mai poate să fie altceva în afară de El ca realitate în Sine. 
În schimb Dumnezeu are o taină. Este Ființa Lui în Sine ca realitate 
și are un fel de energii care se numesc Har. Religiile necreștine 
confundă Harul cu natura, ca la indieni, sau cu materia... Mă, nu 
poți să-mi aduci un pahar cu apă? Intră la cămară. Du-te și adu-mi... 
Confundă acest Har, această energie, care e tot dumnezeiască, e 
necreată, confundă ori cu natura, ori cu materia și o face un fel de 
contrar al lui Dumnezeu.  

– Da... 
G.G.: Cum să spun eu, consideră că Ființa în Sine, care nu 

poate să fie manifestată, trebuie să se manifeste în niște energii. Din 
punct de vedere creștin, ca revelație creștină, Dumnezeu acesta, 
indiferent cum l-am numi noi, e deja o realitate reală în care este ca 
Ființă în Sine și ca Energii Harice care nu se pot considera nici 
natură, nici materie și nici creație. De aceea noi, pe undeva, dacă 
vrem să înțelegem puțin creștinismul trebuie să primim această 
revelație creștină, pentru că Dumnezeu totuși ne descoperă atât cât 
putem noi să pricepem. Ne descoperă totuși chipul lui Dumnezeu. 
Pentru că noi – ne spune clar Biblia – suntem după chipul și asemă-
narea Lui (Facere 1, 27). Noi, dacă suntem după chipul și asemă-
narea Lui, înseamnă că ne redescoperim, ne identificăm propriul 
nostru chip din chipul lui Dumnezeu. Foarte interesant că filosofii și 
misticii zic că Dumnezeu se uită într-un fel de oglindă a naturii, se 
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uită într-un fel de oglindă a materiei ca să-și facă un fel de chip. Noi 
creștinii zicem, foarte interesant, că nu Dumnezeu se uită în oglindă 
să-și vadă chipul în ea, ci noi ne uităm în chipul lui Dumnezeu și ne 
vedem și propriul nostru chip. Ceea ce este foarte interesant. Are un 
specific creștinismul, dacă vrei să-l înțelegi cât de cât. De ce? Asta 
nu e teorie. Are o mare importanță, pentru că trebuie să știm cum să 
trăim, pe urmă... cum putem să avem noi cunoașterea, adică trăirea... 
cum să spun eu... realitatea aceasta a trăirii noastre concrete... Căci 
altfel ne formăm noi niște iluzii, niște forme mentale, încât la un 
moment dat putem să cădem în niște aberații în așa fel încât să luăm 
niște falsități și să le considerăm adevăruri. Și în aceste erori, să nu 
zicem falsități, cad foarte mulți. Chiar și filosofi mari, chiar și 
mistici mari. Chiar se zice este pe undeva un fel de parafrazare, o 
anecdotă, în care se zice că Buddha, care, mă rog, ajunsese la 
iluminare, zice că avea un ucenic care în sfârșit după multe eforturi 
ajunge și el să aibă și el o iluminare. Și se duce bucuros la Buddha 
și-i spune: Învățătorule, sau cum i-o fi zis, în sfârșit, cu grația ta și 
cu... am ajuns să am și eu iluminarea. În sfârșit Buddha îl îmbrăți-
șează... Dar la un moment dat acesta îi zice: Învățătorule, îmi dai 
voie să mai spun ceva? Eu parcă văd că dincolo de iluminarea asta 
mai e ceva. La care Buddha, foarte mirat și în același timp foarte 
receptiv, îi dă un răspuns foarte interesant. Bă, dacă tu ai ajuns la 
asta înseamnă cu tu m-ai întrecut pe mine. Dar mai e și altceva. 
Înseamnă că dincolo de iluminare mai există ceva. Înseamnă că 
dincolo de Sufletul acesta Universal, care e considerat Nirvana în 
sine, înseamnă că mai e ceva. Aceasta e pe undeva ca un fel de 
anecdotă și un fel de parafrazare. E pe undeva tocmai acest pas în 
plus pe care-l are creștinismul. Adică și misticile necreștine prin 
efortul lor și prin sinceritatea lor au putut să ajungă... Dar crești-
nismul vine cu acestă revelație a unui adevăr care, cum să spun eu, 
numai prin Hristos în sfârșit ni se arată. Și noi zicem în felul acesta 
de acel Chip în Sine tainic al lui Dumnezeu prin care noi ne putem 
redescoperi și identifica propriul nostru chip. Adică e oglinda aceea 
pur dumnezeiască în care noi ne vedem chipul nostru. Și de aceea 
revelația noastră creștină ne spune clar că Dumnezeu e Acest Ceva 
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care este în această, cum să spun eu, să nu-i zicem dublă realitate, 
în această, cum să spun eu, tainică realitate ca Ființă în Sine − care, 
și mai mult, creștinismul o numește Treime dumnezeiască Tatăl, 
Fiul și Sfântul Duh – e aici o taină foarte mare − și Har-Energii, 
care n-are nimic de a face cu creația, care-i dincolo de creație. Și 
care apoi creează o ființă creată, care și aceea la rândul ei e un 
suflet creat, adică e o ființă creată cu niște energii create. Ca să poți 
să înțelegi cât de cât, adică în sensul acesta... nu atât în sensul de 
cunoaștere sau înțelegere dintr-asta obișnuită, ci în sensul acesta de 
a descoperi taina noastră care are mare importanță pentru practica și 
pentru trăirea noastră, așa, are mare importanță totuși să primim 
această revelație în care să facem distincția între Ființa lui Dumnezeu 
și Harul lui, și între ființa noastră creată și energiile noastre create. 
Dacă nu pricepeți asta niciodată nu veți putea să trăiți creștinește 
pentru că atunci faceți niște erori care din punct de vedere creștin 
sunt foarte mari. Eu spun... eu nu văd o contradicție între misticile 
necreștine și mistica noastră creștină. Misticile necreștine prin 
efortul lor merg până la un punct. Merg real. Adică au și ele niște 
realități. Nu cum zic alții că sunt toate de la diavol. Nu sunt. Au 
totuși... Însă merg până la un punct.  

– Până la un punct. Asta am descoperit și noi. 
G.G.: Dar neapărat, trebuie, dacă creștinismul vine cu un pas 

înainte… Dar încă ceva, ca să poți face acest pas înainte trebuie 
tocmai acest lucru: să descoperi această taină. Care e descoperită, dar 
pe care, mai mult, trebuie să o primești ca revelație. Această taină a 
distincției clare, adică a deosebirii clare între Ființa lui Dumnezeu și 
Harul Lui, și între ființa noastră creată și energiile-harul nostru 
creat. Pentru că dacă nu, cazi în niște erori și niște confuzii în care 
faci un fel de amestec. Cazi în aceste erori. Cazi într-un fel de 
mistică, cum să spun eu, panteistă, și un fel de automistică în care 
confunzi... Cum zic de fapt metafizicile necreștine că de fapt nu 
există decât o Ființă în Sine care e Dumnezeirea și există o natură, 
un fel de energii, un fel de materie în care suntem de fapt noi, 
realitățile, manifestările, și că noi suntem doar niște reflectări... un 
fel de reflectări de stări spirituale ale Sufletului aceluia Universal. 
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Că Buddha spune clar că noi nu avem suflet, că avem în noi niște 
agregate; adică avem numai niște reflectări semispirituale care sunt 
în iluzia asta a materiei și a naturii, care dă un fals spirit, un fel de 
fals suflet. Așa zice el. Și până la urmă pe toate acestea noi trebuie 
să le distrugem până când ajungem la acea stingere, adică la 
Nirvana în sensul buddhismului. Nu în sensul că ar fi nimicul, adică 
nu e nimic... în sensul acesta de a distruge și a... ci în sensul acesta 
de nimic a tot ce e manifestare. 

– Nimic și totuși activitate. Că e o activitate... 
G.G.: E un ceva, în sfârșit, că nu poți să-l definești.  
– Da. 
G.G.: Așa. Dar e un fel de distrugere a tot. A toată manifes-

tarea. E, aici e o mare deosebire pe care o face creștinismul, prin 
care noi deosebim acel ceva dincolo de manifestarea creată care 
este Sufletul acela Universal sau cum l-ai numi tu... Ființa în Sine 
sau cum l-ai numi. E o distincție clară care spune că Dumnezeu 
acesta, din punct de vedere creștin, creează real o ființă creată cu 
energiile ei de creație. Încât dacă am lua-o așa, poate într-o relatare 
care pare puțin mai grosieră, dar care, pe undeva, ne dă nouă totuși 
o, să zicem așa, intuiție a unei realități, noi am putea vorbi foarte 
clar de Ființa lui Dumnezeu, care e dincolo de orice manifestare sau 
de orice amestec cu creația, și o ființă creată. Și acum de aceea se 
face o afirmație care, cum să spun eu, unora li se pare cam dură, în 
care se spune că toate misticile necreștine care vorbesc de o... de un 
fel de divinitate a noastră, a creației, de fapt nu fac altceva decât... 
De exemplu și Buddha și toți ceilalți n-au ajuns decât să-și 
redescopere propriul lor suflet pe care-l confundă cu Dumnezeu. 

– Da, aici e marea iluzie în care cad. 
G.G.: Noi, creștinii, facem o deosebire netă între ființa noastră, 

care are chip de Ființă dumnezeiască, chip care ne-ar da iluzia că 
am fi Însuși Dumnezeu, cum zic indienii: „Eu sunt Brahma, eu sunt 
Dumnezeu”. Au și ei dreptate în felul lor, adică ei practic au ajuns 
la o intuiție. Dar ei, tocmai aici e chestia, că ei, în momentul când 
ajung la realitatea de suflet descoperă o realitate extraordinară, dar 
asta este numai reflectarea chipului lui Dumnezeu ca chip al nostru. 
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Noi mai facem un pas în plus, în care nu confundăm chipul nostru, 
care nouă ni se pare că seamănă cu Dumnezeu, dar nu e Dumnezeu. 

E, și aici este toată taina noastră creștină. Dacă noi acum înțele-
gem chestiunea aceasta că de fapt suntem chip și asemănare de 
chipul lui Dumnezeu, noi acum – aici este mistica noastră creștină – 
trebuie să facem pe undeva dublă mistică. Dacă nu înțelegi asta nu 
poți să înțelegi ce înseamnă mistică creștină. De ce? Din cauza 
căderii din Rai pe care misticile vechi au cam uitat-o. Noi acum 
într-adevăr suntem căzuți în iluzia păcatului... 

– Dar prin asta ne contrează... că eu am stat de vorbă așa, mă 
scuzați că vă întrerup... 

G.G.: Da, zi... 
– Ei așa ne contrează. Bine, stați voi acolo cu păcatul acela 

până când vine Adam și vă spune că l-a iertat Dumnezeu și pe urmă 
începeți și voi să fi ți iertați. Cu asta ne atacă. Că noi am căzut într-o 
stare din asta de discuții cu... 

G.G.: Mă, tăticule, auzi, fii atent aici... Pentru că ei nu cunosc 
creștinismul. Cunosc prea puțin creștinismul. Trebuie să înțelegem 
un lucru. Noi pe undeva ne potrivim cu teoriile lor, numai că ei le 
interpretează... De ce? Ei consideră că spiritul acela Brahma sau 
cum îl numesc intră în amestec cu natura și face manifestarea... 

– Da... 
G.G.: Noi ce zicem? Nu Brahma sau Spiritul lui Dumnezeu 

intră și se face manifestare. Dumnezeu e Dumnezeu. Dumnezeu ne-a 
creat pe noi, și fiin ța noastră căzând în păcat cade în manifestarea 
asta.  

– Care manifestare există dintotdeauna. 
G.G.: Dacă n-ar fi fost păcat manifestarea n-ar fi fost în starea 

aceasta, ci ar fi fost o manifestare de alt fel. Dar prin faptul că e 
păcat e manifestarea asta în dualitate pozitiv/negativ, cum să spun 
eu, afirmație/negație, relativ/permanență, iluzia de care au dreptate 
indienii și toți ceilalți. Numai că ei confundă lucrurile, crezând că 
Însuși Dumnezeu are iluzie. Pe când noi creștinii spunem că 
Dumnezeu nu poate să aibă iluzie. Iluzia o avem noi, ființa noastră, 
care și noi avem chip de Dumnezeu, și facem un fel de iluzie, facem 
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un fel de inversare a realității și intrăm într-un fel de iluzie a păca-
tului. Și datorită iluziei păcatului se produce un fel de transformare 
a realității. Încât degeaba zice el că aștept pe Adam. Nu e vorba ca 
să-l aștept pe Adam. Problema e așa. Eu ca realitate în sine am o 
capacitate clară de chip de Dumnezeu încât, cum zice acolo, ca chip 
al lui Dumnezeu eu sunt mântuit deja. Dar numai că eu ce fac? 
Chipul lui Dumnezeu, în loc să-l țin la stare de mântuire, îl bag în 
păcat, în mizerie. Îl bag, cum zic indienii, îl bag în iluzie... 

– În Maya. 
G.G.: În Maya... 
– Sau în Samsara, în devenire... 
G.G.: Așa. Dar din punct de vedere creștin noi identificăm 

aceasta ca fiind căderea în păcat. Indienii și alte mistici zic că 
pentru a ieși din păcat trebuie să intri în propria ta esență, adică în 
Dumnezeu. Noi nu zicem să intrăm în propria noastră esență, căci 
dacă eu am intrat în păcat, eu chiar cu propria mea esență am intrat 
în păcat, căci am intrat în păcat și cu sufletul. Indienii, dacă fac con-
fuzia că sufletul nostru e Însuși Dumnezeu, zic că sufletul nu poate 
să aibă păcat, căci Dumnezeu nu poate să aibă păcat. Au dreptate 
aici. Trebuie înțeles. Dar noi, care nu confundăm sufletul nostru cu 
Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate să intre în iluzie și nu poate să 
aibă păcat, prin faptul că considerăm că sufletul nostru nu e 
Dumnezeu, spunem că sufletul nostru căzând în iluzie cade în păcat. 
Noi nu admitem, din punct de vedere creștin, că Dumnezeu poate să 
intre în iluzie. Noi nu putem retrograda Spiritul... 

– Da, acum am avut eu o reacție când în biserică într-o predică 
se spunea că sufletul nostru e păcătos și atunci mă gândeam în sinea 
mea, cum adică sufletul e păcătos când este Dumnezeu totuși. Și 
atunci e clar că... 

G.G.: Noi nu confundăm! Înțelegi? Noi facem distincție. 
Dumnezeu e Dumnezeu, ne creează și un suflet al nostru după 
chipul... Seamănă cu El, dar e deosebit! 

– E la o scară mică și... 
G.G.: Da. Și atunci sufletul meu cade în iluzie, nu Sufletul lui 

Dumnezeu. Noi facem o deosebire clară... 
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– Și poate că această cădere... nu e totuși e neconștientizare a 
impulsului venit de la Dumnezeu? 

G.G.: Nu. Pentru că dacă ar fi înseamnă că iar retrogradăm pe 
Dumnezeu... 

– La ce mă refer prin impuls? În sensul de tainele prin care am 
trecut și le-am uitat, în sensul de credința pe care n-o putem 
descoperi, în sensul de biserică pe care o ocolim... 

G.G.: Nu, tăticule. Auzi, fii atent aici. Aici iar e o chestiune 
care, dacă ați înțelege-o dumneavoastră... E o problemă care ni se 
pare vastă și complicată. De ce? Pentru că, exact cum zice latinul, 
cel mai greu e acum pentru noi să simplificăm. Așa de tare ne-am 
complicat, încât la un moment dat noi trebuie să ne simplificăm. 
Paradoxal este că pentru ca să ne simplificăm trebuie pe undeva să 
complicăm complicatul. Adică complicatul, care e așa de încurcat, 
trebuie acum să-l... nu știu cum... încât intrăm într-un fel de altă 
încurcătură până când să ajungem la firul acela. Exact cum e 
povestea aceea frumoasă cu nodul gordian... 

– Da... 
G.G.: Și foarte semnificativă și foarte... Ca să poți să desfaci 

nodul acela nu se poate. E imposibil. Și a avut dreptate Alexandru 
Macedon. L-a tăiat cu sabia. E pe undeva un fel de intuiție foarte 
interesantă. Creștinismul face tocmai chestiunea aceasta. El nu-l 
desface fir cu fir că nu poți să-l... așa de încurcat e... Când vrei să-l 
desfaci, îl încurci și mai tare. Vine Hristos și-l taie. Vine cu desco-
perirea aceasta clară în care face deosebirea. Asta e tăierea. Adică 
face deosebirea între Ființa lui Dumnezeu, adică Sufletul acela în 
Sine, și sufletul nostru creat. Dacă noi nu facem deosebirea atunci 
niciodată nu vom înțelege... nu vom tăia nodul acesta gordian. 
Rămânem încurcați. Astfel încât la un moment dacă amestecăm pe 
Dumnezeu în creație, creația se amestecă cu Dumnezeu. Se face o 
încurcătură de nu mai știi cum să o descurci. De aceea pe undeva 
filosofiile vechi, săracele, sunt pe undeva destul de încurcate. Sunt 
încurcate. Și să știi, dacă vreți să vă descurcați din de vedere creștin, 
adică să puteți avea și conștiință creștină... că unii nu înțeleg, fac 
niște confuzii, domne, pentru că nu înțeleg creștinismul. Noi nu 
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facem contradicții cu nimeni. În schimb noi, cum să spun eu, facem 
niște deosebiri, niște concretizări. Nu contrazic cu nimic, nici pe 
budiști, nici pe nimeni... dar venim cu revelația aceasta creștină 
care, cum să spun eu, ne arată și o realitate creștină. Și atunci 
punem realitățile aceasta față în față. Noi, creștinii, nu-i contra-
zicem, dar venim cu aceste mențiuni. Și spun: „Mă, fraților, dacă 
vreți să înțelegeți și creștinismul trebuie să țineți cont... și dacă vreți 
să intrați în dialog cu noi, creștinii, trebuie să țineți cont și de acest 
lucru, căci altfel...” Eu, de exemplu, dacă vreți să vorbesc cu un 
budist, ca să pot să mă înțeleg cu el trebuie să înțeleg și învățătura 
lui, nu? Ca să mă înțeleagă și el pe mine trebuie să știe și el oleacă 
din învățătura mea. Și atunci vedem și noi... Eu o spun pe-a mea, tu 
pe-a ta, vedem în ce ne potrivim, vedem în ce ne deosebim și la un 
moment dat vedem în ce putem să fim în comun și în ce ne putem 
împărtăși și în ce putem face prietenie. Iar în ce nu ne înțelegem, 
tăticule, tu cu căciula ta, eu cu căciula mea și să fim sănătoși. Nu-i 
așa? Nu e normal așa? 

– Ba da. 
G.G.: Fără să ne batem. Tu îmi dai, eu mănânc de la tine, beau 

de la tine apă. Tu mănânci de la mine o bucățică de pâine. Adică ne 
putem împrumuta unul la altul, dar la un moment dat... de... mie mi 
se pare că ție îți lipsește asta, dumneatale ți se pare că îmi lipsește 
alta. Ne putem eventual completa. Dar, de... noi trebuie să ne 
cunoaștem. Căci unii fac această greșeală încât vor la un moment 
dat să le facă varză. Hai mă să le punem acolo... aia, aia. Le ameste-
căm. Și nu mai contează că e creștinism, că e budism, hai să facem 
una întreagă. Vezi că nu merge. Nu merge chestiunea aceasta. 
Pentru că creștinismul vine și el cu niște distincții ale lui. Crești-
nismul se consideră că vine cu acest pas în plus. Mântuitorul zice 
clar: „Eu n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc și să o 
desăvârșesc”.  

Acum unele mistici și budiștii și alții se consideră pe undeva și 
insultați că creștinismul are ceva în plus față de ei. Domne, poate au 
și ei dreptate că zic că îi retrogradăm. Dar acum ce să facem, mă, 
dacă creștinismul are ceva în plus? Ce stric eu? Nu că fac eu pe 
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nebunul și mă consider eu, nu mă bat cu pumnul în piept că eu sunt 
mai ceva decât ei. Nu, tăticule. Dar dacă creștinismul a venit... ar 
trebui toată lumea să se bucure.   

Că dacă adevărul se descoperă indiferent că e la creștini, că e la 
budiști, că e... trebuie să recunoști adevărul. Și în sensul acesta 
creștinismul... de aceea pe undeva zic unii mistici că nu trebuie 
considerat religie ca toate celelalte religii. Că la un moment dat se 
vorbește despre  religia creștină, religia mahomedană, religia budistă, 
religia egiptenilor, religia... printre religii, la urmă, se spune și despre 
religia creștină. Creștinismul nu poți să-l pui... Că zice foarte inte-
resant colo: creștinismul apare când deja au apărut toate religiile. 
Nu mai poate să fie altă religie. Creștinismul e suprareligie. Înțelegi? 
Că vine cu completare la toate religiile. Încât pe creștinism nu poți 
să-l pui nici alături de... nu în sensul că ne batem cu pumnul în piept 
că suntem creștini. Creștinismul nu poate fi pus alături de nici o 
religie. Pentru că el e suprareligie. Pentru că el completează și pe 
egipteni și pe greci și pe indieni și pe mahomedani și pe toți. 
Tăticule, dacă nu vor să considere asta să nu se supere, înseamnă că 
ei de la sine pe undeva sunt contrari creștinismului. Aici e nenoro-
cirea. Creștinismul nu trebuie să fie considerat ca un fel de concu-
rență cu celelalte religii. Creștinismul nu intră în concurență pentru 
că creștinismul nu e religie. E suprareligie. Numai dacă consideră în 
felul acesta se poate face o convorbire, se poate face un fel de... 
Adică o trăire reală și sinceră fără să fie în dușmănie, fără să fie în 
contradicție, în care la un moment dat toate celelalte religii pot să 
găsească în această suprareligie împlinirea. Acum e o tendință de a 
găsi această suprareligie, dar ei consideră că această suprareligie ar 
fi un fel de amestec... Hai să amestecăm toate religiile să facem un 
fel de religie fără nici un fel de religie, adică să nu fie nici creștină, 
nici mahomedană, nici budistă, nici aia... să zicem un fel de religie 
universală. Așa se tinde acum. E foarte delicată chestiunea aceasta. 

– Aceasta... nu știu dacă... Mă scuzați că vă întrerup... Religia 
acesta universală cred că ar trebui predicată chiar de Însuși 
Dumnezeu, altfel nu poate să se găsească un predicator. 

G.G.: Păi nu se poate găsi. Și de aceea... Interesant e că 
creștinismul încă de la apariția lui și-a luat această denumire de 
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religie universală. Dar numai că prin faptul că ceilalți consideră că 
creștinismul e o religie a lor ei se simt insultați. Că gata, a apărut 
creștinismul o religie și acum face creștinismul pe nebunul și vrea 
să se considere religie universală. Înțelegi?  

– De... 
G.G.: Aici e iar o problemă care... 
– Universală în sensul că poate să abordeze tot, să se abată toți 

înspre el. 
G.G.: Nu. În creștinism găsesc împlinirea și depășirea a ceea ce 

le lipsește. Înțelegi? În sensul acesta. Fiindcă creștinismul dacă-l iei 
așa, în adâncimea lui... De exemplu creștinismul a avut confrun-
tarea dură cu idolii. Religiile vechi ar putea fi depășite... trebuie să 
înțeleagă că idolii sunt un fel de divinizare a unor... cum să spun 
eu... a unor calități ale Divinului. Și creștinismul vine: Bă, fraților, 
trebuie să înțelegeți că zeii aceia nu trebuie personificați. Zeul 
mării, zeul timpului, zeul nu știu mai care... 

– Al agriculturii, al pământului, al... 
G.G.: Pentru că acestea sunt niște haruri ale lui Dumnezeu, pe 

care ei, uitând de harul lui Dumnezeu, le fac... le zeifică, le perso-
nalizează. Și vine creștinismul și spune: Mă, nu le zeificați. Acestea 
sunt niște acțiuni ale lui Dumnezeu. Considerați-le har și întoarceți-vă 
numai la chipul unic al lui Dumnezeu. Și atunci lucrurile se rezolvă. 
Adică, cum să spun eu, creștinismul nu contrazice nici pe ceilalți, 
dar încep și ei să descopere o realitate. La indieni la fel. Mă, fraților, 
nu faceți confuzia sufletului nostru cu Sufletul lui Dumnezeu, nu 
faceți confuzia naturii create de Dumnezeu cu o natură nu știu care, 
care ar exista alături de Dumnezeu, sau cum zic indienii. Și, cum să 
spun eu, creștinismul iar vine cu un fel de descoperire a unei reali-
tăți în care nu îi contrazice dar, cum să spun eu, le arată realitatea în 
altă lumină, în altă interpretare. N-o contrazice, n-o distruge, dar le 
spune: Mă, n-o confundați cu aceasta. Și de aceea pe undeva se 
intuiește că cine vrea să facă cu adevărat religie și un adevărat 
misticism, chiar și alte mistici găsesc în creștinism o împlinire și o 
descoperire în care, la un moment dat pe undeva, e providențială 
atitudinea lui Ramakrishna care la un moment dat s-a creștinat. Și l-a 
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întrebat... am citit asta, nu știu de cine scrisă, de Anatole France 
parcă, Viața lui Ramakrishna... Spune că l-a întrebat: „Domne, cum 
dumneata ești...” – era preot. Le-a spus, cică: „Bă, eu am înțeles că 
primind botezul creștin mie mi s-a mai deschis încă ceva pe care 
dacă nu făceam asta niciodată nu...”. Înțelegi? E, cu creștinismul ni 
se mai deschide încă ceva. Încât și celelalte religii dacă ar... Mulți 
încep acum să înțeleagă, nu în sensul că facem noi, creștinii, paradă. 
Mulți acum redescoperă în creștinism tocmai acest ceva pe care ei îl 
caută și care simt că le lipsește. Pot să ajungă la niște realizări mari. 
Cum să nu! Sunt, cum au fost poate unii, cum se vorbește de 
Milarepa sau nu știu mai care, sau Buddha sau... Au avut. Dar cam 
toți și, dacă citești așa și dacă privești așa, cu atenție, parcă simți că 
totuși ei știau că le lipsește ceva. Ei, cu acest ceva care le lipsește 
vine creștinismul. În sensul acesta vedem noi mistica creștină. 
Înțelegi? Și acum teoria ca teoria, dar practica... 

– Da, vă rugăm să spuneți și despre practica yoga. Practica 
yoga care anume este sănătoasă, care nu? 

G.G.: Iar problema practicii yoga... Ce să mai spunem… Practica 
yoga are valoarea ei. Acum să fim niște oameni care înțelegem niște 
realități. Fiecare spiritualitate are valoarea ei. Nu se poate spune că 
spiritualitatea aceasta, care este destul de veche și orientală nu are 
valoare. Unii sunt într-adevăr mai exigenți, considerând că dacă noi 
acum suntem de spiritualitate creștină n-am mai avea nevoie de alte 
spiritualități. Dar noi trebuie să fim într-un context al unei 
spiritualități generale, universale. Așa că dacă creștinismul s-a 
întâlnit cu filosofia greacă și, într-adevăr, în întâlnirea cu filosofia 
greacă Sfinții Părinți au conturat o adevărată filosofie creștină, să 
știți că și din întâlnirea creștinismului cu filosofia aceasta mistică, 
metafizica mistică a orientalilor, care de fapt se pare că este în 
epoca noastră, într-adevăr creștinismul va trebui, exact cum a făcut 
și cu filosofia greacă, să-și concretizeze un fel de metafizică creștină 
care nu trebuie văzută într-adevăr o luptă sau o contrarietate cu 
această spiritualitate, cum mai spuneam eu în altă parte, că de fapt 
yoga... prin creștinism se completează. Adică, fiind de origine 
necreștină, prin creștinism poate să-și completeze niște adevăruri pe 
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care nu avea de unde să le ia, pentru că încă nu apăruse crești-
nismul, iar creștinismul prin întâlnirea cu yoga, cum să spun eu, își 
reidentifică propriul chip. De aceea cei care sunt căutători sinceri nu 
consideră alte spiritualități ca pe ceva contrar creștinismului, dar 
sigur că fiecare are această precauție ca nu cumva să cadă într-un 
fel de prefacere și într-un fel de denaturare a unei părți prin cealaltă. 
De aceea practicile yoga fiind mai mult practici energetice sigur că 
au acest accent pe partea corporală. De aceea știința și în special 
medicina a descoperit că în practicile yoga sunt într-adevăr niște 
valori terapeutice care nu se pot contesta. Dar prin aceasta noi nu 
trebuie să o confundăm cu trăirea noastră creștină. Trăire creștină 
care este o dublă terapeutică, adică o vindecare și de suflet și de 
corp. Mistica orientală vorbește numai de un păcat sau o greșeală a 
energeticului, a naturii noastre. Pe când teologia noastră creștină 
vorbește și de un păcat al ființialității absolute. Și de aceea tera-
peutica noastră creștină este o dublă terapeutică. De aceea prin 
lucrarea mea Medicina Isihastă eu am încercat să fac această, cum 
să spun eu, descifrare și în același timp să fac această atenționare că 
trăirea noastră creștină are acest ceva în plus și vine cu această 
noutate a acestei vindecări și a părții noastre sufletești. De aceea 
dacă yoga și toate practicile au încercat și s-au străduit experimental 
să găsească niște remedii ale părții energetice-corpului, mistica 
creștină pune un accent deosebit și în primul rând pe vindecarea 
sufletului. Și de aceea cei neavizați sau mai puțin pregătiți și mai 
puțin documentați, prin faptul că creștinismul pune un accent 
deosebit pe sacroterapia sufletului, consideră la un moment dat că 
nu mai are valoare terapia corpului. Celelalte practici necreștine, 
prin faptul că pun mare bază pe terapia corpului, consideră că dacă 
se face terapia corpului e de ajuns și, automat, se trece într-un fel de 
sacroterapie a sufletului. Trebuie înțeles clar că, de fapt, terapia 
corpului fără sacroterapia sufletului este incompletă, iar sacro-
terapia creștină fără terapia corpului iar este incompletă. 

De aceea prin Medicina Isihastă eu am încercat să arăt că de 
fapt creștinismul vine cu această integralitate în care sacroterapia 
sufletului și terapia corpului nu sunt despărțite, ci sunt totodată.  
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De aceea, prin terapia corpului, creștinismul sau trăirea noastră creștină 
se întâlnește cu celelalte mistici, dar creștinismul are acest specific 
în plus, are sacroterapia sufletului, ceea ce celelalte nu au. 

De aceea, cum să spun, un bun creștin chiar dacă folosește 
anumite modalități de terapie energetică, chiar dacă sunt, să zicem 
așa, de stil necreștin, aceasta nu este un impediment dacă într-
adevăr face și al doilea pas în sacroterapia sufletului. Un creștin 
care renunță la sacroterapia sufletului, la vindecarea pură de suflet, 
acela pare că pe undeva cade din creștinism. Multora le e frică că 
prin comunicarea cu alte practici cad din creștinism sau pe undeva 
nu mai sunt creștini. Nu, nu e așa. Pentru că creștinismul este religia 
integralității, și a sufletului și a corpului. Așa că practicile celelalte, 
care pun accent mult pe partea corpului, dacă au sinceritate și caută 
într-adevăr un ideal înalt, sunt bune. Toată lumea știe că, chiar dacă 
medicina este laică, aduce vindecări. Aduce atâtea alinări. Nu se 
poate contesta. Avem și noi capacitatea de a avea o știință a noastră 
proprie de creație; aceasta nu înseamnă că e contrară lui Dumnezeu. 
Dar noi trebuie să ajungem la această integralitate de a vedea reali-
tatea în dublă stare: și ca parte ființială-suflet și ca parte corporală. 
Și atunci nu e nici o contradicție. 
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Identificarea chipului 
 
 
– Hristos ca Mântuitor este o enipostaziere... 
G.G.: Deja hristic, în momentul când a creat creaţia, Fiul lui 

Dumnezeu a devenit Hristos. Numai că e Hristos acela în Sine și pe 
urmă Hristos care se arată. E acelaşi. Nu că se face Hristos, e Hristos 
de la început. În momentul când creează, Fiul lui Dumnezeu se face 
Hristos. Hristos înseamnă şi Fiu de Dumnezeu şi fiu de creaţie. 

– Şi ce se întâmplă cu cetele astea? 
G.G.: Se vorbește de mult de acestea. Dumnezeu a creat lumea 

Lui. Dar vezi că Fiul lui Dumnezeu, pe undeva, creează lumea 
îngerilor într-o anumită coloratură de limbaj. Adică: „Doamne, 
Cuvântul Tău a creat un anume...”. Deci pentru fiecare e un anumit 
cuvânt. E, această lume a îngerilor e în măsura că în toate este acest 
arhechip al Cuvântului, cum am scris în Dicționarul acela. Și acela 
trebuie să apară.   

– Pentru mine, cum explic eu acum, un sfert din cuvânt e în 
fiecare... 

G.G.: Nu un sfert de cuvânt! E tot cuvântul domne! Dar e o 
anumită modalitate... Cuvântul nu se împarte. E același. Dar e spus 
într-un anumit fel. 

– Acest fel de spunere, după cât pot eu aşa să... ştiţi, pentru că 
noi avem ceva în comun: firea. 

G.G.: Păi nu! Cuvântul e acelaşi, cum să spun, firea e aceeaşi, a 
Cuvântului, dar transpunerea diferă. Ipostas înseamnă transpunere 
diferită.  

– Ipostasul e diferit. 
G.G.: Dar ca chip și ca fire suntem tot fire de oameni n-o să 

fim de animale. Suntem tot chip de oameni. Dar transpunerea ca 
ipostas în el... 
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– Asta este... ipostasul este transpunerea cuvântului... 
G.G. Transpunerea Cuvântului şi a firii Cuvântului. De-aia 

trebuie înţelese, de-aia vreau eu să apară [Dicționarul]...  
– Şi atunci aceștia, ceata cea de-a doua care a căzut... 
G.G.: Îngerii erau un fel de, cum să zic eu… Numărul ăsta de 

îngeri, care fiecare avea individualitatea lui... 
– Dar ei tot atâţia au rămas de la cădere... 
G.G.: Păi nici nu s-au înmulţit, nici n-au fost mai mulţi. Ei au o 

taină. Îngerii sunt în primul rând chipul direct al Fiului. De aia nu 
mai e nevoie nici să se înmulțească natural. 

– Şi încă ceva, că zice cineva: de ce  nu-i ia Dumnezeu să-i 
distrugă pe toţi ăştia? Nu poţi să-i distrugi...?  

G.G.: Dumnezeu nu omoară.  
– Sunt creaţii de-ale Lui, nu poţi să-i distrugi... 
G.G.: Și atunci zice aşa, că în momentul când Lucifer era, 

adică Luceafărul era îngerul cel mai strălucitor, adică în el... domne, 
foarte interesant... primul înger era Luceafărul pentru că el era...pe 
undeva cum zice colo, primus inter pares, adică primul între egali. 
Toți erau egali. Cum e în Sfânta Treime. Sunt egali, dar Tatăl e 
primul. E, se zice că ceata, în momentul când... mă rog, aici e iar o 
taină foarte adâncă care poate fi interpretată în diferite moduri... în 
jurul lui se grupează cei care sunt de acord cu el. Ăştia atunci se 
grupează şi în momentul ăsta se formează pe undeva un trup, căci 
căderea nu e hodoronc-tronc. Și atunci se regrupează într-un fel de 
cete. Pe urmă când vine blestemul lui Dumnezeu îi găsește în starea 
asta. Deci regruparea în cete apare în momentul când fiecare începe 
să-şi ia atitudine faţă de cădere, faţă de păcat. 

– Dar căderea îngerului... 
G.G.: Înainte de căderea omului... 
– Înainte de căderea omului...  Păi atunci atitudinea faţă de care 

cădere este?  
G.G.: Faţă de căderea lui Lucifer. 
– Lui Lucifer. Aşa... Dar de unde să le înțelegem mă părinte... 
G.G. Le spun Sfinții Părinți...  
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– Le spun Sfinții Părinți, le spun tot așa cum scrie și în Biblie şi 
dacă nu-mi spuneaţi dumneavoastră acum că despărţirea luminii de 
întuneric este de fapt [...] 

G.G.: Dumnezeu a creat întâi cerul...o să vedeți acolo... arăt eu 
că [...] E foarte concentrat. Căutați acolo, ce înseamnă apa, ce 
înseamnă... Cum să spun eu, înainte de a crea natura a creat îngerii. 
Și deja... îngerii căzuseră. Deci înainte de a începe prima... Cum să 
spun eu. Ceva foarte interesant... Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!”. 
Sfinții Părinți zic că Lumina preînchipuieşte două lucruri. Deci în 
primul rând lumina este arhechipul Maicii Domnului, şi, cum să 
spun, odată cu Maica Domnului Dumnezeu creează chipul direct... 
[...] 

– Atunci care este legătura sau deosebirea între chip şi arhechip? 
G.G.: Mă tăticule...  
– Arhechipul este vederea chipului, nu?  
G.G. Stai să-ți spun ceva. Chipul e unul... Adică, ăsta e arhe-

chipul în sine.  
– Am văzut ce înseamnă chipul, am înţeles... 
G.G.: E primul. Arhe înseamnă primul. Sau acel ceva care 

rămâne permanent și acela rămâne în toate. Și pe urmă toate 
celelalte chipuri care sunt, sunt cu funcţii, modalităţi speciale faţă 
de arhechip. Faţă de arhechip se raportează toate celelalte. Vezi că 
de-aia, de exemplu, filozofic, se vorbeşte aşa: noi avem gândire faţă 
de o afirmaţie şi de o negaţie. În logica noastră nu e așa, ci e vorba 
de un arhechip şi toate celelalte care sunt, care derivă din el. Dar nu 
în sensul de contradicţie, ci tot de afirmație. Deci, arhechipul 
Hristic – El e chipul. E unic! Și faţă de el sunt pe urmă toate trans-
punerile ca limbaj. Limbajul e unul, dar modalităţile de vorbire... 
câte sunt?...  

 
*** 

 
G.G.: Dacă suntem creștini să avem sinceritatea să fim creștini. 

Aceasta nu înseamnă că noi trebuie să fim chiar așa limitați și să nu 
fim deschiși și la o spiritualitate generală. Lumea de astăzi are 
nevoie în primul rând de o atitudine largă, dar nu de amestecătură. 
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Acum noi suntem nevoiți să trăim într-un context de diversitate. Nu 
putem să ne căsăpim unii pe alții. Trebuie să trăim în bună înțele-
gere, chiar dacă sunt anumite lucruri care, impropriu zis ne despart, 
ne deosebesc. De-aia sunt și situații care într-adevăr ne despart. Noi 
suntem puși în situația aceasta încât trebuie cu adevărat să trăim 
într-o lume aparent contradictorie, dar noi nu trebuie să o facem 
contradictorie. Trebuie să știm că totuși este o tactică pe undeva 
malefică de a învrăjbi lumea și chiar sub pretext de lucru bun să știți 
că învrăjbirea... Mântuitorul spune clar: „Nu te opune răului, dă-te 
la o parte. Nu fă războire”. Deși sunt anumite situații în care aparent 
apare războiul. În ce sens? Sub altă formă. Creștinismul, de fapt, 
face altfel de războire. Face un război de rezistență. Adică un 
adevărat creștin e conștient de ceea ce trebuie să fie. El nu cedează 
într-ale lui. Nu cere nici altuia să facă... să fie ca el. Și nici nu se 
implică și nu se amestecă. Că alții vor cu orice chip să ne amestece... 
să-i amestece pe creștini, să-i silească să nu mai fie creștini. Aia-i 
treaba lor. Așa că să nu cădeți în plasa aceasta. Să știți că în 
creștinism nu există război sfânt. Singurul război care se admite, pe 
undeva, este războiul pentru patrie, când vine cineva să-ți cucerească 
patria. Și mai e încă unul, cum să spun eu, o atitudine. Vine cineva 
în casă peste tine și îți dă în cap. Trebuie să te aperi. Te silești chiar 
să nu omori, dar în caz că nu ai ce face, trebuie să acționezi. 
Aceasta este problema noastră, a creștinilor, să trăim și noi oleacă 
creștinește. Și apoi nu știu ce păcatele, că nu prea ne hotărâm noi. 

Creștinismul pare puțin mai dur, în sensul că... Într-un fel e mai 
ușor și-ntr-un fel e mai greu. E mai ușor pentru că totuși ne dă niște 
modalități care nu sunt greu de făcut. Dar e mai greu din alt punct 
de vedere; totuși cere niște, să nu le zicem chiar renunțări, cere niște 
jertfe. Și noi suntem prea legați de lumea asta, prea legați de poftele 
noastre, prea legați de propriile noastre... Și foarte greu cedăm, 
foarte greu, foarte greu. 

– Da și cel mai greu e că chiar dacă vrem să cedăm, sunt ispite 
pe care nu le putem înțelege și sunt astea... 

G.G.: Auzi, lasă înțelesul, că la un moment dat înțelesul... Știi, 
și acesta e un fel de a zice că înțelegem. Că sunt anumite lucruri 
despre care bine zice părintele: „mintea te minte”. Mintea găsește 
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justificări. Ehee! Cică și diavolul pledează. Și el zice că ce face el e 
adevărul pur și chiar se miră cum Dumnezeu nu-l acceptă pe el, că 
el judecă normal, logica lui e logică normală. Așa că din punct de 
vedere creștin e altceva. E altceva. E logica aceea ființială. 

Trebuie insistat și trebuie mereu insistat și trebuie priceput și 
făcut cumva să înțeleagă, barim cei care vor să fie cu adevărat 
creștini, că creștinismul nu este trăire energetică. De aceea și în 
lucrarea respectivă eu insist foarte mult. Harul nu e altceva decât 
arătarea Ipostasului care este dincolo de energii. Harul are acțiune... 
Noi zicem că într-adevăr accesibilitatea noastră la Divinitate este 
energia harică. Dar energia harică nu se oprește în ea însăși, căci 
dacă se oprește în ea însăși nu mai e adevăratul creștinism, ci ne 
descoperă și ne pune în legătură cu Ipostasul care este Ființialitate, 
care este dincolo de energii. Harul e doar acela care ne întâlnește cu 
Ipostasul, cu Ființialitatea. Firea este altceva decât energie. Dacă nu 
se înțeleg acestea, majoritatea fac un fel de ocultism și vor să 
transforme și creștinismul în ocultism. Mulți confundă Harul tot cu 
un fel de trăire energetică. Nu, Harul e altceva, e cu totul altceva. 
Harul este acea taină care ne întâlnește cu Ființa. Dacă nu se 
pricepe asta, degeaba. Pe asta trebuie să insistați și dumneavoastră. 
Dacă nu vă descoperiți sufletul, degeaba. Zice Sfântul Simeon Noul 
Teolog, care e foarte tare, că dacă nu simți Harul  ̶  Harul în sensul 
acesta de a da accesibilitate la întâlnirea cu Ipostasul Fiului, 
Persoana  ̶ , dacă nu facem asta, e de fapt un fals creștinism. Noi să 
știți că foarte... Cine se poate lăuda dintre noi că vede Harul și vede 
Ipostasul ? E foarte delicat. E într-adevăr stare de judecată. 

– Eu mă gândesc așa uneori, că deși mintea le știe pe 
amândouă sau știe, și într-un fel le vede, și calea sufletului și calea 
răutăților, de ce predispoziția noastră este spre răutăți? 

G.G.: Cum zice un părinte: „În orice particulă din atomii 
corpului nostru și din energeticul nostru e negativism”. Îți dai 
seama? De aceea sfințenia nu e așa ușoară. 

– Și atunci nu se poate face sfințenie prin minte. 
G.G.: Cine-a spus? Păi mintea e energie. 
– Păi spun unii Sfinți Părinți, adică... 
G.G.: Nu, mă tăticule, auzi... Se fac niște confuzii... 
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– Ei spun că mai întâi să scăpăm mintea de rău... 
G.G.: Tu auzi? Tocmai asta e... Eu acum ultima parte pe care o 

scriu e tocmai asta: chipul după asemănare și chipul după fire. Și 
plus chipul după energii. Cele trei chipuri. Trebuie să înțelegem că 
Sfinții Părinți vedeau harul... Vederea harică e vederea integrală. De 
exemplu ai văzut și în „Cina cea de taină”, se face o deosebire între 
suflet, corp și trup. Trupul este partea de unire, e Raiul propriu-zis 
individual de unire a sufletului cu corpul. De aceea psihologicul 
nostru e această integralitate. E, Sfinții Părinți vedeau în sensul 
acesta. De aceea vorbeau ei... Mintea în sensul filocalic al Sfinților 
Părinți este această integralitate a conștiinței de suflet și a minții 
propriu-zise a rațiunilor energetice. Înțelegi? Și de aceea mintea... 
adică acea integralitate… De aceea au dreptate Sfinții Părinți că noi 
în primul rând trebuie să avem o conștiință unitară. Și această 
conștiință unitară trebuie să o avem. Așa că că ceea ce spun Sfinții 
Părinți e perfect, însă noi nu facem distincțiile și aici ne trebuie 
distincțiile. 

– Deci există distincție între mintea energetică și mintea ca 
unitate. 

G.G.: Mintea ca unitate. De exemplu, în Dialog în absolut, eu 
am căutat să concretizez. Există mai multe psihisme. E psihismul 
acela, pe undeva un fel de supra-psihism, adică este scânteia de 
Divinitate din noi, care e spiritualitatea aceea superioară divină din 
noi, psihismul acela divin, arhechipal. Pe urmă este psihismul ca 
sufletul nostru propriu-zis, spiritul nostru propriu-zis. Pe urmă este 
această transpunere de semi-psihism ca rațiuni în energiile corpului. 
Și este integralitatea psihologică a tuturor acestor psihisme. Domnule, 
dacă nu înțelegem aceasta, nu înțelegem. Și acestea nu sunt 
amestecate. 

– Sunt deodată, dar neamestecate... 
G.G.: Sfinții Părinți văd în integralitatea aceasta. Și de aceea au 

dreptate. Mintea în sensul filocalic este această integralitate în care 
se cuprinde, în care se reflectă și Divinul, adică Dumnezeirea, se 
reflectă și sufletul nostru, se reflectă și rațiunile corpului și totodată 
fac un fel de unitate și integralitate. Și de aceea, pe undeva, și 
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Părintele Stăniloae în Ascetica și mistica vorbește, foarte interesant, 
că la un moment și Sfinții Părinți transpun, pe undeva, psihologicul 
nostru și într-o formă de spiritualitate a vremii respective. Așa. 
Adică transpunerea lor în sensul filosofiei vremii. Sfinții Părinți 
totuși au grija aceasta să surprindă și partea pur creștină a revelației 
creștine în care fac deosebiri că totuși în așa-zisul psihism adică 
partea spirituală a noastră sunt, pe undeva, să nu-i zicem niște trepte 
dar, pe undeva, sunt niște, să nu zicem niște părți, totuși sunt niște, 
nu știu cum să le numesc. Filosofiile le numesc într-un fel ca părți, 
dar totuși trebuie înțeles că nu sunt de fapt părți. În  spiritualitatea 
aceasta a noastră se vorbește totuși de o zonă conștientă pură, de o 
zonă mai puțin conștientă și de o zonă chiar inconștientă. Asta e 
împărțirea platonică și esoterică a filosofiei și a psihologiei antice, 
pe care Sfinții Părinți o preiau totuși, însă caută să-i dea accepțiu-
nile creștine. Însă, zice și Părintele Stăniloae, îl citează pe Calist 
Catafigiotul, care spune că de fapt părțile întunecoase ale acestui 
psihism al nostru sunt, de fapt, adaosurile păcatului. În mod normal 
n-ar fi trebuit să le avem. De aceea, pe undeva, au dreptate și anticii, 
antici care au cam uitat de păcatul primordial al lui Adam. Ei iau 
realitatea așa cum e. Și realitatea noastră așa cum e, e într-adevăr că 
în psihismul nostru avem și niște zone obscure; conștiente, 
inconștiente.   

– Ca memorii ale păcatului. Ca memorii de păcat... 
G.G.: Deci noi trebuie să le identificăm. Freud aici se cam 

încurcă și el. Și el o ia ca realitate. Și are dreptate ca realitate. Dar 
nu e ca o realitate în sine, ci ca o realitate de adaos. Și atunci 
lucrurile sunt clare. Și atunci nu le mai încurcăm. În sensul creștin, 
făcând aceste distincții, știm acum cum să trăim. Ne identificăm 
chipul nostru. Chipul nostru... Și nu amestecăm chipul nostru cu 
Dumnezeirea, cum fac de exemplu orientalii, care la un moment dat 
au și ei partea lor de adevăr în care consideră psihismul, cum să 
spun eu, vorbesc de intelectul acela ca iluzie. Ei o iau practic. Însă 
vezi, noi, creștinii, căutăm să identificăm realitățile în sensul reve-
lației creștine. Adică le descoperim originea și le identificăm care e 
starea lor. Asta e, mă tată. Și atunci noi, creștinii, nu ne mai 
încurcăm. Că de aceea mulți creștini cad în niște misticisme 
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bolnăvicioase. Și ne învinuiesc alții că într-adevăr noi, creștinii, 
avem mistică energetică, avem mistică inferioară și așa mai departe. 
De aceea e nevoie de distincții. Clare. În creștinism, ca practică, la 
mulți nu le place... Majoritatea vor o practică de creștin numai de 
pietate. Chiar și la rugăciune zic ca o morișcă și gata, să înceapă, să 
apară minunile, să înceapă să... cum vor și aceștia, yoghinii, sau 
alții, să începi să vezi, să auzi, să începi să te ridici în aer... să... nu 
știu ce minuni să faci... Nu așa. În sensul creștin în primul rând este 
dezvăluirea ființialității noastre. Și pe urmă, în măsura în care noi 
ne dezvăluim, putem să dezvăluim comunicabilitatea cu celelalte 
fiin țe. Dar dacă noi nu ne dezvăluim comunicabilitatea, adică ceea 
ce suntem noi, cu ce comunicăm? Cu cine comunicăm, mă, cu ce 
comunicăm? Putem să comunicăm cu mâinile, comunicăm cu 
picioarele? Adică cum, în loc să ne uităm cu ochii ne uităm cu 
picioarele sau cu ce, cu fundul, sau cu ce ne uităm? De aceea în 
creștinism să știți... nuu... Că cică, eeee... Ce? Faci gnostică, faci 
cunoaștere? Stai mă, că asta nu e cunoaștere. Asta e în primul rând 
stabilirea realității, mă frate, mă. Ca să ne întâlnim. Cu cine mă 
întâlnesc? Mă întâlnesc cu Dumnezeu, Dumnezeu e Spirit... Una e 
când mă întâlnesc cu o vacă sau cu un câine, că altfel vorbesc. 
Pentru că trebuie să identific chipul lui. Cu Dumnezeu trebuie să ne 
identificăm ca chip și apoi știm să avem comunicabilitate. Deci are 
mare importanță. Adică cel puțin așa... 

– Aceasta poate deschide comunicabilitatea... Cunoașterea 
chipului... 

G.G.: În primul rând identificarea... 
– Identificarea noastră ca realitate, da... 
G.G.: Dacă noi nu ne identificăm? Cu ce? Sunt niște aberații, 

niște aiureli. Cu ce comunicăm? Tocmai asta e. În general manie-
rele de relatare și în Filocalie și în... sunt, cum să spun eu, sunt tot 
așa... Dar sunt, cum să spun eu, foarte greu de descifrat. Pentru că 
în Filocalie e altceva. Sfinții Părinți au pornit de la altceva. Sfinții 
Părinți, pentru că ei erau trăitori deja și aveau experiență, ei porneau 
direct, deja treceau peste pasul acesta de identificare. Ei nu-și mai 
puneau problema ce e Dumnezeu, ce suntem noi... Ei știau clar: 
Dumnezeu e Dumnezeu, noi suntem noi, hai, facem pocăință și 
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gata. Într-un fel am putea face și noi chestiunea aceasta direct, dar 
noi prin faptul că suntem poluați... dumneata dacă faci... începi să 
faci energisme, faci o mistică bolnăvicioasă și începi să faci... 
falsifici ce citești prin Filocalie și ieși un mistic ca vai de mama ta. 
Începi să aiurezi. Intră diavolul în tine. Începe să cânte diavolul, să 
spună diavolul și zici că e Dumnezeu. Confunzi pe Duhul Sfânt cu 
diavolul. Trebuie să facem niște deosebiri, mă. Ăsta e creștinismul. 
Așa că nu. Mulți nu vor să se pună puțin pe treabă ca să se iden-
tifice pe ei înșiși. Creștinismul cere pe undeva totuși o... Vedem și 
în Evanghelie și în Viețile Sfinților, chiar dacă creștinismul reduce 
și simplifică mult... Nu-ți cere să faci meditații, să faci filosofie, să 
faci teologie prea înaltă. Acum eu, și prin cărțile mele, fac eu puțin 
niște lucruri pentru că eu, mă rog, mă adresez și la un nivel mai 
general, dar să știi că esența o găsești în practica noastră obișnuită, 
în Taine, în Sfânta Liturghie... Aşa de bine le găseşti pe toate. Dar 
noi trebuie să le reidentificăm, să le rememorăm, să le recunoaştem. 

– Se spune undeva într-o carte despre cele trei atribute ale 
sufletului. De fapt cele trei stări, nu le spun ființialități... cele trei 
îndemnuri. Deci este sufletul ca practică, deci partea practică a 
sufletului, partea cognitivă și partea contemplativă. Acestea se pot 
identifica cumva ca realitate cu chipul, firea și ipostasul? 

G.G.: Mă, tăticule, aici e problema.. Eu, cum să spun, încerc 
acum, să zicem așa, o distincție mai clară ca să nu se mai confunde, 
să nu le confundăm. De aceea eu încerc acum să vorbesc... și în 
cartea respectivă, cea cu Vederea harică... există o asemănare în 
sensul acesta de ființialități. Adică de un fel de configurație spiri-
tuală care e dincolo de energii și un fel de configurație energetică 
care este transpunerea. E, Sfinții Părinți și relatările antice vorbesc 
pe undeva... odată vorbesc ca integralitate, dar ei se opresc foarte 
mult... mai mult la partea atributelor și a calităților... Noi acum 
mergem puțin mai... 

– Deci atributele și calitățile sunt după ființialități? 
G.G.: Sunt după ființialități. Și de aceea pe undeva noi vorbim 

în primul rând de un chip treime ca ființialitate și de o stare treimică 
de calități și atribute de care vorbesc și anticii... 
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– Da, deci aici este... Totuși în cartea aceasta „Dialoguri la 
Athos” athoniții spun despre aceste stări ale sufletului... Și ei spun, 
că de exemplu, asta voiam eu să vă întreb pe dumneavoastră, că 
dacă una dintre aceste trei stări, cărora ei le spun îndemnuri ale 
sufletului, dacă una este murdărită le murdărește și pe celelalte 
două. 

G.G.: Păi da, pentru că aici e... Și acum eu fac niște identificări 
pe baza aceasta. De aceea la Neofit acolo pe mulți îi șochează 
chestiunea aceasta, când vorbesc totuși de o triființialitate. Trifiin-
țialitate a noastră. Ca ființialitate. În primul rând chipul, firea și 
ipostasul. De aceea insist eu atât în cărțile astea. Noi avem chip, 
față și asemănare. Și de aceea noi vorbim de o asemănare după 
chip, asemănare după asemănare și o asemănare după fire. Trebuie 
citit pe îndelete acolo... 

– Și chip, fire și ipostas sunt ființialități... 
G.G.: Sunt ființialități. Adică este însăși esența, cum să spun 

eu... Sufletul nostru din punct de vedere creștin nu este o monadă, 
ci este pe undeva un fel de triadă. Triadă proprie. Acesta este 
postulatul de bază al unei, să zicem așa, cunoașteri creștine. De aici 
a pornit. Treimea este... 

– Poate că în creștinism nu ar putea să existe monadă pentru că 
chiar și Ființa în Sine este străluciri de Ființă în Sine care sunt 
energiile harice. 

G.G.: Lasă, energiile sunt în afară. Dar Ființa în Sine... 
– Are un viu în Sine... 
G.G.: E deja triființială în Sine. Dincolo de energii. 
– Deci nu poate fi ca monadă.  
G.G.: Nu poate să fie ca monadă. Tatăl e Tatăl pentru că deja e 

Treime. Are pe Fiul... 
– Pitagora vorbește mult despre această monadă. 
G.G.: La greci idealul era monada, adică unitatea. Și la un 

moment dat absorbire... 
– Și la un moment dat monada în mișcarea ei... Dar în mișcarea 

ei... Că aici este diferența că (eu n-am discutat asta, dar am citit-o) 
mișcarea ei în afară dă triada. 
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G.G.: Da. Pe când la noi tocmai mișcarea în Sine... 
– Mișcarea în Sine e Triada. 
G.G.: Și pe urmă există datorită acestei Triade o triadă și în 

afară ca energii-Har. E, pe asta se insistă foarte mult... 
– Și această triadă în afară este Dumnezeu cel Viu? 
G.G.: Dumnezeu cel Viu e acela din Sine. 
– Da, din Sine... 
G.G.: Sigur. 
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De la muzică la mistică 
 
 

G.G.: Am încercat și eu să ascult. Și simfonia aia a lui 
Beethoven. Sincer să spun, să vezi cum zice și Sfântul Serafim, 
muzica asta pe undeva încearcă un fel de sacralizare laică. De fapt e 
un fel de încercare de a sacraliza ceva laic, deși la un moment dat 
încerci să o numești tot un fel de sacralizare de altă modalitate, o 
sacralizare de-asta mascată... 

– Părinte, muzica, ce să vă zic, dar... 
G.G.: Auzi, eu nu mă bag, e specialitatea dumneatale. 
– Muzica asta clasică, deci perioada clasicismului... 
G.G.: Iluministă... 
– Iluminismul a fost înainte... 
G.G.: Păi da, deja de la ei începând... 
– Iluminismul a fost un curent literar... 
G.G.: Nuu... literar... 
– Nu a intrat în muzică. În muzică nu se poate arăta ilumi-

nismul... 
G.G.: Începând, începând de la Renaștere... aia e culmea 

culmilor... Și asta mi se pare mie foarte curioasă, deși eu, v-am 
spus, nu fac politică... 

– Muzica clasică există de la 1600 până la 1800 aproape – 
1790,  concentrată într-un gest. Toată perioada asta au compus 
arhetipuri. Ei au făcut acei piloni pe care se sprijină și astăzi...  
De-aia îi zice clasică. Este cea mai concretă formă de construcție. 
Ei au concretizat toată... au adunat tot ce s-a întâmplat până la ei. 

G.G.: Da, dar au făcut, au făcut ceva... 
– Și muzica asta nu e, că muzica religioasă a lui Bach... Muzica 

religioasă este un fel de închinăciune, muzica... 
G.G.: Înțeleg, dar ... 
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– Beethoven a zis că: „Dacă-aș scrie muzica pe care o aud, n-ar 
putea-o cânta voce omenească”. 

G.G.: Nu, el a avut ceva... aici e problema... 
– Beethoven a avut odată o discuție cu un cornist, care l-a 

întrebat: „Ce scrii așa greu, că nu pot s-o cânt cu instrumentul meu?!”. 
La care Beethoven i-a răspuns: „Ce-mi pasă mie de mizerabilul ăla 
de instrument, dacă mie așa-mi dictează Dumnezeu să scriu?!” 
Deci, nu știu... Eu asta vroiam să discut cu Sfinția Voastră. 

G.G.: Nu, mă rog... să discutați, dar văd din alt punct de vedere. 
Însă eu acuma pun problema în mod așa...  

– Sunt într-adevăr compozitori, cum a fost de exemplu, nu știu, 
Verdi, care, domne, a luat ceva, el a încercat să se implice, cum ați 
spus Sfinția Voastră... 

G.G.: Să sacralizezi laicul... 
– Să sacralizezi laicul. Dar el a fost, tot așa, forțat de con-

junctura socială, că era ocupația asta, toată Italia a fost ocupată... 
G.G.: Eu vreau să fac acuma abstracție de toate astea. 

Problema e așa. O luăm așa puțin istoric cu așa zisele perioade sau 
epoci istorice: evul antic, evul nu știu mai care, evul mediu, evul nu 
știu cum, capitalismul, nu știu mai care... Să știi că este o chestiune 
foarte interesantă, că totuși perioadele ăstea istorice par că se impun 
într-un fel, dar, pe undeva, se pare că unii chiar... nu știu dacă e 
posibil așa ceva... unii chiar încearcă să manevreze. Adică unii 
chiar se laudă că manevrează... 

– Și reușesc să manevreze... 
G.G.: Uite, de exemplu, cum e  lovitura asta, toată întorsătura 

asta din `89. Și din aia... Ca o întorsătură. Cum e placa, știi: „S-a 
terminat placa, hai să o întoarcem pe partea ailaltă.” Sau cum a fost 
introducerea comunismului. A fost o placă. Aicea, mă rog, nu știu, 
e politică sau e ceva mai subtil? În asta eu nu mă bag. Mie mi se 
pare foarte misterios. Nu mă bag, pe mine nu mă interesează, dar 
vorbesc așa, ca fapt mistic. E ceva foarte interesant. Parcă epocile 
astea când încep, parcă se nasc și niște oameni... Aici e ceva foarte 
enigmatic. Dacă n-ar fi fost, de exemplu, un Dante, un Boccaccio, 
nu știu mai care..., Michelangelo, Rafael... 
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– Da Vinci... 
G.G.: Domne, știi cum… Când a venit Renașterea, parcă au 

fost și oamenii programați!... Înțelegi? Și a întors pe dos toată 
istoria!... Adică, gata... A schimbat placa și a sucit-o și imediat... 
aaa... făcut-o! Nu ți se pare o chestie foarte interesantă asta? Hai, 
domne, că... cât ai vrea tu... 

– Mi se pare foarte curioasă, dar nu îndrăznesc să cred... 
G.G.: Cât ai vrea tu să programezi, hai să zicem, că unii se 

laudă că programează... Hai, domne, cum să-i programezi și să ai și 
oamenii gata făcuți... că ăștia nu poți... 

– Părinte, vedeți, în toată această curiozitate... mi se pare într-
adevăr... 

G.G.: Domne, eu... 
– Părinte, dar nu pot să accept că asta e o treabă diavolească! 
G.G.: Aici e problema. Dar ce este interesant că, începând, de 

exemplu, cu Renașterea... Fă socoteala că până la Renaștere era 
cultura bizantină. Băi, frateee, noi nu prea avem... știi ce înseamnă 
cultura bizantină? Evul mediu pe care l-a întors peste cap... Renașterea. 
A avut o viziune și o structură care... Bă, frate, nici așa. Întorci 
butonul și începi să dai pe programul 2. Eu pun problema ca 
mistică, ca fapt în sine. Culturile astea, foarte enigmatic...  

– Dar, oricum, Renașterea este considerată, din punct de vedere 
spiritual, o cădere... 

G.G.: Așa. Renașterea, ce se întâmplă... de ce e considerată, 
într-un fel o cădere?... Ce înseamnă Renașterea?! Păi tot Evul Mediu 
și toată cultura bizantină, și de fapt pictura noastră bizantină... acuma 
începem noi să o... Toată cultura bizantină ce spune? Domne: 
materia nu face doi bani, corpul este... piedica spiritului, deci 
trebuie cu orice chip dat la o parte materia-corpul, anihilat totul și 
evidențiată partea spirituală. Carnația afară cu ea, nu există... Nu 
există frumusețe materială! Nu există! Uită-te la toate picturile... la 
un moment dat niște strâmbături, niște linii... ce-i aia, domne? Când 
începe Rafael cu carnația aia de caști gura... Începe... Dacă până 
atunci era predominarea spiritului, în tot bizantinismul, acuma gata! 
Spiritul e umbră. Hai, domne, că de fapt spiritul se reflectă în 
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carnație și carnația e totul! Și, fă socoteala că a produs o 
adevărată... nu numai cultură, dar o răsturnare și de concept și de 
trăire, care s-a băgat până în religie. E, asta chiar așa a fost... Și în al 
doilea rând, acum faceți socoteala, că începând, de exemplu, cu 
Renașterea... începând cu Renașterea ateismul și concepțiile mate-
rialiste au început să... Și la un moment dat fac un fel de divinizare 
a umanului. 

– Dar, vedeți dumneavoastră, aici erau categorii de oameni de 
cultură care practicau asta... 

G.G.: Măi tăticule, nu e vorba ... 
– E vorba de ce au lăsat... 
G.G.: E vorba de spiritul în sine... 
– Păi și acuma sunt oameni care merg pe partea materială... 
G.G.: Stai mă, tăticule... Pe mine mă interesază ca esență. 

Problema asta... spiritul ăsta de epocă, care se impune, care dă sens 
la un moment dat... E, fă socoteala, asta Renașterea, din o mie două 
sute și ceva... Că a început cu italienii... Pe urmă, gata, hodorong-
tronc, cu lovitura teribilă a revoluției din Franța și pe urmă începe 
Iluminismul: o mie șapte sute opt zeci și... nu știu... optzeci și nouă 
parcă... și asta iar e o cotitură... Și aici începe `48 cu revoluțiile și 
de la revoluții... pe urmă culminează cu comunismul și acuma iar se 
răstoarnă treburile. E, nu ți se pare?... Pe mine nuuu, pe mine ca 
istoric, adică pe mine nu mă interesează deloc politica. Dar mie mi 
se pare foarte curioasă chestiunea asta ca mistică. Domne, istoria 
asta e foarte... Aici trebuie dibuit. Ce duh umblă, dom’le?! Care duh 
umblă?! Uite, acum s-o luăm așa, ca fapt. Până la venirea Mântui-
torului erau, să zicem așa, niște curente istorice care se impuneau și 
care, la un moment dat, schimbau pur și simplu toată istoria. De 
exemplu, în perioada antică, era problema imperiilor... Imperiul 
care se putea impune... 

– Își impunea tot... 
G.G.: Își impunea tot. Cultura și spiritualitatea. Acum... Aici e 

foarte interesant că, după Domnul Hristos, spiritul impune forma 
istorică. Pe când, înainte, forma istorică impunea spiritul!  

– Păi... da’ stați un pic... Și atuncea... 
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G.G.: Hai domne?!?... Acuma hai să facem și noi oleacă... nu 
politică. 

– Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar... 
G.G.: E interesant! Pe mine... 
– Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar atunci de ce, dacă 

spiritul a impus chestia asta, de ce au fost crimele acelea în numele 
lui Hristos? 

G.G.: Aici e problema! Că a fost spiritul! Dar ce fel de spirit?! 
– Păi aicea e... 
G.G.: Pentru că a impus! Și aici e culmea, că la un moment dat, 

după Hristos, apar cele două spirite: hristic și antihristic. Dacă 
înainte era, pe undeva, spirit și materie. Da, spiritul și materia... 

– Părinte, știți ce mă minunează pe mine... 
G.G.: Cum spui și frăția ta, pe mine mă minunează chestia 

asta... 
– Și mă nedumirește în același timp... Cum puteau oamenii ăia, 

pe vremea lui Hristos sau după Hristos imediat, să moară... să 
moară pentru Hristos cu adevărat, să fie sinceri că mor și că nu-i 
interesează moartea... 

G.G.: Mucenicii... 
– Mucenicii... Și acum nu mai are nimeni curaj să o facă?! Și, 

totuși, societățile au evoluat. Au evoluat în înțelegere, în profun-
zime, în trăire... 

– Înseamnă că au involuat... 
G.G.: Nu, nu... Auzi, fii atent aici. Tocmai asta e. Cum ai spus și 

frăția ta. Asta mă minunează și pe mine, așa, ca fapt în sine. Că și 
istoria asta are... Într-un fel, văd că pe mulți îi preocupă foarte mult. 
De-aia se face atâta caz că vine Antihrist, că vin nu știu ce... că sunt  
nu știu care... Lumea acuma face aproape mai mult decât politica 
propriu-zisă, face un fel de, să zicem așa, un fel de politică religioasă. 
Lucru foarte interesant. Adică... Asta trebuie să o vedem într-un sens 
puțin mai adânc, nu ca simplă manevrare... Unii poate se laudă că fac 
manevrări. Asta pe mine mă... E posibil să manevreze cineva?! 

– Da! Asta sigur! Deci și forțe oculte dar și forțeee… concrete, 
care au frâiele în mână. 
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G.G: Domne, eu înțeleg... 
– Au arătat la televizor acuma un evreu de vreo 28 de ani care 

s-a botezat. Și, în momentul când i-a făcut cruce, cu sfântul mir, i-a 
rămas acolo. Aicea, pe frunte... 

– S-a înroșit... 
– S-a înroșit pe frunte și așa a rămas... 
– Deci e considerată o minune. A fost săptămâna trecută o 

emisiune la Viața Spirituală cu... 
G.G.: Nu, dar eu vreau să spun... Aici e problema pe care mi-o 

pun eu... problema asta interesantă a spiritului acesta istoric care se 
impune... 

– Adică, dumneavoastră vreți să separați spiritul istoric de 
spiritul filocaliei? 

G.G.: Nu! Nu! Aici eu nu-mi pun problema să le separ! Pe 
mine mă interesează tocmai acest spirit istoric, să zic așa, care 
lucrează și ce este el. Asta e foarte interesant! 

– E, asta numai înduhovniciții... Așa eu ce să vă spun... Dac-ar 
fi să-l analizez, spiritul ăsta normal că l-aș... 

G.G.: Și aicea, acuma punem și problema muzicii... Dacă după 
Hristos apare întotdeauna, să zicem așa, un fel de dualitate: spirit 
hristic și antihristic, că, începând de la Sfântul Ioan Evanghelistul... 
deja imediat a mirosit spiritul antihristic. 

– Eu asta vroiam să discut cu dumneavoastră: muzica, față de 
celelalte arte este chip... 

G.G.: Auzi, tăticule... muzica, nu te supăra! Acuma, iartă-mă, 
că nu vreau să te ating în... Dar să știi că din punct de vedere mistic, 
din punct de vedere mistic... muzica este desacralizată... Iartă-mă! 
Iartă-mă!...  

– Eu cred tocmai invers, că muzica este... 
G.G.: Domne, e nenorocire...  
– De exemplu, dacă cinematografia, dacă teatrul, dacă pictura, 

dacă astea sunt scoase în afară... exprimări în afară... 
G.G.: Auzi, fii atent! Dacă o luăm așa, mistic și în spiritul 

viziunii ăsteia neofitice carpatine, să știi, vederea este chipul, pe 
urmă memoria este duhul și limbajul este Fiul-spiritul... Spiritul... 
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limbajul e. E... în limbaj intră muzica. Așa că în limbaj intră toate 
artele... În limbaj intră. Dar fiecare are, în schimb, taina chipului... 

– Eu asta vroiam să spun... 
G.G.: Le are ca esență. Ele sunt transpunere de chip... ființia-

lități... 
– Da. Este clar. Deci nu, dumneavoastră ați spus... Această 

parte de spirit care este vorbirea, cuvântul... 
G.G.: Nu, în cuvânt intră și muzica... 
– Păi da, dar mă gândesc, cum să vă spun... De exemplu, Hegel 

a făcut categorisiri. Ce se întâmplă? Spiritul se exprimă, dar spiritul 
se exprimă în diferite forme... 

G.G.: Limbajul e... Auzi, limbajul e tocmai diversitatea. 
– Păi da, diversitatea, dar cum să vă spun... Bănuiesc că, într-

un fel, dintr-un loc vine limbajul muzical, dintr-un loc vine limbajul 
artistic... 

G.G.: Nu. E același lucru. E fond comun, numai transpunerea e 
specifică. Și ceea ce este interesant că din punct de... o să vezi, mai 
ales la Sfântul Serafim de Sarov, de exemplu... Sfântul Serafim de 
Sarov la un moment dat... 

Int.1: Părinte, eu nu pot să cred... 
G.G.: Auzi, nu te contrazic. Nu te superi? 
– Nu mă contrazic, dar vă spun din ce știu eu, din ce mi-au 

spus oameni mari, nu... 
G.G.: Domne, oamenii mari o privesc ei... Fiecare o trage pe 

turta lui. Eu caut acuma, cum să spun eu, să privesc, adică să identific 
niște lucruri care nu contează după veleitățile fiecăruia... sau după 
plăcerile lui sau după... Fiecare vrea să-și evidențieze partea lui. E 
vorba de niște esențe pe care, domne, vrei, nu vrei, îți place, nu-ți 
place, trebuie să le primești. Înțelegi? O să vedeți că și Sfinții 
filocalici spun așa. La un moment dat, iconoclaștii speculau chestia 
asta. De exemplu... Și misticii mari creștini admiteau icoana, dar nu 
admiteau coloristica prea bogată. Aveau doar trei culori: roșu, galben 
și albastru... roșul, albul și albastrul. Ăstea sunt culorile... 

– Și nuanțe de roșu... 
G.G.: Aia foarte puțin. De-aia, icoanele vechi, la un moment 

dat, erau albe. Deci icoana era chipul, dar nu se admitea forma.  
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Se admitea cititul, dar nu se admitea muzicalitatea. Înainte nu era 
voie să se cânte. Cântatul apare la un moment dat. Știi când apare 
cântatul în biserică? Spun istoric. Cântatul, istoric, deja apare... apare 
deja de prin... în biserica noastră apare cu Sfântul Ioan Damaschin, 
care compune cele opt glasuri. Fă socoteala, Sfântul Ioan Damaschin 
deja e pe la șapte sute și ceva... Altfel nu exista... Nu exista cântat. 
Nu se admitea, cum să spun eu, în manifestarea cultului exterior... 
Sfântul Serafim de Sarov, de exemplu, el era duhovnic la o 
mânăstire de maici. Și la mânăstirea asta de maici, în Rusia, era un 
specific, adică... multe mânăstiri se ocupau cu pictura, cu muzica, 
cu broderiile, cu nu știu ce... Unde a intrat el, le-a interzis total. 
Cine vrea să facă mistică, isihasm... Asta este! Și pe baza asta, 
dom’le, pe undeva, de-aia Sfântul Serafim e foarte... e considerat 
unul dintre sfinții cei mai reprezentativi, dar, pe undeva, mulți sunt 
puțin legați de școala rusă, de pictura rusă... 

– Și muzica... 
G.G.: Și muzica... Le-a dat o lovitură. La un moment dat pare 

că chiar s-a produs așa un fel de scindare în cultura... care spunea că 
artele sunt de fapt o încercare de a sacraliza creația și a desacraliza 
Divinul. Pentru că trebuie văzut că toate coloristicile astea sunt 
energetice-harice. Sfântul Serafim de Sarov era...  

– Părinte, și nu putem să le luăm aceste încercări de sacralizare 
a creației, ca încercarea creației de ajunge... 

G.G.: Aici e problema! Aici e chestiunea... Încercarea... urcarea 
creației... adică încercarea... îndumnezeirea creației sau harizarea 
creației nu se face prin înfrumusețarea creației, prin creație, ci prin 
transformarea creației în dumnezeu. 

– Și transformarea asta trebuie să se facă prin niște acte... 
G.G.: Tăticule, se face prin acte, dar trebuie prin Ființialități 

Divine, nu prin ființialități de creație... 
– Păi ca să mă duc în pădure trebuie să merg pe picioare... 
G.G.: Tăticule... Auzi? Da... de ce să nu mergi prin puterea 

Sfântului Duh, fără picioare? 
– Acolo vreau să ajung... 
G.G.: Pentru că creația trebuie să recunoască... Știi care este 

toată mistica... și sfinții, pe undeva, și Sfântul Serafim de Sarov se 
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apropie, de-aia e și foarte iubit la noi, se apropie mai mult de 
Filocalia noastră carpatină. De ce se apropie mai mult? Pentru că 
este tocmai mistica aceasta a Supradivinului... Adică creația are 
nevoie nu să trăiască propria ei formă, pentru că asta o are, ci 
creația trebuie să trăiască, chiar dacă trăiește  prin modalitatea ei de 
creație, să trăiască tocmai Suprarealitatea Divină. Și ca să trăiască 
Divinul nu trebuie să transpună Divinul prin creație, ci creația să se 
transpună direct în Divinitate. Adică ea să nu se mai miște prin 
propriile ei forme... Asta-i culmea! Exact cum zice colo în Psalmul 
lui Neofit: „Doamne, cum e posibil ca oceanul să intre în picătură?” 
Deci la un moment dat intri în Supraființă. Eeeee, pe când muzica 
dumneatale sau arta cutare sau cutare e o încercare de a coborî 
Divinul în creație. Pe când sensul adevărat al misticii creștine e... nu 
să cobori... ci să urci creația în Divin. Dar în momentul în care 
creația urcă în Divin nu mai manifestă Divinul... 

– Păi bine, și atuncea, totuși... 
G.G.: Atuncea cade totalmente ce e creat.  
– Poate că există posibilitatea ca ea să fie greșit interpretată... 

că totuși ea este tot o încercare a creației de a urca în Divin... 
G.G.: Tăticule, nu... Aici e o chestiune foarte interesantă, care... 

Aici au încercat-o ăștia cu Renașterea și, la un moment dat, mate-
raliștii, și asta se zice că o face în primul rând spiritul germanic... 

– Dacă toți compozitorii, deci ăștia mari, spun că nu au scris de 
la ei... 

G.G.: Mă tăticule, auzi, fii atent aicea! Budiștii și ăștia... misti-
cile antice au făcut o mare descoperire. Cel puțin, după cât înțeleg 
eu... Și asta a descoperit-o prima dată Lucifer-diavolul: există un 
„divin” de creație. Cu ghilimele divin. Auzi, să te ferească Dumnezeu 
să intri în măreția divinului de creație că te-ai ras. Adică, Dumnezeu 
când ne-a creat pe noi creația, ne-a creat cu un fond așa de teribil 
încât dacă l-ai trăi și l-ai vedea... zici că e Divinul Divin. Și te-ai 
ras. Și de aia Buddha când a văzut divinul de creație a zis că e 
Dumnezeu și e Nirvana și, în felul lui, are dreptate. 

– Da, dar după aia trebuie privit dincolo... 
G.G.: Dar nenorocirea cea mare... Aici e chestiunea... Diavolul 

de-aia... aici e chestia... a reușit să descopere și să trăiască divinul... 
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divinul, în ghilimele, de creație. Însă, acuma, luând-o din alt punct 
de vedere... Bă, o fi el divinul ăsta creație divin de te face praf, ești 
terminat, dar... este un rahat față de Divinul Divin.  

– Și cum poți să le desparți? 
G.G.: E, aici e taina! Aici e cică cea mai mare ispită a misti-

cilor. Dacă, cumva, aluneci în divinul de creație, te-ai ras! Pentru că 
aproape nu mai poți ieși! Exact cum, de exemplu, se zice, într-un 
fel, în sensul mistic, că iubirea se desparte așa de teribil de eros. În 
general, în momentul când ai gustat din erosul carnal, ești tentat 
permanent să confunzi iubirea cu erosul. Orice ai face, oricum ai 
suci-o, până la urmă tot acolo se duce! E, aici e chestiunea, că de 
fapt e cu totul altceva! E, același lucru se întâmplă! Domne, dacă ai 
alunecat în divinul de creație... Pfuuu!!! Știii cum?!? Sfântul 
Serafim de Sarov a pățit ceva. La un moment dat se expune la un 
canon ca 1000 de zile să... De ce?! Pentru că el a căzut în divinul de 
creație și era pericol să se piardă pe veșnicie! Asta-i. Și el nu a mai 
putut... A făcut un supra-efort! A zis să moară, să trăznească, să 
crape... un efort supra-omenesc. A putut să iasă!! Și de-aia la sfinți 
e o frică așa de teribilă de a intra în divinul de creație. Băi, frate, 
mai bine să mori, să te prăjești, să stai în chinurile iadului... mai 
bine în chinurile iadului decât să cazi în ăla! Că din chinurile 
iadului mai ai nădejde, tot mai primești o rază de divinitate, dar în 
divinul de creație nu mai... Și diavolul are și el „dreptatea” lui. El 
trăiește „divinitatea”! Băi, e nenorocire mare de tot. Și aici e 
chestia... Și de-aia misticii ăștia, și tibetanii și ăia nu sunt chiar așa 
tromboniști. Oamenii ăștia privesc lucrurile foarteee... așaaa... Deci, 
la un moment dat, când ajungi la mistica aia să intri în divinitatea 
de creație te-ai ras! Și într-adevăr, domne, ajungi la niște lucruri... 
Cum zice acolo... Dumnezeu când ne-a creat și ne-a dat chip, ne-a 
investit și ne-a dat ceva extraordinar! Aici e problema, să nu cădem 
în divinul de creație! Aicea-i chestiunea, iară pomul Raiului... Și 
Adam și Eva au căzut în... Îți dai seama, acuma, să o luăm așa... Bă, 
ce păcatele... acuma vorbesc cam într-un stil așa, puțin cam dena-
turat... Era Raiul!!! Era pomul vieții!!! Î ți dai seama! Diavolul care 
îl momește... 

– Mulți spun că pomul creației este... 
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G.G.: Eeeee!!! Sunt niște chestii! Astea sunt transpuneri! Cum 
să fie?! Ei văd în sensul filozofiei grecești. Vezi calitățile și atribu-
tele în loc să vezi ființialitățile. Ei, acuma, trebuie să vezi ființiali-
tățile! Aia e esența. Pot să fie și așa, să vezi prelungirea, însă e 
vorba de ființialități. Să știi că păcatul ăsta adamic, aici e nenoro-
cirea, prin păcatul adamic noi suntem tentați să alunecăm în divinul 
de creație... Și ceea ce este foarte interesant e că divinul de creație 
culminează, într-un fel, energetic, în Renaștere. Și aicea... Intelec-
tualismul nostru e un fel de alură d-asta, de divin de creație.  

– Elitism religios... 
G.G.: Aoleu!... D-aia, pe undeva, mulți se sperie de unii sfinți 

care sunt așa de anti-intelectualiști și sunt așa de răi... Un sfânt ca 
Sfântul Serafim de Sarov sau un sfânt care a gustat din Divin, dar în 
același timp a întrevăzut și a văzut și alunecușul divinului de 
creație, domne, intră în ei o frică!... Știi cum?! Mai ceva decât de 
moarte! Mai ceva decât iadul! Iadul e floare la ureche pentru un 
sfânt! Suport iadul, exact cum zicea Sfântul Siluan, stau în iad, dar 
să nu mă despart de Dumnezeu! 

– Părinte, dar arta este legea esteticii care se leagă integral de 
chestia asta... 

G.G.: Taci, bă, din gură!... Și d-aia sfinții sunt așa de... Și d-aia 
zice colo: „Să te ferească Dumnezeu de...” 

– Dați-ne niște repere ale divinului ăstuia de creație... Care 
este...? 

G.G.: Tăticule, auzi?...  
– Cum să-l recunoaștem, ca să nu cădem? 
G.G.: Tăticule... Divinul de creație... Tocmai aicea e... Și aicea 

Sfinții Părinți... De-aia Filocalia e așa de frumoasă și de mare! 
Toată Filocalia și toate Viețile Sfinților nu fac altceva decât să ne 
ferească de divinul de creație... Și de-aia e dur! Jos cu cutare! Jos cu 
cutare! Jos cu muzica! Jos cu cutare! Post până-ți sar măselele! 
Nimic! Nici să nu te mai speli, nici să nu te mai... La un moment 
dat ajungi de zici că ești cretin, că ești nebun, că ești nu știu ce... 
Tocmai de-asta ca să scapi de orice și să faci din divinul ăsta de 
creație... să faci rahat... Pardon de expresie! 
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– Păi mă duc să-mi dau demisia de la serviciu. 
– Ha, ha, ha!!!! 
G.G.: Păi să știi... Dacă ai fi un mistic d-ăsta, așa ai ajunge! 

Nebun! 
– Păi și în momentul ăla mă despart de familie... 
G.G.: Păi aia e! N-ai văzut ce se zice în evanghelia de astăzi?!? 

Bă, să te ferească Dumnezeu să ajungi nebun! Da, acuma, asta e 
chestia! Dacă vei avea capacitatea să fi nebun pentru Hristos, chiar 
dacă te consideră lumea nebun, ești cineva!  

– Da! 
G.G.: Dar nenorocirea e că − aici e pericolul − că s-ar putea să 

fi un fals nebun! 
– Păi acuma nu mă mai tem că aș ajunge un fals nebun... 
G.G.: Eee! Auzi!? Să te temi! Păi dacă sfinții s-au temut! 
– Nu mă tem în sensul ăsta că... 
G.G.: Aoleu, aoleu, tăticuleee! Aoleu, aoleu! Știi cum?! Să-ți 

fie frică! Acum să-ți fie frică mai tare! 
– E o diferență între a fi fals nebun și a fi căzut în divinul de 

creație, că simptomele de nebunie se văd mai devreme de a cădea! 
G.G.: Auzi?! În momentul în care ai intrat în divinul de creație 

deja începi să înnebunești! Iar în momentul în care ai început să 
intri în Divinitate, iar înnebunești! Dar ce fel de nebunie? Că sunt 
mai multe grade de nebunie! E o nebunie mascată și e o nebunie pe 
față! 

– Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!  
G.G.: Iertați-mă, dar eu spun niște chestii foarte tari...  
– O nebunie mascată!... 
G.G.: Bă, e nenorocire, bă! 
– Dar să știți că... 
G.G.: Uite, cum e ăsta, săracuuu... Stelian… La el deja nebunia 

mascată începe să se dea pe față... 
– A, deci când ați spus că e o nebunie mascată și una pe față, 

aia mascată e... mascată dată pe față... 
G.G.: Și aia e întotdeauna nebunie! Daaa... Stelian, dacă face 

actele alea, deja a intrat în nebunie. Daaa... E nebun! Am avut 
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dreptate! E nebun, domne! El, în felul lui, crede anumite chestii, 
adică trăiește niște chestii, dar de nebunie! Dar, el nuuu... el nu le 
mai controlează... Intră într-o fază de-asta... 

– E controlat de ele, nu mai controlează... 
G.G.: Daaa... E, și sfinții s-au aflat a fi într-o nebunie d-asta! 

Adică într-o nebunie Divină... 
– Sfânta ignoranță!... 
G.G.: Bă, tăticule, d-aia zic eu, auzi? Să știi, mistica nu e...  
– Părinte... faptul că am așa dileme și că simt că ceva m-a 

clătinat așa puțin, e ceva... Adică, când am auzit pe casetă chestiile 
alea mi-am făcut gânduri ... Domne, domne, cum adică, ce ziceau 
acolo... că...? 

G.G.: Auzi tăticule, acum eu vă spusei așa ca... Problema e așa. 
Dumnezeu ne mai îngăduie să mai avem jucării... Adică ne mai 
jucăm și cu divinul de creație... Dar să știi dacă vrei să crești... Eu 
acuma, iartă-mă, eu am vrut săăă... 

– Aștept canonul. Să-mi spuneți: îmi dau demisia, îmi dau 
demisia și gata!! 

– Hă, hă, hă... 
G.G.: Tăticule, nu e vorba să-ți dai demisia. Acum ți-am spus 

să nu-ți dai demisia. Pentru că zice Filocalia: când vezi pe unul că 
vrea să se facă sfânt, ia-l de picioare, fă-i ceva și... desființează-l, 
„de-sfințește-l”! Că e periculos! Că nu știi ce fel de sfânt iese!  

– Părinte, dar atuncea... marile valori, marele umanism este 
negat integral! 

G.G.: Ce?! 
– Umanismul în general...     
G.G.: Auzi, aici e frumusețea! Există... Se pare că există și un 

umanism pe care nu trebuie să-l facă omul... 
– Iertați-mă puțin.... 
G.G.: Bă tată... hai că eu am treabă, dar mă avântai acuma de 

mă.... 
– ? 
G.G.: Păi nuuu, dar n-am timp. Se pare că există și un umanism 

Divin, dar ceea ce este interesant, nu pe care îl face omul. Aici e 
culmea, că trebuie să-l facă Divinul... Adică nu trebuie să-și dezvăluie 
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și să-și evidențieze Divinul... Aici e frumusețea creștinismului, e 
specificul pur al creștinismului: creația trebuie să o trăiască numai 
Divinul, adică pe undeva să se desființeze pe ea însăși. Aici au 
dreptate totuși și misticii... orientalii că trebuie să se absoarbă 
Divinul, numai că din punct de vedere creștin nu înseamnă absor-
bire, ci altceva: intrare de trăire a Divinului prin proprie... La un 
moment dat în sensul în care te divinizezi și, într-un fel, te faci 
dumnezeu, deși tu ești în carne și oase... Nu absorbire! Aici nu 
înțeleg ei... Dar ceea ce e interesant... Asta e culmea culmilor... Aici 
e măreția teribilă... Cel puțin eu nu sunt capabil să transpun... 
măreția asta a tainei Hristice ce face tocmai inversul: El se umani-
zează! Hristos poate să facă muzică, Hristos poate să facă pictură, 
poate să facă intelectualizare, poate să facă filozofie, poate să facă... 
poate nu e limbajul, dar... EL poate să facă... Și ceea ce face EL 
putem împlini. Dacă facem noi e nenorocire! El de ce poate face?! 
O poate face pentru că El, Dumnezeu, vrea să trăiască ceea ce nu 
are El. El n-are natura de creație. O creează. Deci esența trăirii e ca 
tu să trăiești ceea ce n-ai! Vrei să trăiești altă natură! Eu ca să 
trăiesc altă natură trebuie să trăiesc natura lui Dumnezeu. Dumnezeu 
ca să... trebuie să trăiască natura umană. E, și aici e întâlnirea! Nu 
știu dacă ai citit Trăirea mistică a liturghiei. Desăvârșirea liturghiei 
e când se zice Tatăl nostru... Știi cine pronunță Tatăl nostru? Îl zice 
Mântuitorul! Dar noi nu știm. Ca act în sine... În momentul ăla, 
toată creația cade în genunchi și diavolii, cât sunt ei de diavoli, 
atunci se închină la Dumnezeu Tatăl. Fără discuție. Atunci, asta e 
culmea, și asta se zice că pe undeva e o chestie care... diavolilor li 
se rememorează divinul. Ei au uitat aproape de divin. În momentul 
când... de aceea e cea mai teribilă... Și ceea ce este interesant e că 
atunci când pronunță „Tatăl nostru” Mântuitorul îl cântă! Și încă 
ceva! Iar e o chestie tare de tot... Când se cântă „Cuvine-se cu 
adevărat”, știi cine cântă?! Tot Mântuitorul! Și atuncea Mântuitorul 
face muzică de creație! El cântă! Mă, tată, e o chestie tare de tot 
asta!! E, dacă înțelegi astea înțelegi mistică, mă, tată! Îți dai seama?! 
El, Mântuitorul cântă creația! Dumnezeu cântă creația! Băi, îți dai 
sama ce e asta?!... Dumnezeu cântă creația! Îți dai seama? E, dacă 
înțelegi asta ai înțeles mistică creștină! E ființialitate, nu mai e 
ideație! Dacă nu înțelegi asta, n-ai... 
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Int.1: ? 
G.G.: Tăticule, auzi... Uite. Tot ceea ce trăim noi și micile 

noastre egoisme sunt doar raze de divinitate de creație. 
– Deci nu sunt nici măcar divinitate de creație! Doar raze de 

divinitate de creație! Dar dacă ar fi raze de Divinitate Ființială? 
– Eee!! Cum să fie egoismul rază de Divinitate Ființială?!? 
G.G.: Aici e culmea!... 
– Raze! Că de-aia zice Dumnezeu lui Moise: „Nu călca pe 

pământul ăla în sandale, că te arzi!” 
G.G.: Aici e problema! De aceea să admitem un divin de 

creație..., să zicem așa, numai care-l face Dumnezeu, care-l face... 
– Și totuși, divinul ăsta de creație este creație diavolească... 
G.G.: Nu e creație diavolească, domne!!! E făcută... Pe care-a 

făcut-o Dumnezeu, mă tată!  
– Nu divinul de creație pe care-l face Hristos, ci divinul de 

creație în care să nu cădem noi... 
G.G.: Este interesant că divinul de creație în care cădem noi... și 

începem să confundăm divinul de creație cu Divinul de Dumnezeu... 
Aici a căzut Lucifer! Că el, la un moment dat, zice colo, pe 
undeva... 

– Deci, divinul de creație a fost înainte de căderea lui Lucifer... 
G.G.: Nuuu! Noi îl avem în esență. Lucifer, în trăirea lui... că 

îngerii au trăirea pură, directă. Pe undeva au condiție specială prin 
transpunerea directă a... 

– Părinte, ce-am înțeles eu până acum. Lucifer a căzut, da? 
Cetele s-au împărțit în funcție de atitudinea pe care o aveau față de 
căderea lui Lucifer. Și atunci Lucifer, ca totuși să nu aibă această 
singurătate a căderii lui, a creat această iluzie a divinului de 
creație... 

G.G.: Nuuu tăticule, n-a creat!!! Căzând în divinitatea de 
creație el a intrat în creație! Căzând! N-a inventat. 

– Păi și atunci divinitatea de creație este pre-căderea lui 
Lucifer, este dinainte de căderea lui Lucifer... 

G.G.: Nu, tăticule. Divinitatea de creație e ceva natural la noi. 
Așa a făcut-o Dumnezeu. E un fond măreț al nostru. Însă noi, ce se 
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întâmplă, noi nu avem voie să ne oprim în divinitatea asta de 
creație. Aici e problema.  

– A, ea este dată ca să ne ridice mai sus... 
G.G.: Nuu!! Ăsta e fondul nostru, dar noi, în divinitatea de 

creație, dacă nu ne ridicăm spre Dumnezeu atuncea ne credem noi 
Dumnezeu... 

– Ne coborâm în noi... 
G.G.: Ai înțeles? Deci n-ai voie să rămâi în divinitatea de 

creație. Îngerii, aici e interesant, îngerii au divinitatea de creație în 
cunoaștere. Ei pot să se ridice. Dar dacă nu te ridici și n-o trăiești 
te-ai ras! Noi, oamenii... Adam și Eva... aveau și ei, pe undeva, 
divinitatea de creație, dar trebuiau zilnic să meargă la pomul vieții 
unde trebuiau mereu să guste din Divinitatea Dumnezeiască. Asta e, 
au mers pe lângă pomul lui Michiduță și au gustat... și divinitatea 
aia de creație e foarte pervertită. Eeee, eu acuma vorbesc așa, ca 
chestiune. Vorbim așa, ca fapt în sine... De-aia, în general, mulți 
sfinți spun să duci viață obișnuită, nu te băga în foc.  

– E riscant. Asta dacă ai chemarea asta interioară... 
G.G.: Nu, toți o avem... 
– Asta înseamnă că dintr-o mânăstire poți să nu ajungi în Rai... 
G.G.: Tăticule, auzi, fii atent aicea... și nu în sensul ăla. Nu, 

acuma mai intervine și altceva... asta e vorba de... una e să te mân-
tuiești ca sfânt și alta e să te mântuiești așa, ca dar. Că zice frumos, 
tot în Trăirea mistică a liturghiei, după ce se prefac darurile și se 
cântă „Cuvine-se cu adevărat” însuși Mântuitorul cântă și Mântuito-
rul se adresează Tatălui: este creația Ta care după dreptate Dumnezeu 
Tatăl nu trebuia să o accepte. De ce? Pentru că El a văzut căderea. 
Dumnezeu nu... 

– ? 
G.G.: Da, dar atunci aici e frumusețea... că în Liturghie se 

împacă lucrurile. Zice totuși: sunt totuși și creații care Te iubesc și 
care sunt și... De-aia se zice că noi suntem creați datorită sfinților. 
Că dacă nu se prevedea și Tatăl nu vedea că vor fi și sfinți care vor 
iubi pe Dumnezeu, Dumnezeu nu admitea creația. De-aia noi față 
de sfinți... Noi merităm viața, adică avem dreptul la viață... Că dacă 
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Dumnezeu Tatăl vedea că nu era nimeni care să-L iubească și era 
numai darul lui Dumnezeu, că venea Mântuitorul... Și Sfânta 
Sfintelor e tocmai Maica Domnului, care ea... De aia zice că s-a 
întârziat 5500 ani până a venit, până a apărut această făptură care să 
poată să iubească atât de mult pe Dumnezeu încât să poată să-L 
coboare pe Fiul.  Și nu a fost numai de la evrei... dar s-a concretizat 
într-o anumită făptură. De-aia se vorbește de un arhechip al Maicii 
Domnului. Bă, sfinții de-aia pe undeva pentru noi sunt... Zic unii: 
„eee, a fost și el un... a avut el darul de la Dumnezeu!” Nu-i așa. Au 
fost și sfinți care, pe lângă darul lui Dumnezeu, au reușit, domne, au 
făcut supra-efortul ăsta teribil. Ați înregistrat chestia asta sau nu? 
Asta v-am spus-o așa, ca fapt... 

– Pentru noi asta este fundamentală. Deci ne face să ne 
construim cu totul altfel... 

G.G.: Auzi?! Cum zice colo: „Domne, merită, merită chiar să 
te desființezi ca să... iubirea așa de mare!” Dar să știi că iubirea de 
sfânt... De-aia la un moment dat creștinismul... Eeeee, sfinții sunt 
paranormali, fac minuni, fac... Și, ceea ce este și mai interesant, este 
că noi, după căderea din Rai, noi nu putem să ieșim din divinitatea 
de creație numai prin puterea noastră. Aici e culmea! Se zice așa: 
momentul culminant al jertfei crucii este tocmai momentul când 
Mântuitorul în grădina Ghetsimani a avut momentul ăsta de 
răscruce. Au fost două momente grozave de a intra în divinul de 
creație: ispitirea pe muntele Carantaniei. Michiduță zice: „Hai mă, 
intră în divinul de creație!” Acolo i-a zis tot! Și iar un act de 
zguduire teribilă a fost actul înainte de a muri pe cruce. Mântui-
torul, înainte de a muri, putea să sară de pe cruce. Putea să nu 
moară! „M ă, dacă Tu ești Dumnezeu dă-te jos de pe cruce!” Chiar 
diavolul vorbea! Dar el vorbea în batjocură. Pentru că în mod 
normal... Adică în mod normal așa trebuia să facă... 

– Asta dorea diavolul să facă... 
– Putea să nu ajungă pe cruce, că El... 
G.G.: Nu, nu, nu... Dar de ce? 
– N-a zis când a fost la schimbarea la față? 
G.G.: Auzi! Auzi! Nu e chestia! Mântuitorul trebuia să se pună 

pe cruce... 
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– Da, păi daaa... 
G.G.: Știi de ce trebuia? Crucea e tocmai scara pe care poți să 

ieși din divinitatea de creație. De-aia sfinții... Actul cel mai mare e 
când este răscrucea asta dintre viață și moarte. De-asta se zice pe 
undeva, Sfântul Ioan Scărarul zice, că foarte mulți trăitori ajung la 
starea asta, ajung sfinți numai în momentul morții. Și de-aia se zice 
că sfinții sunt, de fapt, post mortem. Atuncea e actul cel mai teribil: 
moartea. Eeeee, ce pățești tu atunci! Ce trăiești tu atunci! Nu-i mai 
venea nici să mănânce nici să bea. Nu în sensul că mori! Mori și 
„Bună ziua”! Dar de fapt nu mori! Se întâmplă ceva! Adică trăiesc! 
Și nu numai că ies din viață... ies din moarte! Și în actul ăsta, îți dai 
seama ce act e! Aoleu, aoleu...  Asta e, mă, tăticule! Asta e mistica! 

– Și totuși acea întunecare în duh a Mântuitorului pe cruce este 
trecerea prin această stare de creație? Că El spune că se întunecă cu 
duhul... 

G.G.: La un moment dat a strigat, i-a fost frică! „Dumnezeule, 
de ce m-ai părăsit!?” El a pierdut Divinul! Știi cum a alunecat?! A 
picat până în fund! Aoleuuuu...! S-a speriat! Mântuitorul s-a 
speriat! Și în momentul acela, altfel nu se putea, a făcut săritura 
înapoi! A reușit!  

– Știți cum înțelegeam eu acest: „Dumnezeule, de ce m-ai 
părăsit?”  

G.G.: Au unii dreptate, că e și un fel de stare de... omenesc... 
– Nu, nu, nu... Deci eu... De-aia îi spune Mântuitorul Tatălui: 

„De ce m-ai părăsit?”... Se exprimă: „De ce ai părăsit firea de 
creație?” 

G.G.: Dumnezeu n-o părăsește niciodată! Firea de creație n-a 
părăsit-o, ci asta, alunecarea asta... 

– De ce? Pentru că există perioada aia: deci asta e firea de 
creație, aici e Mântuitorul și El sare aici! Și atuncea în momentul 
când El intră aici Dumnezeu l-a părăsit.  

G.G.: Nu... 
– Nu l-a părăsit, de fapt, dar El trece prin această perioadă în 

care se simte părăsit... se simte părăsindu-și firea Lui de creație și 
trecând... 
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G.G.: El a fost... momentul ăla când... când a simțit că pierde 
Divinul. În momentul când simți că pierzi Divinul sau simte că 
pierde Divinul, chiar dacă trăiește... aici e foarte interesant... Sfinții 
Părinți... se zice că iadul e, de fapt, o muncă dintr-asta... Dar, de 
fapt, iadul… De-aia pe undeva... îmi place basmul ăla ce povestește 
de Ivan Turbincă: „Băutură este?...” 

– „Votcă este?!” 
G.G.: „Votcă este?! Cutare este în Iad?”  „Este!” Se zice că în 

Iad, de fapt, trăiești plăcerile... auzi, băă!?... De ce se zice că sunt 
focurile veșnice? Dar focurile veșnice, luându-le parafrazat, sunt 
plăcerile veșnice. Dar sunt niște plăceri, aici e culmea... sunt niște 
plăceri amestecate cu cea mai teribilă durere. Iadul este tocmai 
alunecarea în divinul de creație și e nenorocire. Încât, la un moment 
dat, de exemplu, te fierbi, cum zice colo, în chinurile... Astea-s 
reale, nu sunt... Te prăjești, de exemplu, în nu știu care foc, ca o 
prăjeală... E, în prăjeala aia simți – depinde prin ce categorie și în ce 
măsură ai... prin ce ai căzut... patimile tale prin care ai căzut în 
divinitatea de creație – le retrăiești în totalitate, dar în același timp 
retrăiești și suferința asta... 

– Suferința de a le... 
G.G.: Nuu! Dorința asta că de fapt... ruperea de Divinitate... 
– Teama că nu mai ai... 
G.G.: Aici, aici e iadul cel mai groaznic... 
– Să vezi ce-ai pierdut... 
G.G.: Nu! Trăiești și plăcerea, trăiești și durerea maximă. Îți 

dai seama... amestecul ăsta între culmea plăcerii și culmea durerii. 
Să trăiești totodată culmea plăcerii divinului tău și culmea neno-
rocirii despărțirii de Divin... 

– Acuma le simți pe amândouă. 
– Păi da! Și totuși o alegi p-aia... 
G.G.: Acuma ți-o alegi și, pe undeva, le poți despărți. Boala și 

moartea, la un moment dat, vin... ceea ce e pre-iadul, pre-suferința. 
Dar în iad le ai deja gata deodată... Bă, e dură chestia! E dură de tot. 

– Îmi iau judiciarul, îmi iau buletinul și vin aici... 
G.G.: Tăticule, fii atent aicea! Păi ce crezi că faci aici?  
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– Ce să fac? 
G.G.: Faci aicea sfințenie?! 
– Păi nu fac... eu nu vreau să ajung sfânt, eu vreau să ascult. 
G.G.: Păi bă, tată, nu e vorba să asculți de mine... Auzi? Poți să 

intri frăția ta acum între 70 000 de sfinți... nu te pot ajuta... 
– Măcar ies din... 
G.G.: Eeee! Degeaba! Poți să fii... Cică între Rai și Iad e doar 

un firicel... o prăpastie, o prăpastie teribilă. E doar un firicel. 
– Eu nu-nțeleg... Mă duc acasă, îmi dau una-n cap și gata!  
– Ha, ha... 
G.G.: Păi degeaba, că te duci in Iad. 
– Și atunci ce să fac?! 
G.G.: Tăticule... fă tot posibilul ca să ieși din divinul de creație 

indiferent ce faci. Poți să fii și tâmplar, poți să ai și servici... 
– Păi dacă serviciul e... slujire diavolească... 
G.G.: Păi nu e! Cine a zis că e slujire diavolească? 
– Fondul!  
G.G.: Nuuuu! Numai tu! Serviciul fă-l, să-l transformi în 

trambulină de ieșire din Iad. 
– Deci să nu-l slujești! Să faci servici fără să-l slujești (n.r. pe 

diavol)!  
G.G.:  Noi avem nevoie de trambulină de sărit... Pe ce sari, în 

aer așa? Tu crezi că nevasta aia o ai de florile mărului? Aia tăticule, 
păstrează-ți-o, că aia ți-e trambulina... 

– Ha, ha, ha... 
G.G.: Depinde de... cum știi să sari! Dacă nu știi, îți rupi gâtul. 

De-aia zic eu: poți să faci o mistică aiurită, bolnăvicioasă sau să faci 
o mistică sănătoasă... Poți să faci o mistică aiurită despărțindu-te, 
renunțând la serviciu și așa mai departe... Poți să faci (n.r. o mistică 
sănătoasă) și având copii, având nevastă, având servici. Poți s-o faci 
și la mânăstire. Asta e modalitatea! Mânăstirea e o trambulină. Cum 
e Stelian! Vai de mama lui! Încurcată treaba!  

– Încurcată nu e. E greu! E grea! 
G.G.: Eu acuma nu vreau să vă sperii... Dar cât de cât acuma 

ați înțeles ce înseamnă creștinismul față de alte mistici. Are un 
specific... 
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– Bine, am înțeles de atunci, de când am venit a doua oară 
aicea, că dacă nu înțelegeam nu veneam a doua oară aici. Mă 
duceam... 

– Bineee, eu ce am înțeles acum e cu totul altceva față de ce am 
înțeles.... Și acum am realizat niște chestii. Dar nu-mi este în clar 
unde se întâmplă trecerea de la slujirea Hristică la trecerea în divinul 
de creație în ceea ce privește efectiv estetica și artele. Deci muzica... 

G.G.: Auzi, tăticule, aici e chestiunea! D-aia... Acuma, iartă-mă, 
că nu vreau să... Arta bizantină, muzica bizantină, pictura bizantină 
... e totuși mai apropiată, pentru că are sensul de a ieși din divinul 
de creație și de a intra în Divinul propriu-zis. Artele cestelalte... 
tocmai invers... 

– Și asta înseamnă 1000 de ani. Mileniul 1, dacă o luăm așa... 
G.G.: Și de-aia e periculos rău! Și de-aia sfinții ăștia par că nu 

iubesc intelectualismul. Că ăștia zic: „Domne, noi admitem și o artă, 
dar o artă care trece de la arta de creație la arta Divină, la supra-artă”. 
Să nu-mi vii mie acuma cu tromboneala. Să începi să intri în arta 
umană sau arta de creație prin care zicem că coboară Dumnezeu. Și 
de-aia sfinții ăștia sunt anti-„culturiști”, anti-muzicieni, anti-
„picturiști”, anti-tot, că toată arta asta carnală medievală n-a... 
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Repere medicale și de conduită  
 
 
Părintele Ghelasie Gheorghe: Unii dintre cei din zilele noastre, 

putem spune că, aproape mai mult de jumătate, fac adevărate crize. 
Crize violente! De aceea, important este de a atenua aceste crize. 
Oprirea trebuie avută în vedere pe anumite suporturi: suporturi de 
oprire. Unii sunt foarte mânioși, cu răbufniri. Mai ales femeile fac 
adevărate crize, chiar de isterie; își rup părul, își rup hainele de pe 
ele, cad jos, au accese de supărare, se plâng. Unii sparg, lovesc, se 
auto-lovesc chiar, lovesc cu violență pe cei din jur. Mulți se ceartă. 
Și de aceea trebuie găsite modalitățile de oprire. Se produc adevărate 
scurgeri, pierderi de proprie energie, care slăbănogesc și întărâtă și 
mai tare furiile distructive și negative până la o distrugere. Așa, unii 
cad în hoție sau se apucă și fumează sau chiar se droghează. 
Trebuie oprite cu orice chip aceste răbufniri ca și apoi mâhnirile și 
mustrările de conștiință care otrăvesc și slăbănogesc și mai tare, 
după aceste răbufniri negative. 

După cum spuneam, duhovnicul are acest rol de a găsi un 
remediu, suportul de oprire a distructivităților și de înlăturare a 
otrăvirii după aceste răbufniri. Așa, cei mânioși trebuie imediat să 
evite de a purta în mâini cuțit sau alte obiecte vătămătoare. Mulți se 
pocnesc pe sine, se vatămă sau vatămă pe cei din jur. Imediat tre-
buie să găsească o preocupare care să-i treacă din starea de nocivi-
tate, de distrugere, într-o stare de constructivitate, de blândețe. De 
aceea mulți apelează la muzică. Noi în duhovnicie vorbim și de o 
cântare duhovnicească, de o rugăciune. Părinții filocalici vorbesc de 
folosirea rugăciunii smerite. Unii blestemă, înjură, fac tot felul de 
răbufniri urâte, de adevărate stări de sălbăticie. Cum spuneam, 
trebuie să evite obiectele vătămătoare. Unii se vatămă pe ei înșiși, 
fiind în stare să lovească pe cei din jur. Unii devin morocănoși, 
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supărăcioși, închistați în ei înșiși; stări tot atât de patologice. De 
aceea e bine ca, în aceste crize, respectivii să găsească niște preocu-
pări, cum spuneam, constructive. Să se apuce să planteze ceva 
plante sau să hrănească păsărele, un animal. Să se orienteze spre 
ceva care să le dezvăluiască blândețea, bunătatea, nu nocivitatea și 
violența. 

Femeile să se apuce să gătească ceva bun, să arate o stare de 
iubire și de atașament mai mult decât de respingere. A îngriji niște 
flori; plantele din apartamente sunt de mare importanță; au o 
autoimunizare și autovindecare. Se indică ca fiecare să aibă o plantă 
pe care el trebuie să o ude, să o îngrijească, din când în când chiar 
să folosească câte o bucățică de frunzuliță care să-i dea acea 
comuniune și acei anticorpi împotriva nocivității care apare inerentă 
în locul unde conviețuiești cu ceilalți.  

Mai este modalitatea de zisă psiho-mobilo-terapie. Presiunea 
care se ridică în sistemul nervos, în special în zona capului, trebuie 
coborâtă înspre partea trunchiului-pieptului. Există chiar un fel de 
exercițiu psiho-fizic care nu trebuie chiar așa nebăgat în seamă. 
Imediat, în cazul de violență și de mânie, de stare nervoasă, trebuie 
coborâtă energia nocivă din zona capului, cum spuneam, în zona 
trunchiului. Noi, oamenii, ca chip, avem chipul trunchiului. Verticala 
care pornește de la cap până la picioare și orizontala care este pe 
linia umerilor și a mâinilor. Așa, prin respirație, să faceți un fel de 
coborâre a stării energetice nervoase înspre zona umerilor până în 
trunchiul brațelor și toată tensiunea din cap să fie împinsă în zona 
umerilor și a mâinilor. Chipul acesta de încrucișare a unui circuit 
psiho-fizic vertical cu unul orizontal, acest chip se dovedește de 
mare importanță în stările noastre psiho-fizice, ce constituie un fel 
de tratament propriu care poate fi, la un moment dat, chiar combinat 
cu o parte duhovnicească de rugăciune. Noi suntem chipul vertical 
din cap până în picioare, care ne întretăiem, ne încrucișăm cu 
orizontala Divină care este prezența Harică. Noi suntem în mediul 
Divin, suntem ființialități de creație. Mediul Divin este orizontala. 
Nu este verticala, cum consideră unii. Noi, ca ființialități de creație, 
trăim în mediul dincolo de ființialitatea noastră care este orizontala, 
apa duhovnicească, cum se zice mistic.  
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Așa, coborâți tensiunea din cap pe linia umerilor și întinsul 
brațelor, toată tensiunea faceți să se întindă spre întinderea până în 
mâini. Unii au observat că are o importanță tot de psihoterapie o 
coborâre a acestor energii până în zona diafragmei și a ombilicului. 
Dați mare atenție la aceste manevrări de proprii energii care pot 
deveni un fel de magie ocultă. Sunt unele practici care pentru noi, 
fără un control special, pot să devină vătămătoare, cum sunt prac-
ticile unor modalități orientale, acele zise arte marțiale sau cum sunt 
acele anumite practici de manevrare energetică. 

Din cele constatate, de o importanță deosebită este ca noi să 
oprim scurgerile și pierderile de proprie energie. De aceea cele mai 
mari scurgeri de energie se fac în cap, cu tensiune din cap cu cobo-
râre până în picioare. De aceea, printr-o ușoară respirație căutați să 
ridicați energia de la picioare până în zona umerilor și a întinderii 
mâinilor și din cap tot în această zonă ca o imagine a unui, să zicem 
așa, chip de crucificare. Taina acestui chip de crucificare nu este în 
sensul unei crucificări de suferință, ci de găsirea chipului în care să 
ne oprim și să ne redescoperim adevărata noastră stare de echilibru, 
de armonie și de lucrare de taină a isihiei, a autoliniștirii. Cum îi 
zicem noi mistic: răstignirea cea vie, răstignirea fără moarte, chipul 
învierii. Chipul învierii este chipul în întinderea mâinilor. 

Noi, în stările de agitație și de stări de furie energetică, imediat 
să facem niște gesturi, cum le numim noi, iconice: întinzi mâinile în 
sus, în lături, le încrucișezi la piept, gesturi prin care se readună și 
se opresc aceste pierderi și aceste scurgeri de energii din stările 
negative, care pot deveni niște energii bune, de refacere. 

Iată în ce sens considerăm noi un ajutor, să zicem așa, de tera-
peutică duhovnicească. 

Sfinții Părinți vorbesc de oprirea stării pătimașe și lupta cu 
stările noastre pătimașe. Complexul acesta pătimaș este foarte, 
foarte amplu. Noi nu mai avem acele capacități de a ne lupta cu el. 
Noi trebuie să găsim niște modalități de a le opri și de a putea și noi 
să ne dăm, să zicem așa, la o parte din iureșul, din furtuna, din dis-
tructivitatea acestor complexe subterane, inconștiente de care vorbesc 
psihanaliștii. Complexul acesta noi nu îl derulăm. Noi considerăm 
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că este mai de folos, mai ales în stările de criză, de a le opri total, de 
a ieși din acest iureș al lor, ca apoi, liniștindu-se apele cum se zice, 
să putem și noi să ne regrupăm, să putem face față fără distructi-
vitatea cea amarnică. 

Așa, considerăm că și duhovnicii, ca și cei care merg la duhov-
nici, trebuie să aibă în vedere aceste considerente, aceste repere. Altfel 
se cade într-o stare din ce în ce mai complexă care, în loc să oprească 
nocivitatea, se amplifică în autodistructivități foarte deplorabile. 

Opriți-vă, opriți-vă orice pierderi și scurgeri energetice, luați 
chipul crucificării vii! Toate stările negative întindeți-le în zona 
umerilor, până în mâini. Mâinile au o taină. Prin mâini se neutrali-
zează toate negativitățile și totodată se transmit aceste negativități. 
De aceea este indicat ca prin mâini să nu facem gesturi nocive. Noi 
gesturile nocive cel mai mult le facem prin cap, în special prin 
răbufniri ale limbii. A blestema, a înjura! Câtă tensiune nervoasă 
încordată și, totodată se fac aceste nocivități energetice cu gesturile 
mâinilor, cu stări de violență, de vătămare. De aceea în stările 
acestea de furie să ne silim să avem mâinile goale, fără stări de 
violență. Să mângâiem o plantă, chiar un animal, să facem o mică 
lucrare în care mâinile să facă ceva constructiv, cu blândețe. Femeia 
trebuie să prepare o mâncare bună. Facerea mâncării de către femei 
într-o stare nervoasă otrăvește pur și simplu mâncarea respectivă. 
Dar dacă în această lucrare a mâncării își mută, își preface starea 
negativă într-o stare de dragoste, de bunătate, de iertare, atunci se 
neutralizează acel negativ și energia rea se face, să zicem așa, 
energie psiho-fizică bună. Căutați să nu blestemați. Căutați în răbuf-
nirile nervoase să găsiți niște cuvinte, niște formule de neutralizare 
a negativităților. În loc să blestemați sau să aveți furii de contrazicere 
și de supărare, strigați înaintea Domnului: „Iartă-mă, Doamne!” Nu 
înjurați, nu blestemați! Cereți iertare. „Iartă-mă, Doamne!” „Domnul 
să te ierte, să-i ierte pe cei răi!”. A șa poți să depășești stările de îm-
piedicare și de scurgere, în aceste neutralizări de proprie smerenie-
închinare, cum le zicem noi. 

Modalitatea de a închina orice răbufnire rea este o metodă 
duhovnicească. Stările negative trebuie pur și simplu să le pui sub 
epitrahil, la picioarele duhovnicului. 
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Sunt mulți foarte sensibili în comunicarea cu ceilalți. Parcă au 
crăci. Pe unde merg, cum vorbesc, cum se uită, cum respiră, parcă 
otrăvesc și vatămă și tulbură pe cele din jur. De aceea, aceștia să 
folosească permanent în taină gestul închinării. Aceste negativități 
pe care le simt să le neutralizeze în gest de închinare, de a le pune la 
picioarele duhovnicului și chiar mai mult, la picioarele și în fața 
celor față de care au aceste răbufniri și aceste negativități, aceste 
crize. Pe cel pe care te superi, pe cel care vezi că te împiedică, sau 
de care tu însuți te împiedici... tu, aceste împiedicări, pune-le la 
picioarele aceluia față de care simți respingerea sau repulsia sau 
împotrivirea; pune-le la picioarele... închină-te în fața lui; închină-te 
în fața dușmanului tău; fă gest de închinare în fața răutății care iese 
din tine; toată răutatea fă-o închinare... închinare... coboară-o la 
picioarele unei stări de închinare. Scoate din tine răutatea și 
neutralizează-o fără să o arunci. Fii în taina transformării, 
neutralizării în ceva bun. Fii constructiv, nu vătămător și distru-
gător. Și așa negativul devine ca o hrănire cu un pozitiv. Răutatea 
din tine să o folosești și să o prefaci în ceva bun. 

Așa, folosiți toate modalitățile, cum spuneam, de oprire a 
negativității păcatului. Lupta cu patimile noastre noi o considerăm 
în aceste repere. Noi, cei de astăzi, nu mai avem capacități de luptă. 
Singura dintre posibilități este de a ne da la o parte până când trece 
războiul, până când se îmblânzește răutatea, până când se limpezesc 
apele. Zice Însuși Mântuitorul: „Dă-te la o parte din calea răului”. 
Mulți consideră că e un fel de lașitate, dar nu este lașitate. Nu toți 
au performanța luptei. Tot așa de puternică este și neamestecarea cu 
răutatea, faptul de a te da la o parte, de a nu te amesteca, de a nu 
intra în iureșul luptei pentru că nu ai armele și nu ai capacitatea și 
condiția psiho-fizică de a te lupta cu sălbăticia patimilor. Aceasta 
nu trebuie să fie considerată o indiferență. Însă această atenție de 
oprire îți dă un adevărat complex de cunoaștere a propriilor tale 
slăbiciuni. Pentru că aceste slăbiciuni negative năvălesc ca niște 
microbi, ca niște săgeți și, de multe ori, trebuie să te aperi tocmai de 
aceste atacuri violente ale propriilor tale negativități. Această luptă 
de a nu te amesteca cu acest complex e uneori mai chiar mai com-
plexă decât lăsarea și antrenarea în lupta cu aceste nocivități. 
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Însă, cum spuneam, noi trebuie să găsim suportul sau, să zicem 
așa, mijlocul duhovnicesc prin care răutatea să se prefacă iarăși în 
bunătate, violența în blândețe, blestemul și vătămarea în blândețe și 
bunătate și în ceva constructiv. 

Sfinții Părinți vorbesc mult și frumos de lupta cu păcatele. 
Fericiți cei care se pot lupta! Noi, cei de astăzi, slabi și neputincioși, 
cum zicea un părinte: „cu creier de chimicale”, fără educație duhov-
nicească, noi avem deocamdată această modalitate de a ne reface 
puțin capacitățile noastre de luptă. Cum zicea Părintele Arsenie 
Boca: „Hormonii din noi răbufnesc...” Răbufnesc, se ridică la cap, 
se coboară prin pântece până în picioare și ne produc adevărate stări 
de pierderi și de scurgeri ale propriilor puteri psiho-fizice. Noi trebuie 
să le oprim scurgerea, să le ridicăm din picioare și din pântece, în 
zona Divinului care este orizontala mâinilor. Să coborâm din ten-
siunea nocivă a capului tot în acest întins al mâinilor și în mâinile 
noastre să prefacem și să neutralizăm. Și așa, mâinile noastre să nu 
mai fie vătămătoare. Pe ce punem mâna, să nu producem otrăvirea, 
sau distrugerea și vampirismul celorlalți. Să nu mai puțim... „să nu 
mai avem mirosul drăcesc”, cum zicea tot Părintele Arsenie Boca 
când se ducea cineva mânios și supărăcios la el: „Ce faci, nu vezi că 
puți a drac?!” Să încercăm să ne afumăm cu tămâia cea duhovni-
cească, să dăm la o parte împuțiciunea hormonală și drăcească a 
patimilor și a nocivităților din noi. 

Aici mai intervine, și, pentru mulți, este un lucru care nu prea 
convine: contează mult mâncarea! Cum zicea tot Părintele Arsenie 
Boca: mâncarea hormonală. Tineretul de astăzi mănâncă prea hormo-
nal, prea producător de hormoni și de aceea cad ușor în patimi și în 
negativități. Trebuie evitată o mâncare hiperfuncțională prea bogată 
într-o hrănire explozivă. În acest sens noi vorbim și de o zisă medicină 
isihastă de liniștire care se dovedește de mare importanță. Însuși 
Mântuitorul vorbește că acest soi de drac nu iese decât prin post și 
rugăciune. Postul de a opri generarea de explozivități hormonale din 
tine și de a le neutraliza în Divinul în care noi facem iconicul sau 
gestul închinării. Cei ce știu să oprească explozivitatea unui microb și 
să facă rugăciunea închinării, aceștia pot să iasă din iureșul și din 
tulburarea patimilor și a păcatului, a propriilor negativități. 
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Noi încercăm să evidențiem și aceste mici repere fără pretenția 
de a fi învățători speciali. Unii chiar ne învinuiesc că încercăm niște 
amestecuri oculte, sau cine știe ce alte suspiciuni. Nu vrem să fim 
fixi ști, dar putem considera că folosirea metodelor bune medicale 
este un bun care nu trebuie neglijat. Gălăgia care se face că unii au 
acaparat aceste modalități și acum noi să nu le mai putem folosi... 
Însăși partea medicală folosește peste 90% modalități antice, păgâne 
chiar. Știința de astăzi, foarte interesant, este tot păgână, nu e aproape 
deloc creștină, dar se folosește fără să se considere că este anticreș-
tină. Se pot folosi chiar unele medicamente, chiar dacă în combina-
ții de care vorbesc nu știu ce practici oculte sau neopăgâne, asta nu 
înseamnă că nu se pot folosi. Antibioticele, aspirinele, vitaminele... 
Dacă vorbesc aceia de regimuri de zise crudități sau de diete nu știu 
mai cum, sofisticate, asta nu înseamnă că dacă ei au vorbit de așa 
ceva, noi să nu le mai folosim. Este un bun peste considerentele 
altora. Contează mult modalitatea de încărcătură conștiențională pe 
care o dăm noi. Un lucru este bun dacă noi îl încărcăm cu binele. 
Un lucru bun, dacă-l încărcăm tot cu ceva rău-negativ devine un 
negativ din ceva bun. Noi, negativul trebuie să-l retransformăm în 
ceva bun și așa se poate folosi. Gălăgia cea mare care se face astăzi 
nu este, după părerea mea, normală. Pur și simplu unii râd de noi, 
considerându-ne proști. Dacă o mâncare este hrănitoare și dacă 
această mâncare au acaparat-o cei răi, noi prin faptul că ei au 
acaparat-o, noi să nu o mai folosim, să murim de foame? Nu, 
tăticule! Mâncarea e mâncare. Știința e știință. Că ei au acaparat-o, 
să fie sănătoși, dar și noi avem dreptul să o folosim. Și dacă ne dau 
ei cu porția, să fie sănătoși. Noi o putem folosi fără complexul că ne 
spurcăm. Noi o închinăm în chipul de închinare și așa o curățim de 
acapararea și negativitatea celor care, pur și simplu, râd de noi, cre-
dincioșii. Cum se zice, într-un timp, păgânii, ca să râdă de creștini, 
stropeau toate mâncărurile cu un fel de jertfire idolească. Unii își 
făceau complexe dacă să o mai folosească sau nu, iar alții mai 
îndrăzneți au zis: „Voi le stropiți cu ceva idolesc, noi le stropim cu 
ceva creștinesc, voi le spurcați, noi le transformăm, le sfințim, și așa 
le putem folosi”. Cine acaparează, cine crede că le poate opri 
celorlalți... este o falsitate. Nu ne poate opri. Noi, creștinii, avem 
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această capacitate de refacere și neutralizare, de prefacere a răutății 
în bunătate. Trebuie să fim foarte conștienți de acest fapt. Noi avem 
capacitatea să prefacem răul în bine. Iadul se preface iarăși în Rai. 
Noi avem capacitatea să ieșim din iad. Dar nu ca purgatoriul 
catolic. (...) Ca ieșire. Dacă tu în iad faci un colțișor de Rai, iată ai 
reușit să ieși din iad. Formula Sfântului Siluan de a considera că și 
în iad poate avea nădejdea Raiului...  

Noi considerăm că păcatul în care suntem este un iad normal al 
nostru și n-avem unde să mai stăm. Trebuie să stăm în iad... în iadul 
păcatului nostru. Dar cu străduința ca, în iadul păcatului nostru, să 
aprindem și o scânteioară de Rai. Și așa să putem ieși din iad. O 
transformare până când însuși iadul ne scoate afară. Nu ieșim noi. 
Iadul ne scoate. 

În sensul acesta îndrăznim și noi smerit să vorbim despre 
lucrarea de taină duhovnicească. Nu este ușoară această, să zicem 
așa, luptă cu propriile noastre păcate și slăbiciuni. Noi îi zicem 
lucrarea cea de taină. Să ne ajute Preabunul Dumnezeu să putem și 
noi intra în milostivirea, în iubirea cea dumnezeiască care este mai 
tare decât păcatul... Noi credem în puterea peste păcat a milostivirii, 
a iertării lui Dumnezeu. Noi știm că o complacere cu păcatul devine 
un iad veșnic, dar totodată știm că o întoarcere de la orientarea 
iadului spre Dumnezeu, spre veșnicia vieții dumnezeiești este posi-
bilitatea de a ieși din acest iad. Iadul este o realitate, dar poate fi 
depășit. Dumnezeirea este Viața care ne dă această posibilitate de 
ieșire. Persistența în păcatul nostru ne face să fim într-un antago-
nism tot atât... tot așa de veșnic cu viața cea dincolo de iad. Această 
dublură patologică trebuie dată la o parte și trebuie transformată, 
refăcută. 

Cum spuneam în cele anterioare, omul este chipul liturghisirii 
euharistice. Domnul Hristos face această neutralizare permanentă. 
În unire cu Chipul Său reușim să facem și noi această neutralizare. 
Prin această neutralizare reușim să ieșim și noi în viața cea peste 
păcat. Mulți consideră că prea mult vorbim de păcat. Într-adevăr, în 
limbajul nostru, păcatul este o realitate care nu trebuie mascată și 
ascunsă, dar trebuie să știm că este o modalitate de autodistrugere și 
distrugere a celor din jur. Păcatul este dublul acela negativ pe care 
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trebuie să-l avem în vedere permanent și să putem să-l depășim. 
Avem puterea, avem modalitatea crucii chipului închinării lui 
Hristos. Crucea lui Hristos nu mai este crucea morții, ci crucea 
vieții, a împărăției lui Dumnezeu, a vieții veșnice, nu a morții sau a 
iadului veșnic. În acest sens am îndrăznit să vorbim și noi de mici 
repere. Mulți poate ar dori să intrăm cât mai mult în complexul de 
care vorbesc Sfinții Părinți. Cum spuneam, ne considerăm neputin-
cioși și atunci căutăm și noi niște modalități în care totuși și noi să 
găsim o posibilitate în lupta noastră, în viața noastră de lucrare de 
taină duhovnicească. 

O altă problemă pe care aș vrea să o evidențiez este problema 
vieții duhovnicești în sensul, să zicem așa, al relației dintre duhovnic 
și cei care vin la duhovnic, așa-zișii ucenici ai unor duhovnici să le 
zicem mai deosebiți. Și eu am căutat și am cercetat care ar fi moda-
litatea și calea de accesibilitate la această taină, la această lucrare de 
taină a vieții duhovnicești.  

Păcatul și răul sunt războire. Apare un fel de dublură de sens 
invers. Asta m-a făcut pe mine să consider problema duhovnicească 
tocmai în acest reper și, sincer să spun, tare mult m-a înfricoșat și 
mă înfricoșează această războire care este dovada că în mine este 
patima și este sămânța păcatului. Cum spune și în Pateric, pentru 
unii e de folos această războire, dar pentru ceilalți în majoritate nu 
este de folos, pentru că devine un complex tot mai amplificat, ce dă 
o neliniște și tot felul de căderi tocmai în această neduhovnicie. Nu 
toți sunt capabili de a se lupta cu răul. De aceea eu am găsit, cel 
puțin pentru mine, am încercat pentru mine și am încercat să testez 
și la ceilalți, modalitatea de a evita războirea duhovnicească, a opri 
această războire. Eu nu mă lupt să fiu blând, nu mă lupt să fiu 
smerit, nu mă lupt să fiu cine știe cu ce virtuți. Nu sunt atent de 
fiecare dată cât sunt de blând, în ce măsură am căzut în iuțime, în 
mânie. Evit toate semnele acestui dublu antagonism de sens invers. 
Și ca duhovnic am încercat pe mulți să-i fac să oprească acest 
război contrar care este, să zicem așa, iadul nostru permanent, care 
este lucrarea permanentă a păcatului în noi. Așa, în căutarea vieții 
noastre duhovnicești, eu am încercat această modalitate de, cum 
spuneam, de a opri orice războire. Sunt mânios. Am o iuțime în 
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toate. Răspund mereu cu un contrar. Văd mereu orice lucru mai 
mult în partea lui negativă. Am o tendință de a mă război și de a mă 
contraria permanent. Nu am ascultare. Nu am smerenie. Nu am 
frică de Dumnezeu. Așa că, în primul rând, mă silesc să nu accept 
acest complex războinic. Sunt rău. Port cu mine acest iad. Port cu 
mine masca aceasta, dublura aceasta rea în care eu sunt cel rău și 
cel păcătos. Nu sunt capabil să mă războiesc. Și atunci prima mea 
silință în căutarea vieții duhovnicești este să dau la o parte perma-
nent orice războire. „M-am mâniat?!”, „M-am mâniat, ce să-i fac. 
Mă silesc să uit. Mă silesc, la un moment dat, să opresc, să nu mai 
bag în seamă. Știu că sunt mânios. Știu că n-am un răspuns cu 
blândețe. Știu că nu am dragoste. Știu că sunt permanent înclinat 
spre osândire și spre împotrivire și spre neascultare”. Însă, în 
această oprire, mai este încă un lucru, și anume de a nu mă com-
place în căderi prea multe, în această hărțuire de războire. Să evit pe 
cât posibil această hărțuire care, la un moment dat, îmi dă o amără-
ciune și mă face parcă și mai distructiv și mai rău. Neacceptând și 
căutând să opresc orice războire, am observat că ea slăbește de la 
sine. Nu este ușoară această oprire. Este uneori foarte grea. Însă se 
observă că după fiecare cădere în acest antagonism, în acest contrar, 
amărăciunea este otrava care slăbănogește cel mai mult puterile 
noastre duhovnicești.  

De aceea, cel care a căzut, să zicem așa, într-o răutate, primul 
lucru pe care trebuie să-l facă e să nu dea voie amărăciunii, otrăvii, 
că aceasta produce cea mai mare otravă și distrugere, cum spuneam, 
de putere duhovnicească. Să considere că prin sfânta spovedanie, 
care pare chiar formală, această amărăciune totodată este curățită și 
dată la o parte și, încă mai mult, nelăsând otrava proaspătă să te 
amărască, otrava, cu trecerea timpului, începe să scadă din puterea 
ei de distrugere. De aceea spun și unii Sfinți Părinți că atunci când 
se cade într-o greșeală mare să lași un timp fără să gândești prea 
mult la urmări sau la ceea ce de fapt ai făcut. Să oprești totul pe loc, 
să lași ca lucrurile să se limpezească de la sine, să treacă, cum spun 
unii Sfinți Părinți, să treacă trei zile. După trei zile începi să 
evaluezi la rece situația. În viața duhovnicească, eu, din puțina și 
nevrednica mea experiență, am învățat că această oprire a războirii, 
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prin această oprire de trei zile a otrăvii războirii, ar aduce, să zicem 
așa, acea trezire a conștiinței duhovnicești. 

Unii sunt înclinați să facă un fel de psihanaliză, să intre într-un 
complex de amănunțire, de a diseca și mai mult atât căderea în 
antagonism, cât și otrava, efectul otrăvii, considerând că aceste 
evaluări de amănunt ar fi o descărcare. Eu, cel puțin, consider că 
psihanaliza, cum spune un părinte duhovnicesc, este o modalitate 
care și mai mult și mai mascat și mai subtil te otrăvește. Putoarea 
nu mai trebuie mestecată, trebuie să o arunci rapid. Expresia 
Părintelui Arsenie Boca în acest sens, este foarte sugestivă: „Să nu 
mai faci desfrâu duhovnicesc cu otrava păcatului”, Păcatul este o 
murdărie în care nu mai trebuie să mesteci, să o miroși din nou, ci 
să o arunci rapid departe, nici să nu te mai gândești la ea, decât să 
fii conștient că amărăciunea mirositoare, urâtă, trebuie evitată și 
îndepărtată. Când era cineva la el, mai ales dintre femei... plâns, 
neliniște... imediat le spunea: „Vezi că puți a drac! Puți a drac!” 

Așa, ca să poți să găsești modalitatea, trebuie să dai la o parte 
această împuțiciune drăcească a răului. Nu te du cu această împuți-
ciune să mai infectezi și pe alții. Tot el mai avea o expresie: „Vezi 
că puți a hormoni!” și împuțiciunea hormonilor tăi este și o împuți-
ciune drăcească și ca o mireasmă urâtă, pe unde treci și cu cine te 
întâlnești cauți să-i infectezi, la un moment dat, să-i neliniștești și 
să-i otrăvești și pe ceilalți. De aceea când simți că tu ești neduhov-
nicesc, că ești în lupta cea mare, lupta cu răul, cu slăbiciunea din 
tine, când ești cu hormoni și puți a drac, nu mai fă această psihana-
liză duhovnicească. Nici la duhovnic. Pleacă-ți capul și genunchii în 
fața spovedaniei duhovnicului, pe scurt și fugi și din fața duhov-
nicului. Și de-abia după trei zile reîntoarce-te când te-ai mai 
debarasat de această putoare drăcească. Tămâia care dă la o parte 
putoarea drăcească este tocmai această evitare de a nu mai mesteca 
în mizerie, de a da la o parte putoarea mizeriei păcatului din tine. 

Unii mai tari duhovnicește au căutat să tămâieze mai adânc 
orice miros al putorii păcatului. Dar aceasta nu e pentru toți. 

Când vine la duhovnic cineva hărțuit de multe războaie ale 
păcatului și otrăvit de otrava drăcească a acestei războiri, primul 
lucru al unei lucrări duhovnicești eu îl consider a fi să poți să-l faci 
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pe respectivul sau respectiva să oprească pe loc această amărăciune 
și războire ce par să se amplifice și mai mult. Să oprească dintr-o 
dată orice războire și orice amărăciune. Pune-le la picioarele duhov-
nicului; lasă-le în milostivirea lui Dumnezeu și în nădejdea și în 
credința milostivirii și iertării lui Dumnezeu; în aceasta să-ți găsești 
limanul și începutul unei treziri la viața duhovnicească. 

Eu consider că, pentru noi, cei de astăzi, care suntem tot mai 
încărcați de negativități și otrăviți de miasmele hormonale și 
drăcești ale păcatului, primul pas este această oprire de a nu te mai 
lăsa hărțuit și nici în putoarea păcatului, putoarea cea drăcească. 
Noi, cei de astăzi − cum zicea un părinte: „Cu creier de chimicale” −, 
care avem conștiința în pântece, care nu mai avem tăria minții și 
tăria voinței, doar oprind pe loc, oprind această războire și evitând 
această scorbelire în putoarea păcatului, așa ne putem găsi și noi o 
liniștire, isihia de care vorbesc sfinții filocalici. 

Când ești în stare de păcat, când ești otrăvit și puți a drac, ce să 
mai... ce obraz să mai ai tu decât să pleci capul, să te închini și să ceri 
iertare? De aceea, unii înjură la mânie. Trebuie ca înjurătura să fie 
înlocuită cu o altă, să zicem așa, răbufnire – formulă nu de blestem 
sau de înjurătură, ci cerere de iertare: „Iartă-l, Doamne! Iartă-mă, 
Doamne. Iartă-mă, Doamne”. Nu-l mai învinui pe celălalt, nu mai 
considera răul produs de celălalt, ci vezi cum răul pornește din 
slăbiciunea ta și oprește acest rău prin rugăciunea iertării. Iertarea 
este taina opririi războirii. Când ești prins de mirosul drăcesc al 
păcatului, nu-l mai răspândi, nu-l mai spune și la alții. Nu te mai 
gândi trei zile nici tu la el. Spovedește-l, lasă-l sub epitrahilul 
părintelui duhovnicesc și caută ca milostivirea iertării să lucreze și să 
dea la o parte prin acest foc duhovnicesc, să dea la o parte putoarea 
drăcească. 

Se constată real un fel de vampirism al otrăvirii păcatului. Cei 
încărcați cu otrava păcatului năvălesc pur și simplu peste alții ca să-i 
otrăvească și să le amplifice și lor neliniștea și otrava și așa otrava 
să se facă un fel de vampirism reciproc. Unii sunt încărcați așa de 
mult de această otravă drăcească încât simt o drăcească plăcere de a 
o transmite și altora, sau unii de a otrăvi pe alții ca apoi să le sugă 
din această otrăvire și să-și amplifice, să se hrănească într-o plăcere 
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drăcească. Această plăcere de a otrăvi devine un fel de drogare 
drăcească, autoflagelare. O plăcere drăcească. Este foarte curioasă 
această drogare a propriului iad. Cum zice proverbul: „Ca și vier-
mele în hrean. Ca și viermele în stricăciune”. De aceea imaginea 
aceasta  a viermelui în împuțiciune este cea mai sugestivă. Scârba 
aceasta, complacerea în scârba aceasta drăcească a unui vierme.  

Duhovnicii mari au această capacitate să oprească, cum 
spuneam, în primul rând războirea și în al doilea rând de a lăsa un 
timp ca otrava să se potolească, să se neutralizeze; un răgaz de a 
ieși din autodrogarea iadului, care este în noi ca urmare a păcatului. 

Desigur problema duhovnicească e problema unei mari taine. 
De aceea Părintele Cleopa spune frumos că în zilele noastre nu se 
mai poate găsi în aceeași persoană și duhovnicul spoveditor și 
totodată duhovnicul cel povățuitor. Nouă ne trebuie în primul rând 
duhovnicul curățitor, spoveditor, în fața căruia noi oprim și-i punem 
la picioare și lăsăm sub epitrahil războirea noastră și totodată 
putoarea drăcească a păcatului nostru, iar duhovnicul povățuitor nu 
se mai găsește direct, ci trebuie să-l cauți tu în sfatul unor duhovnici 
după căutările tale ca albina care, din floare în floare, reușește să 
strângă mierea cea duhovnicească. 

Eu nu fac paradă de această modalitate, însă ca orice duhovnic 
m-am lovit de situația aceasta grea de a putea fi într-adevăr un 
ajutor și o trezire la viața duhovnicească, atât a celor mai puțin 
duhovnicești, cât și a celor care caută în mod deosebit viața cea 
duhovnicească. 

Noi suntem înclinați să dăm mereu reperele sfinților mari 
duhovnicești, în paterice, în filocalii, sau ale multor altor duhovnici 
mari pe care i-am mai avut și care ne-au mai povățuit. Așa ar trebui, 
dar noi, cum spuneam, cei cu creier de chimicale, cei cu mintea în 
burtă și în pântece, ce iubesc răul permanent al autodrogării 
propriului iad, noi, cei de azi, nu mai putem fi după chipul Sfinților 
Părinți. Noi trebuie mai întâi să ne căutăm chipul, să ne redesco-
perim chipul, să revenim la chip și așa apoi să creștem și să 
devenim și noi în asemănarea Sfinților Părinți care au reușit să fie 
cu adevărat și oameni duhovnicești.  
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Problema așa-zișilor ucenici, dintre care mulți fac paradă că 
dacă au stat de vorbă cu un duhovnic sau s-au spovedit la el se cred 
că sunt sau devin ucenicul acelui duhovnic. Nimeni să nu se 
numească ucenicul unui duhovnic și nici un duhovnic să nu 
considere că cineva îi poate fi propriu-zis ucenic. Ucenic este un 
urmaș de asemănare. De aceea ascultarea, care în sensul nostru 
duhovnicesc înseamnă primirea asemănării, ascultarea nu este, în 
sensul nostru duhovnicesc, o lege, o legătură, ci este o primire de 
taină a asemănării duhovnicului paternității duhovnicești. Și aceasta 
se dovedește nu imediat, ci în măsura acestei voințe de asumare a 
ascultării, a primirii asemănării paternității duhovnicești. 

Duhovnicul este, în primul rând, semănător de sămânță duhov-
nicească. Această sămânță – care poate cădea și pe cale, și între 
spini, și-n pământ bun – dar pe care el o însămânțează. Ucenicul se 
duce la duhovnic în aceste modalități de pământ uscat, de spini, ca 
și de pământ bun, și în măsura în care începe să rodească această 
semănare, se va dovedi dacă poate să fie, cât de cât, și în ucenicia 
unui duhovnic. Chiar mulți mari duhovnici n-au avut direct ucenici, 
dar sămânța lor duhovnicească a rodit, și în scurgerea vremurilor și 
aceste semințe s-au făcut roditoare în asemănarea duhovnicească a 
lor. De aceea, orice duhovnic să nu caute ucenici direcți, dar să aibă 
această grijă să semene semințele cele duhovnicești. Unii sunt 
înclinați să facă, cum spuneam, un fel de psihanaliză duhovnicească 
de evaluare, să zicem așa, a tuturor înclinațiilor și mișcărilor sufle-
tești și duhovnicești. Cum spuneam, în modalitatea accesibilității 
noastre de astăzi, noi nu mai putem, nu mai avem acces prin 
aceasta, ci doar prin oprirea războirii, chiar dacă mereu suntem 
hărțuiți de acest război, prin oprirea otrăvii, prin scoaterea auto-
drogării cu otrava păcatului, în grija de a nu o mai răspândi și celor 
din jur.  

De aceea spunem chiar proverbul popular că orice rău trebuie 
acoperit ca nimeni să nu ți-l vadă, ca și binele ce trebuie acoperit, ca 
și virtutea, ca nimeni să nu ți-o descopere. Orice descoperire a 
virtuții distruge virtutea și orice răspândire a otrăvirii păcatului 
devine o otrăvire a celor din jur. Femeile mai ales sunt înclinate să 
facă gălăgia păcatului și gălăgia războirii. Omul gălăgios nu poate 



434 

să fie niciodată om duhovnicesc. Omul tăcut este mai bun decât cel 
gălăgios, dar nici tăcerea să nu devină împietrire și indiferență, ci să 
fie, cum spuneam, acea oprire lucrătoare de taină. 

De aceea, viața duhovnicească nu se poate face fără o relație 
duhovnicească dintre tine personal și un duhovnic spoveditor în 
primul rând. Cel cu război duhovnicesc, cel cu otrava păcatului 
trebuie să alerge la spoveditor și doar în această taină să fie oprirea, 
nu o împietrire, o indiferență, o singularizare. Cum spune, tot pro-
verbul, că pe mulți răul îi prostește și mai tare, iar pe alții îi 
deșteaptă. Tu să nu admiți prostirea, ci deșteptarea. Deșteptarea se 
face doar sub epitrahilul și în spovedania față de duhovnicul spove-
ditor, în, totodată, căutarea și a învățăturilor povățuirilor duhov-
nicești pe care trebuie să le culegi ca albina din floare în floare până 
la găsirea mierii celei duhovnicești. 

Cei care ajung la o trăire mai deosebită pot avea convorbiri mai 
amănunțite duhovnicești, dar, în general, mulți duhovnici evită cu 
cei începători intrarea în amănuntele duhovnicești. Este o tendință a 
multora care sunt ca vacile, care nu știu nimic duhovnicește, nu s-au 
luptat și nu au trăit cu nimic duhovnicește și li se urcă nasul în 
prăjină și vor să fie în mare trăire duhovnicească, ca și când trăirea 
duhovnicească este așa ca o tehnică, trebuie să o sucești, să o 
învârtești și să o ai, să o cumperi ca de la magazin, ți-o spune 
cineva, ți-o dă ca pe un instrument și tu nu ai decât să o mănânci ca 
pe un medicament și să își facă efectul. Nu este așa. Nimănui să nu 
îi crească nasul, să-și bage nasul în cele de sus când el e... Nimeni 
să nu se gândească cum e în Lună dacă el nu poate nici să sară peste 
gard. Zborul fără aripi nu există. Cei care visează să zboare doar cu 
nasul în prăjină... asta e obrăznicie. Mulți din zilele noastre dau 
dovadă de obrăznicie duhovnicească și chiar pretind de la duhovnici 
să-i învețe tehnici și modalități de înaltă duhovnicie și se supără că 
li se refuză. Ce să-i învețe duhovnicii?! Întâi trebuie, cum spuneam, 
să intre în oprirea războirii, în ascultarea povățuirii și așa apoi să 
încerce și intrarea pe ușa de taină a hotarului de taină a vieții 
propriu-zise duhovnicești. Fără acestă modalitate nu se poate. Sunt 
unii care poate vor cu sinceritate viață duhovnicească, dar ca orice 
cunoaștere, ca orice lucrare, nu se câștigă bătând din palme. Orice 
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meserie nu se învață într-o zi. Viața noastră duhovnicească trebuie 
să devină și o meserie duhovnicească, să-i zicem așa. Și meseria se 
învață încet-încet, căci nu poți să-ți însușești, nu poți să devii 
tâmplar sau nu poți să fi conducător de mașină dintr-o dată sau să 
înveți o anumită știință dintr-o dată. Fizica și matematica nu poți să 
le înveți într-o zi. 

Am considerat și eu aceste mici repere pentru noi, cei de astăzi, 
care, cum spuneam, suntem în lupta cea grea cu păcatul și, în 
același timp, suntem otrăviți cu drogul păcatului și, fără să ne dăm 
seama și fără voință, le lăsăm chiar să ne distrugă. Fericiți cei care 
aspiră atât la ieșirea atât din războirea păcatului, cât și să dea la o 
parte otrava iadului în care facem o autoplăcere. 

Preabunul Dumnezeu să ne ajute și în acest sens. Dramele și 
tragediile de astăzi, din copilărie și până la ceasul morții, sunt 
aceste drame și tragedii ale unei războiri din care noi nu putem ieși 
și ale unei autootrăviri care ne dă și o amărăciune groaznică. 
Intrarea în veșnicia iadului este înfricoșarea noastră, trebuie să fie 
înfricoșarea noastră. Să nu trecem în veșnicie nici cu războiul 
păcatului, nici cu otrăvirea de iad. De aceea, străduința noastră e  
cât de cât să ieșim din ele și chiar dacă n-am reușit să ne stăpânim, 
dar aspirând la acest lucru și făcând și noi cât de cât câte o lucrare 
în acest sens... 

Marea milostivire a lui Dumnezeu să nădăjduim că ne compen-
sează să fim și noi scutiți de veșnicia răului, a iadului. Mulți con-
sideră că acest iad ar fi o poveste înfricoșătoare doar. Nu este o 
poveste. Este o realitate cu adevărat care ar trebui să ne înfricoșeze.  

Este o milostivire a lui Dumnezeu și peste păcatul nostru, dar 
dublura aceasta a păcatului devine spectrul unei veșnicii fanto-
matice care nu poate fi conlocuitoare cu veșnicia adevărată. Noi 
trebuie să reușim să deosebim fantoma veșniciei rele de adevăratul 
chip, iconic, cum îi zicem noi, al veșniciei adevărate. 
 
  



436 

 

Specificul Neofitic. Repere practice 
 
 
Părintele Ghelasie Gheorghe: Modalitatea aceasta a lui Neofit 

de a depăși, pe undeva, această deznădejde a mântuirii, această 
conștiință că, de fapt, nu sunt capabil și n-o să pot ajunge niciodată 
să-mi depășesc propria mea păcătoșenie, este într-un alt specific 
decât specificul lui Siluan, acela de a-ți depăși propria deznădejde 
printr-o credință, printr-un supra-efort de a crede totuși într-o milă 
extraordinară a lui Dumnezeu care să-ți aducă mântuirea. Într-
adevăr așa este.  

Însă, specificul neofitic face, pe undeva, un fel de salt în care, 
nu că anihilează, ci sare peste deznădejde. Conștient își impune ca 
în locul deznădejdii să trăiască direct bucuria, chiar dacă n-a făcut 
nimic pentru ea, n-a făcut absolut nimic pentru ea... și pe care, la un 
moment dat, cum să spun, nici nu se știe dacă o va câștiga vreodată. 
Dar aici se întâlnește, în același timp, isihasmul acestui Neofit cu 
isihasmul misticii rusești al lui Siluan.  

Dacă Siluan are această supra-credință prin care depășește 
deznădejdea − cum zice el: să stai cu mintea în iad dar, în același 
timp, să crezi că Dumnezeu te scoate din iad, deci ai posibilitatea de 
a ieși de acolo −, Neofit are un specific al lui aparte, în care spune 
că într-adevăr, știu că sunt în iad, știu că iadul e în mine, știu că 
păcatul e în toată... că e tot iadul în mine, am în același timp și 
deznădejde, și știu că prin credință într-adevăr pot să-mi depășesc 
această deznădejde, dar, spune Neofit, de ce să rămân în această 
deznădejde care, la un moment dat, din cauza slăbiciunii, îmi dă 
prea mare amărăciune la început.  

Și atuncea din cauza, pe undeva, chiar a unei frici ca nu cumva 
această deznădejde să slăbească credința de-a depăși deznădejdea, 
Neofit zice: „Hai printr-un efort de supra-credință să cred că Dumnezeu 
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deja mi-a dat mântuirea. Mi-a dat-o! Și eu să încep să trăiesc 
bucuria și fericirea mântuirii chiar în stare… în… în… în starea de 
păcătoșenie! Adică chiar fiind în iad!” Exact cum, la un moment 
dat, pe undeva, zice un pustnic, pe care diavolul tot mereu îl 
apostrofa: „M ă, tu o să ajungi în iad! Degeaba faci tot felul de 
nevoințe pentru că păcatele tale oribile – într-adevăr avea el niște 
păcate oribile – n-o să poată fi niciodată iertate și o să ajungi tot în 
iad!”  Dar el îi răspunde diavolului foarte interesant și frumos: „Da, 
dar chiar dacă o să fiu în iad, eu așa am să cred în Dumnezeu, și 
așa am să-L iubesc pe Dumnezeu, că până și în chinurile iadului tot 
o să mai simt bucuria lui Dumnezeu!”  

Și asta zice că l-a terminat! L-a terminat! E, aici este, pe 
undeva, specificul misticii acesteia carpatine, în care, foarte inte-
resant, poți să fii în iad și să distrugi iadul. Să distrugi iadul! E o 
chestiune foarte interesantă! Siluan găsește posibilitatea de a depăși 
iadul, de a ieși din iad, prin credința că Dumnezeu vine și îl scoate 
din iad. Neofit, pustnicul acesta, arată, pe undeva, un specific 
aparte, în care are credința că Dumnezeu îl poate scoate din iad, dar 
are, în același timp și o smerenie teribilă… că zice: „Eu nu pot să 
fiu scos… nu merit să fiu scos din iad! Dar, eu fac altceva. Bag 
Raiul în iad!” Ceea ce este peste fire! Adică un fel de distrugere a 
iadului, nu ieșind din iad, ci transformând în Rai chiar iadul. 

Într-adevăr pare o mistică puțin... puțin cam exagerată... Dar pe 
undeva pare o salvare teribilă! De ce? Pentru că, la un moment dat, 
noi suntem conștienți... și, la un moment dat, vom simți noi practic. 
O să simțim practic chestia asta. Să nu cumva să facem o mistică 
iluzivă: „Gata! Eu am ieșit din iad! Eu am ieșit din păcatul meu!”. 
Nu pot să ies din păcat. Încât, la un moment dat, o să fiu conștient 
și-o să-mi dau seama că, de fapt, oricât aș încerca să fac o ideație eu 
tot în stare de păcat rămân, în iadul meu. Și n-am altă posibilitate. 
Dumnezeu ar vrea să mă scoată. Dar poate am eu o slăbiciune și 
chiar eu nu vreau să ies din iad, chiar dacă fac eu paradă că vreau să 
ies din iad. Să fim sinceri, să nu umblăm cu cioara vopsită! Și 
atuncea eu, pe undeva fac un ceva suprafiresc, de care Dumnezeu 
nu se supără și pe care cred că Dumnezeu nu-l refuză: transfer în 
iadul meu Raiul lui Hristos. Îl bag pe Hristos în iadul meu, iar eu 



438 

încep să mă silesc să trăiesc Raiul chiar în mijlocul iadului meu. Și 
dacă eu fac olecuță de rai... numai o picătură de rai în iadul ăsta al 
meu, atuncea Mântuitorul are unde să vie. Și atuncea vine Mântui-
torul în iadul meu și, de fapt, tot Mântuitorul transformă iadul, nu-l 
transform eu.  

Dar eu, pe undeva, fac un fel de mistică de-asta în care, cum să 
spun eu, nu zic că silesc pe Hristos să intre în iad − deși Mântuitorul 
într-adevăr s-a coborât în iad și i-a scos pe Adam și Eva, pentru că 
dacă nu se cobora Iisus Hristos și nu-i scotea, Adam și Eva nu 
ieșeau niciodată din iad −, dar mă silesc eu, adică, îmi impun să fac 
o picătură de Rai în mijlocul iadului meu în care Mântuitorul poate 
să vină. Și îl chem și-L rog să vină să-mi transforme iadul meu, care 
este partea mea pătimașă, să-l transforme iarăși în Rai.  

E foarte interesant acest misticism. Să nu-i zicem stil neofitic, 
ci specific neofitic. Un specific, s-ar părea, chiar al spiritului nostru 
carpatin. De aceea pe undeva se zice că poporul nostru român a 
rezistat foarte teribil, pentru că a reușit... și a avut această capacitate 
să mai trăiască totuși o picătură de Rai chiar în mijlocul iadului. 
Peste noi au trecut toate popoarele. Poporul nostru, într-un fel, a 
fost permanent nefericit. Încât, la un moment dat, te și miri cum 
poporul ăsta a mai rezistat pentru că toată viața lui e, de fapt, o 
nefericire. Exact cum zice Miorița că  moartea e desființare perma-
nentă care te amenință. Încât parcă, la un moment dat, nu mai ai 
nici o nădejde de a trăi și a duce viața.  

Frumusețea spiritualității noastre carpatine, pe undeva, se 
concretizează în această mistică a lui Neofit în care, în acest iad și 
în această imposibilitate de viață, să se transfere viața, în așa fel 
încât la un moment dat moartea să fie incapabilă să anihileze viața. 
Mai rămâne o scânteie de viață, domne, acolo! E, și această scânteie 
îi dă putere...! Dă putere ca să nu poți să mori niciodată! Și oricât ar 
încerca cei din jur sau dușmanii să te anihileze, se va dovedi că 
niciodată nu te vor putea anihila. Este tocmai această rezistență pe 
care a avut-o poporul nostru român, încât aparent au trecut toate 
morțile peste el, dar n-a putut fi distrus. Ei, această mistică, cu toate 
păcatele ce trec peste noi, dar prin faptul că noi putem să transferăm 
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o picătură de Rai în acest mijloc al morții, al păcatului, se pare că 
este salvarea noastră. Ăsta este echilibrul! Ai înțeles? Deci asta e! 

*** 

G.G.: Dacă mănânci din asta (n.r. pâine pustnicească), simți că 
se remediază chiar o serie de boli pe care le ai, te simți foarte bine, 
mintea se liniștește, exploziile organice se diminuează, plus că este 
extraordinar de hrănitoare. Hrănește direct celula organică. Mai 
mult decât atâta, chiar medicina consemnează că, datorită princi-
piilor vitaminice pe care le are, mai ales complexul B, se dovedește 
că e o hrană teribilă tocmai pentru partea nervoasă. Pentru lumea 
noastră de astăzi care suferă tocmai de deficiența asta a activității 
nervoase, pâinea se dovedește salutară.  

Așa, ca fapt divers, mi-a scris și m-am întâlnit cu o doamnă 
care este profesoară și care are două fetițe care erau permanent 
bolnave. Dar, pe lângă alte boli, erau extraordinar de agitate și 
arțăgoase și nu mai puteau să învețe, chiar nu puteau dormi, erau 
foarte agitate, chiar și dânsa se simțea rău. De multe ori, fiind 
profesoară, nu avea timp să mănânce și erau tot bolnave. Și mă rog, 
citind așa informativ din Medicina Isihastă, s-au apucat să facă 
acest lucru. Domne, s-a dovedit salutară! Pentru că fetițele imediat 
s-au schimbat, s-au făcut chiar sănătoase și au introdus-o în 
alimentație în mod curent. Iar dânsa, care avea dureri de stomac și 
care avea amețeli încât, fiind profesoară, de multe ori aproape că nu 
mai putea preda, are o capacitate de lucru deosebită. 

Pe urmă, alte și alte dovezi. Mai ales tineretul care, așa fiind 
tinerețea, are energiile în permanentă stare de explozie. Datorită 
acestor explozii tineretul își consumă propriile energii esențiale, 
care de fapt ar trebui să fie spre creștere. Datorită acestor explozii 
tineretul ingerează o serie de alimente degradate care să le compen-
seze aceste lipsuri, dar care se dovedesc de fapt și mai explozive. 
Consumând cantități enorme de alimente de-astea degradate, pe 
lângă că îi intoxică, îi degradează și mai tare, și le produc explozii 
și mai puternice. Și de aici cercul vicios al unei alimentații care 
aparent te hrănește, te umflă, te face gras, dar în același timp, pe 
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dinăuntru ești bolnav, ești terminat, fiind lipsit de aceste energii 
esențiale sau, cum le numesc eu, energii acumulative. 

Se dovedește că la tinerii care introduc această pâine harică, 
reducând pâinea cealaltă și folosind chiar mâncare obișnuită, are un 
efect un efect extraordinar. Mai ales pentru cei care vor să ducă și o 
viață duhovnicească, asta are o mare importanță. O să vedeți 
dumneavoastră cartea „Hrana Harică”... Eu insist foarte mult, pe 
baza unei tradiții, că una este hrana copiilor, alta este hrana tinerilor 
până la căsătorie, alta hrana bărbatului, alta hrana femeii și alta 
hrana bătrânilor. Știința însăși consemnează că, datorită hranei, se 
produc adevărate mutații energetice care produc chiar degradări 
biologice. E o tragedie în lumea de astăzi. Sunt niște anomalii. E o 
tragedie pentru că se observă la femei un fel de tendință de mascu-
linizare, iar la bărbați se observă o tendință de feminizare. Apar 
aceste perversiuni și aceste tragedii în societatea noastră. Și hrana 
este vinovată de acest lucru. Pentru că femeia care mănâncă mân-
carea bărbatului, care este, cum să spun eu, de altă polarizare zis 
așa, din punct de vedere științific, se masculinizează. Iar bărbatul, 
din cauza unei mâncări prea culinare care este mai mult femeiască, 
se feminizează. De aicea atâtea tragedii în familii, impotențe... Din 
cauza asta extinderea aceasta a homosexualității și așa mai departe. 
Atâtea drame de familii, persoane despărțite de familii și așa mai 
departe. Plus că datorită unei hrane nesănătoase și a unui aport prea 
bogat de alimentație din asta prea explozivă la tineri, tinerii se 
apucă de prea cruzi la o viață sexuală care îi termină. Majoritatea 
tinerilor până la 18 ani deja aproape sunt terminați. Când să  
se-nsoare, când să fie și ei ca-lumea de familie nu mai sunt buni de 
nimic. Păi ce capabili, ce familie, ce copii sănătoși să mai iasă din 
astfel de oameni!? O adevărată tragedie. 

Dacă Marlaux zice că „Secolul XX ori va fi religios ori nu va fi 
deloc”, un părinte face o parafrazare în care spune că „Secolul 
următor dacă nu va fi creștin nu va mai fi deloc”, dar mai face încă 
o afirmație că „Dacă secolul XX nu va învăța ce să mănânce nu va 
putea fi nici creștin și nici nu va mai putea fi deloc.” O taină, să 
știți! Încât la un moment dat, deși unii poate ne învinuiesc de niște 
lucruri așa, gratuite și tot felul de presupuneri, noi totuși menționăm 
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că adevărata trăire creștină  sănătoasă este pe baza unei restabiliri a 
unei hrane sfințite, sacre. Să știți... Unii deja au început să fie batjo-
coritori la adresa asta, încât la un moment dat, în loc de consem-
narea noastră ca pâine harică sau pâine vie, ei o numesc un fel de 
turtă așa, în batjocură... Treaba lor! Dar această turtă, luată în 
batjocură, se dovedește că are un efect extraordinar.  

A venit pe aici cineva din partea Bucureștilor care era foarte 
silitor. El își impusese ca în fiecare post să facă un pelerinaj pe la 
mânăstiri, cum a citit el în Viețile Sfinților, și tot timpul să nu 
mănânce decât pâine și apă. Un fel de asceză din asta. Dar ajungând 
și aici, la Frăsinei, pur și simplu a avut o stare de boală de a crezut 
că moare. Și eu l-am întrebat ce mănâncă. Și ce mânca omul? Își 
făcuse niște posmagi din pâine albă! Și cu asta voia el să trăiască! 
Și chiar îmi spunea la un moment dat: „Părinte, eu sunt tare 
dezamăgit că în carte scrie că dacă mănânc pâine și apă eu mă fac 
sănătos, dar văd că sunt bolnav.” Și eu i-am spus: „Păi da, că nu 
mănânci pâinea adevărată!”   

Și la urmă când a început să folosească pâinea asta și într-
adevăr s-a convins. Și acum are curajul, nu numai câte 40 de zile să 
țină doar cu pâine și apă, ci aproape chiar permanent. E sănătos, 
fără alte deficiențe, chiar și-a remediat unele boli.  

Se dovedește chiar medical pe undeva, chiar unii o preiau, că 
această pâine – popularizarea aceasta care s-a făcut așa, fără intenția 
mea de fapt – se dovedește că are niște efecte terapeutice 
extraordinare. 

Îmi povestea cineva – un tânăr de aici din Ardeal care face 
acum niște studii în Elveția –  că avea și el problemele lui și a încer-
cat și a folosit pâine din asta, pâinea harică. Și a rămas foarte entu-
ziasmat că prin asta și-a remediat deficiențele. S-a dus – el e chimist 
– și în Elveția, acolo face niște studii să vadă care sunt efectele. Și 
se dovedește că are niște efecte extraordinare. Unul dintre efecte? În 
primul rând nu este acidă deloc. Pâinea obișnuită, coaptă, dă 
aciditate. Pâinea obișnuită, mai ales la cei care mănâncă pâine 
multă, predispune la obezitate și chiar la niște degradări organice 
până la diabet. Pâine asta necoaptă se dovedește, din contră, că nu 
produce nici obezitate, hrănește și chiar e suportată de diabetici. Nu 
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în cantitate mare de la început, dar e suportată de diabetici. Apoi se 
dovedește că este foarte dezintoxicantă. De exemplu, dacă cineva se 
intoxică, face o intoxicație – toate fenomenele de intoxicație – dacă 
ține o săptămână, face un tratament cu pâine din asta, are un efect 
mult mai   mare decât ai lua toate medicamentele și toate celelalte. În 
al doilea rând, se dovedește extraordinar de bună în toate litiazele, 
piatră la ficat, piatră la rinichi și așa mai departe, în reziduurile care 
se pun pe intestine. Dacă o folosești, topește aceste pietre. Și expe-
rimentările, puținele experimentări pe care le-am urmărit noi și în 
cancere... Au fost câteva cazuri – bine-nțeles nu în stadiile foarte 
avansate, că nu se mai poate folosi – dar un caz pe care-l știu eu 
deosebit, două cazuri, de fapt. O doamnă care avea un cancer de sân 
care începea să se extindă, deja prinsese ganglionul... În sfârșit, după 
toate tratamentele, boala se vedea că totuși avea o evoluție destul de 
rapidă. Acuma ca ultimă disperare a încercat tratamentul cu pâine, 
care e un tratament puțin mai durabil. Adică să mănânci mai mult 
pâine de-asta. În sfârșit, e consemnat în cartea Pâinea Harică. Medicii 
au rămas uimiți că, dintr-o dată, s-a sistat evoluția bolii. Adică nu mai 
evolua, a rămas pe loc. Însă nenorocirea a fost că cei din familie, de 
teamă că slăbește, și că totuși asta e ceva care nu e bine experimentat, 
au silit-o să mănânce carne. Și în momentul în care a început carnea 
și a oprit pâinea harică boala a luat-o într-un pas rapid și... 

*** 

G.G.: De ce Neofit pune bază așa de mare pe hrana harică? 
Pentru că sărind direct în suflet, energiile încep să se revolte, încep 
să-și revendice propria lor viață. Și atunci prin faptul că... deja n-am 
baza sufletului... și am mai făcut și un salt așa nefiresc direct în 
suflet, la un moment dat e posibil ca să nu mai fim capabili, adică 
să renunți la intrarea în suflet, pentru că te bruiază prea tare partea 
energetică. Și de aceea pe undeva este o modalitate, cum să spun 
eu, de a nu te opri în energii, dar totodată de a face ca energiile să 
se atenueze și să tacă. Este această modalitate a unei hrane harice 
prin care energiile, foarte interesant, se îmblânzesc. Exact ca unui 
câine rău căruia îi dai ceva de mâncare și atunci nu te mai mușcă. 
De aceea se pune așa de mare importanță... Pentru că e o tendință și 
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o să vedeți, o să vă loviți de mulți... Chiar unii or să vă smintească. 
Chiar dintre călugări, chiar și dintre duhovnici poate, pentru că 
poate unii le amestecă. O să rămâneți așa puțin derutați pentru că 
unii nu înțeleg să pună bază așa de mare pe partea aceasta a hranei. 
Încât or să spună, cum zice Mântuitorul: „Nu domnule! Nu ce intră 
în gură spurcă!”, „Dar n-are importanță domnule! Să te rogi! Ce atâta 
asceză?!” sau „Ce e aia, bă, turta lui Ghelasie?!”, „Ce e aia, bă? Nu 
știu ce! Nu-i adevărat!”, „Ce bă, să mănânci nefiert? Mănâncă, bă, 
fiertură! Mănâncă cutare sau mănâncă cutare!” Ei, trebuie să 
înțelegi că lucrul acesta are importanță fenomenală. Fenomenală 
hrana aceasta harică! De ce? Pentru că sărirea aceasta directă în 
suflet trebuie pe undeva compensată în energii cu ceva prin care 
energiile să nu mai fie nocive. Căci altfel nu te lasă! Nu te lasă! 

Acum să mă întorc la modalitatea aceea de a începe îmblân-
zirea energiilor prin tot felul de modalități care cer timp prea mult... 
prea mult timp. Ehee, la un moment dat foarte mulți sunt, mai ales 
cum suntem noi, cei de astăzi, nerăbdători de a trăi isihasmul. Noi 
la un moment dat zicem: „Bă, îmi cere popa să postesc, îmi cere ca 
toată ziua să fac metanii, îmi cere să fac cutare... Eu fac, mă silesc, 
dar la suflet parcă nu ajung deloc. Când se mai ajunge odată? Să fac 
ca budiștii să aștept nu știu câte reîncarnări, că la noi nu sunt 
reîncarnări? Eu când mai ajung?” Și de aceea Neofit găsește o 
modalitate ca să nu am insatisfacțiile acestea și dezamăgirile 
acestea, să sar odată peste ele, chiar dacă scopul este – de fapt eu 
trebuie să mă despătimesc, căci niciodată nu voi ajunge –  dar ca nu 
cumva să am dezamăgirea că poate niciodată nu o să ajung să simt 
și eu sufletul, hai să fac o sforțare... Mă bag, năvălesc, mă bag 
obraznic oleacă peste suflet. N-am ce să fac! Mă duc la el, îl fur, îi 
sparg ușile, intru la el! M-o primi, nu m-o primi, dar intru la el! Dau 
buzna peste el! Îl silesc! 

– Dar dorința asta de a-l sili de unde vine? 
G.G.: Vine tot din sufletul nostru de fapt, căci de fapt tot eu 

sunt acela. Dar din cauza păcatului și din cauza amestecului acesta 
cu energii, sufletul nu se mai simte pe el însuși în sine, ci se simte 
ca energii. Înțelegi? Căci de fapt tot eu sunt. Dar eu trebuie să fac 
această forțare prin care la un moment dat trebuie să ies din energii. 
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Deși scopul e totuși să mă întorc în energii, căci dacă nu le despă-
timesc, acestea vor fi totdeauna o tinichea de coada mea și întotdeauna 
n-o să fiu ce trebuie. Dar eu, ca să desfac tinicheaua de coadă, deci de 
patimi, nu trebuie să stau până prind câinele și să desfac câte un nod, 
câte un nod, până îi cade tinicheaua. Eu intru direct și apuc câinele  
să-l prind bine și atunci pot să-i dezleg tinicheaua… 

*** 

G.G.: Ce trebuie făcut de fapt practic? Ce trebuie să faceți? 
Trebuie să nu vă avântați de la început la cine știe ce performanțe. 
Așa. Al doilea. Să porniți exact, cum se zice, de la A. V-am mai 
spus înainte. În primul rând trebuie să vă redescoperiți chipul 
dumneavoastră, ca realitate. Ce suntem noi și care este raportul 
nostru cu Dumnezeu. Așa. Al doilea. Trebuie să începeți această 
taină a convorbirii cu Dumnezeu care este rugăciunea, care nu poate 
fi despărțită și care trebuie neapărat făcută în paralel cu o hrană 
sănătoasă, cu o hrană harică. Dacă nu înțelegeți asta, n-o să aveți, să 
nu zicem rezultate, dar n-o să mergeți pe o trăire sănătoasă. De ce? 
Pentru că sufletul pe-o parte tinde spre unirea și regăsirea propriului 
chip, dar din cauza unei alimentații nesănătoase energeticul va fi 
acela care mereu va fi în partea cealaltă și mereu veți fi într-o stare 
sau tendință de a vă rupe în două. Pur și simplu nu vă dă voie. De 
aceea au dreptate și celelalte mistici care vorbesc că pe prim plan 
trebuie să pornești cu partea corporală, cu energiile...  

Dar noi, ca isihasm, spunem altfel. Noi pornim în primul rând 
cu sufletul, dar totodată și cu partea corporală. Dar dacă misticile 
necreștine, cum sunt yoga și altele... insistă foarte mult pe mane-
vrarea și stăpânirea energiilor corpului, creștinismul pe undeva 
simplifică într-un fel lucrurile pornind direct de la partea sufle-
tească, căutând să redeștepte partea adevărată a puterii de suflet, ce 
este, cum să spun, o capacitate a noastră de a face pe undeva ordine 
și de a stăpâni chiar energiile noastre. Pentru că sufletul începe să-și 
reia starea lui adevărată de supremație asupra energiilor. În mod 
obișnuit, energiile ne conduc pe noi și sufletul nu mai are nici o 
putere. Dar, ca practică isihastă, noi nu pornim de la magia mane-
vrării energiilor, cum fac celelalte mistici: asane, diferite meditații 
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și așa mai departe; care poate și astea au rolul lor într-un fel, dar 
privite din punctul lor de vedere. Noi considerăm că dacă toată 
mișcarea în suflet este limbajul iubirii duhovnicești, toată mișcarea 
în corp este limbajul plăcerii corporale. Plăcere, care, să zicem așa, 
este un fel de traducere sau un fel de transpunere a zisei iubiri 
transcendentale, care  trece într-un fel de plăcere pe care noi o 
considerăm ca un fel de satisfacție, ca un fel de plăcere energetică, 
ca un fel de iubire energetică.  

De aceea noi considerăm iubirea ca un fel de plăcere energetică 
pe planul nostru corporal. Și de aceea noi nu dăm o importanță 
deosebită la meditații sau la alte manevrări energetice sau la alte 
diferite... Creștinismul pe undeva simplifică. Pornește de la două 
puncte principale: mâncarea, care e una dintre plăcerile cele mai 
amplificate, și partea sex, care iarăși e o plăcere amplificată. Și de 
aceea cel care vrea să ducă o viață isihastă trebuie să fie atent din 
aceste puncte de vedere. Ca să poți să începi cu dezvoltarea, adică 
cu cultivarea directă a vieții sufletești și care este în jurul iubirii față 
de Dumnezeu prin rugăciune, în paralel și chiar în egalitate se dă 
mare importanță acestei stări energetice care este în jurul celor 
două, cum v-am spus, mâncarea și sexul. De aceea cel care vrea să 
ducă o viață duhovnicească trebuie să fie atent în această direcție. 
În primul rând să-și resacralizeze mâncarea și în al doilea rând 
trebuie să-și revizuiască atitudinea lui față de sex. Dacă este 
necăsătorit să se silească într-adevăr să iasă din desfrâu. Iar dacă 
este căsătorit să rămână într-o viață de familie sacră. Deci sexul, pe 
undeva ca și mâncarea... nu în sensul de a fi pur și simplu anihilate 
în sensul strict al cuvântului sau în sens din ăsta absolut, cum 
încearcă unii. Dar depinde de condiție. De exemplu și în creștinism 
mâncarea, plăcerea mâncării, nu se exclude total, nu trebuie să o 
anihilezi adică, ci se reduce tocmai la partea ei ființială, adică de 
existență. Și partea de existență a hranei e pâinea cea de toate zilele 
pe care am consemnat-o. Iar cealaltă, care este sexul, prin faptul că 
este în vederea unui scop care este copilul... De aceea să știți că din 
punct de vedere creștin –  o să citiți în Chipul Maicii Domnului – 
toată atenția, adică sacralitatea vieții este familia și sacralitatea 
familiei este copilul. Pentru că toată viața noastră de creație este 
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Logos-centrică, adică e centrată pe Fiul lui Dumnezeu. Și de aceea 
sacralitatea familiei este chipul lui Hristos care este Fiul. Noi înșine 
suntem niște fii, niște copii. De aceea se dă o importanță așa de 
mare, încât la un moment dat, din punct de vedere creștin, așa-zisul 
sex, așa-zisul eros nu numai că se sublimează, dar se preface într-un 
fel de sacralitate de prefacere dincolo chiar de sex. Aparent pare o 
energie – aceasta profană sex – dar trăită din punct de vedere 
creștin de fapt devine o trăire dincolo de sex pentru că e în legătură 
directă cu acea iubire a sufletului care n-are nici o legătură cu așa-
zisa iubire energetică. Așa că acuma vorbim așa direct, ca practică... 

– Deci ca practică...  
G.G.: Ca practică directă... V-am spus. Începeți direct cu partea 

sufletească. Încercați în primul rând să vă revizuiți atitudinea față 
de Dumnezeu. Adică, chiar dacă nu simțiți iubire față de Dumnezeu 
încercați să vă apropiați de Dumnezeu și să-L iubiți. Și primul act 
de iubire față de Dumnezeu la noi este în primul rând închinăciunea 
care i se cuvine lui Dumnezeu. Deci actul religios, actul ritualic. Deci 
începeți cu acest act ritualic față de Dumnezeu prin care restabiliți 
iubirea față de Dumnezeu, și care este în primul rând prin simplele 
acte ale noastre obișnuite de-a face câteva închinăciuni care par 
formale, dar care totuși au importanța lor. Pe urmă, prin participarea 
la niște slujbe, facerea chiar a unor rugăciuni, care par formale la 
început, dar acest lucru ne revizuiește nouă atitudinea față de 
Dumnezeu. Chiar dacă la început rugăciunea pare puțin artificială sau 
așa, de formă, nu simțim, totuși, cum să spun eu, sufletul începe să se 
trezească, să se trezească tocmai acea iubire față de Dumnezeu care, 
cum să spun eu, este în esența sufletului nostru, pe care noi o avem, 
dar din cauza păcatului am uitat-o, am diminuat-o, am înnegrit-o, 
am... să nu zicem chiar că am pierdut-o total. 

Deci ca practică faceți acest act ritualic, să-i zicem sufletesc. 
Actul ritualic își găsește partea esențială prin participarea la biserică 
la Liturghie. Chiar dacă dumneavoastră la început nu înțelegeți 
Liturghia, este actul cel mai ritualic prin care noi, chiar dacă nu 
simțim sau aparent părem destul de departe față de iubirea de 
Dumnezeu, sufletul își regăsește iubirea, își redeșteaptă iubirea față 
de Dumnezeu. Așa. Și cum v-am spus, totodată și paralel începeți cu 
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cele două, cu revizuirea hranei... Introduceți o hrană sănătoasă. Chiar 
dacă pare asta pe undeva o mistică așa... nu știu cum s-o numim, eu 
cel puțin insist foarte mult pe hrana aceea, care trebuie să fie de fapt 
hrana noastră: pâinea cea de toate zilele. Insist pe pâinea asta așa-zisă 
harică, care se dovedește salutară din toate punctele de vedere. 

Pe urmă mâncarea cealaltă poate fi folosită, dar numai în 
contextul pâinii acesteia harice. Că spune și în Facere că Dumnezeu 
le-a spus să mănânce din toți pomii, dar nu era suficient. Trebuia în 
fiecare zi să se împărtășească și din pomul vieții. În momentul când 
au căzut Dumnezeu i-a scos afară din Rai și nu le-a mai dat voie să 
mănânce din pomul vieții. Și nemaimâncând din pomul vieții a 
apărut moartea. Deci nemâncarea din pomul vieții se dovedește 
moarte, chiar dacă mai mănânci din altă mâncare. Pe undeva asta e 
o analogie cu faptul că orice mâncare am mânca, dacă nu mâncăm 
pâine parcă este insuficientă și într-adevăr este insuficientă. Deci în 
esență fără pâine nu se poate. Așadar noi ca sacralitate creștină dăm 
o importanță enormă, pe prim plan ca hrană, acestui aliment care 
este pâinea. Deci să începeți în mod deosebit cu chestiunea asta.  

La început nu fiți exagerați. Mai mâncați și mâncare obișnuită. 
Dar introduceți pe prim plan pâinea aceasta. Și apoi revizuiți-vă 
atitudinea dumneavoastră în cealaltă parte ca sex. Adică fără să fiți 
exagerați, în sensul de absolutism, sau cum sunt unii care ori fac o 
paradă de un fel de ascetism din ăsta strict... Acum depinde și de 
condiție. Care este călugăr sigur că are condiția de călugăr, care nu 
se mai discută. Trebuie să avem castitatea totală. Dumneavoastră în 
lume, dacă sunteți și familiști, trebuie să fi ți în condiția dumnea-
voastră în care, cum să spun eu, poate să fie o castitate de familie în 
sensul de admitere a acestuia în sensul familiei, adică pentru copii. 
Aici este toată taina vieții energiei. Niciodată să nu vă opriți în 
energii. Treceți prin ele, ca sacralizare, dar întotdeauna să ieșiți din 
ele și să intrați în suflet. Numai în măsura asta este permis din punct 
de vedere mistic creștin. Să treci prin energii, dar niciodată să nu te 
oprești în energii. Adică să nu găsești, să nu oprești satisfacția în 
energii. Chiar dacă aparent sunt niște satisfacții în energii, de fapt 
aceste satisfacții-energii trebuie neapărat să treacă... De-aia zice că 
un creștin are voie să simtă și o plăcere fizică numai dacă în același 
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timp simte și plăcerea spirituală-sufletească. Dacă nu, înseamnă că 
ți-ai omorât sufletul și ți-ai trăit numai... și asta e păcat. De aceea pe 
undeva chiar mai mult decât atâta se zice din punctul de vedere al 
unei trăiri creștine adevărate că trebuie în primul rând să simți acea 
stare sufletească a iubirii sufletești și această iubire să se răsfrângă 
apoi în partea energetică. Iar dacă eventual se pornește invers de la 
partea energetică spre suflet trebuie ca primul impuls al zisei 
satisfacții energetice să fie tot în suflet, ca apoi sufletul să se 
răsfrângă în partea energetică. 

– Dar nu cred că este cazul că nu complicăm lucrurile. Adică, 
rămâne nevasta și doar în momentul când vrem să facem un copil, 
atât, restul... 

G.G.: Aici e o problemă puțin mai complicată pe care o 
discutăm noi și cu altă ocazie. Pentru că sunt problemele puțin mai 
complexe aici. Acuma depinde și de parteneră și așa mai departe. 
Familia are o sacralitate a ei. Plus că și viața familiei ca sfințenie 
are pe undeva treptele ei. De aceea, ca mistică creștină sănătoasă, 
trebuie să fi ți înțelepți, să nu faceți niște habotnicii sau niște 
fanatisme de-ăstea care nu sunt adevărate. Și în trăirea noastră 
mistică sunt niște trepte, sunt niște urcușuri. Să nu zicem trepte, ci 
niște urcușuri. Și în măsura în care într-adevăr tu poți să urci, într-
adevăr tu poți să trăiești pe aceste planuri. Dacă te urci prea brusc, 
la un moment dat faci niște aberații. Dacă iar nu te urci și stai prea 
mult pe niște trepte inferioare, iar faci niște insuficiențe. Aici este 
marele rol pe care trebuie să-l aibă un duhovnic. Și nu numai atât 
un duhovnic, dar, pe undeva, cum era obiceiul sfinților, se întâlneau 
din când în când între ei, cei  care trăiau, și-și împărtășeau propria 
lor experiență și învățau fiecare din experiența celuilalt și eventual 
chiar se corectau și anumite deficiențe și anumite lipsuri și le 
remediau și le îndepărtau. Deci asta e. 

Deci acuma, cum să vă concretizez, așa, ca să pricepeți 
dumneavoastră. Dumneavoastră care probabil ați trecut și prin tot 
felul de practici acuma trebuie să înțelegeți clar pe undeva și în ce 
constă de fapt practica creștină. Unii nu înțeleg tocmai asta și o iau 
în batjocură și dacă n-au suportul acela mistic... Dumneavoastră 
acuma ați înțeles ce înseamnă să intri prima dată în suflet și de ce 



449 

trebuie dat pe prim plan importanță sufletului. Niciodată să nu 
faceți, adică, o mistică a sufletului neglijând partea corporală. Aici e 
iar o problemă. Niciodată sufletul nu-și uită partea lui, prelungirea 
lui care este energetică. Deci nu cum sunt unii: „Pe mine nu mă mai 
interesează corpul!” Nu-i așa! E fals! Pentru că dacă unii sfinți au 
ajuns să facă asta au făcut-o pentru că trăiau așa de mult sufletește 
încât era răsfrângerea în mod natural, încât nu mai era nevoie să se 
ocupe ei de... Pentru că, cum să spun eu, la un moment dat când 
ajungi la starea aceea deosebită, sufletul așa de grozav copleșește 
corpul, încât sufletul îi dă corpului tot ce e necesar, încât nu mai e 
nevoie... De aceea se zice că la sfinți nu mai e nevoie de hrană. Dar 
mai au nevoie încă de ceva. De aceea se spune că și când ai ajuns 
sfânt, și pe lumea cealaltă, chiar dacă nu mai ai nevoie de hrana 
aceasta zisă fizică, ai nevoie de împărtășanie. 

Deci ați înțeles clar. Dacă unii nu înțeleg și zic: „Ce! Ce-i aia!? 
Niște rugăciuni, niște închinăciuni, sau ce păcatele te duci la biserică?! 
Nu te poți ruga acasă?!” Nu. Trebuie făcut neapărat acest act ritualic. 
Față de ce? Față de un Dumnezeu care este dincolo de noi. Că unii 
zic: „Păi ce, Dumnezeu e în tine!” Nu, Dumnezeu nu e în noi. 

– Asta am clarificat... 
G.G. Dumnezeu vine în noi dacă-L chemăm. Avem chipul Lui, 

dar degeaba avem chipul Lui dacă nu-L primim și personal. Deo-
camdată nu vă complicați cu rugăciuni speciale. Dumneavoastră, 
cel puțin deocamdată, nu vă complicați cu rugăciuni speciale. Faceți 
dumneavoastră câteva închinăciuni. Rugăciunea cea mai mare este 
„Tatăl nostru”. Și să nu uitați, că are o mare valoare, chiar dacă 
deocamdată nu pricepeți, ca neapărat să faceți o rugăciune și către 
Maica Domnului, pentru că dacă noi ajungem la Dumnezeu Tatăl 
prin Hristos, noi la Hristos ajungem prin Maica Domnului. Nu în 
sensul de intermediar, căci aici, din punct de vedere creștin, e cu 
totul altceva. E un fel de, să zicem așa, un fel de ritual. Nu-i zicem 
intermediere, ci un fel de ritual. E o sacralitate care are o anumită, 
să nu zicem ordine, are un anumit ritual. Deci nu poți să sari așa 
dintr-o dată peste niște lucruri. Sacralitatea impune anumite atitu-
dini pe care nu poți să le neglijezi. Sunt niște atitudini sacre pe care 
nu le poți neglija ca ritual. Trebuie să faci anumite gesturi. Ritualul 
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trebuie să facă... De aceea pe undeva și celelalte mistici își dau 
seama ce importanță are totuși gestul. Numai că pe undeva la un 
moment dat, ei gestul îl fac într-un fel, dar fără să aibă această 
nuanță de dincolo de energii. Ei consideră că gestul de fapt îți dă tot 
efect energetic. Pe când din punct de vedere al nostru creștin gestul 
acesta sacru ne face totuși să sărim peste energii și să intrăm direct 
în partea sufletească. Dacă înțelegeți acest lucru, începeți practic să 
trăiți viața creștină și la un moment dat o să redescoperiți, căci 
degeaba vă spun eu, dar o să descoperiți prin propria dumnea-
voastră trăire ce înseamnă trăirea creștină. Și, cum să spun eu, 
degeaba poate acum vreți să vă convingeți cam ce efecte ar fi, 
degeaba vi le spun eu, căci e exact cum v-aș spune eu că mănânc o 
mâncare teribilă, dar degeaba vă spun eu, căci dacă dumneavoastră 
nu o gustați, niciodată nu o să știți cum e. Așa și în privința asta. 
Trebuie dumneavoastră direct să începeți această trăire. 

În privința rugăciunii, vă rog să pricepeți lucrurile clar. Dacă 
într-adevăr pe undeva specificul isihasmului este această rugăciune 
a minții în inimă, într-adevăr aceasta este pe undeva o modalitate zis 
mai deosebită și mai, să nu-i zic mai rapidă, dar care pe undeva este 
pentru cei doritori de o viață creștină mai intensă. Un creștin adevărat 
face exact cum v-am spus eu dumneavoastră, chiar un creștin 
obișnuit din familie. Cei care vor o viață creștină mai intensă, să nu 
zicem mai rapidă sau mai..., căci poate să dea naștere la ambiguități, 
dar mai intensă, mai atentă și mai deosebită, poate să încerce această 
modalitate isihastă în care intri într-o lucrare, cum să spun eu, tot așa, 
mai atentă în care începi să sacralizezi părțile noastre lucrătoare, 
lucrare care este sacralizarea minții, sacralizarea simțirii în mod 
deosebit, ca să poți, pe undeva, să trăiești mai intens sufletește și, 
redeșteptând sufletul, să poți să trăiești mai intens legătura cu 
Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu. Asta în măsura în care cineva 
într-adevăr are această sinceritate și vrea să ducă o viață mai intensă. 

De aceea eu vă spun că în primul rând trebuie să deveniți 
creștini obișnuiți. Nu săriți, cum se zice, peste cal. Dacă doriți mai 
mult, totodată, începeți să duceți și o viață creștină mai deosebită, 
care este această modalitate de mistică isihastă în care intră... noi 
nu-i zicem practică, ci îi zicem trăire, dar ceva și mai mult îi zicem 
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ritualul trăirii. Mistica, pe undeva, se identifică ca ritual, ca gest. Și 
de aceea noi trebuie să dăm la un moment dat o sacralizare 
deosebită minții, simțirii, care să aibă niște gesturi aparte ca într-
adevăr să poți să intri într-o legătură mai intensă cu sufletul tău și 
prin suflet... Numai prin suflet noi putem intra în legătură cu 
Dumnezeu, nu prin mentalul nostru.  

– Da, e clar asta! 
G.G.: Mentalul nostru ne ajută să ne resacralizăm noi, să redeve-

nim ceea ce trebuie să fim. Acesta este mesajul! Nu știu, s-a înțeles? 
Ce trebuie spus, menționat și continuat la cele spuse anterior... 

Într-adevăr, modalitatea misticii isihaste este sărirea peste aceste 
energii direct în partea ființială a sufletului și apoi întoarcerea lui 
spre partea energetică. Însă, din punct de vedere filocalic al 
Sfinților Părinți, se mai pune o problemă foarte, foarte delicată și în 
același timp de mare importanță, a așa-zisului păcat pe care noi 
trebuie să-l depășim pentru ca într-adevăr să putem câștiga această 
deschidere a ochilor sufletului. Și de aceea, pe undeva, Sfinții 
Părinți filocalici, mai ales când sunt citiți prima dată, mai ales de 
către cei neavizați, ne izbesc prin această insistență a lor, la un 
moment dat, pe așa-zisa pocăință. 

– (...)? 
G.G.: Păi tocmai! Căci la un moment dat depășirea aceasta a 

păcatului are loc tot prin puterea lui Hristos, însă pe undeva dă 
aparenta părere că de fapt trebuie să te oprești la nivelul energetic 
pe care să-l despătimești, cum zic Sfinții Părinți. Și dacă citești bine 
Filocalia și citești foarte bine și celelalte, și Sbornicul rusesc și 
Pelerinul Rus, o să vedeți și la Siluan, pe care vi l-am dat, toți vor-
besc clar că trebuie o despătimire, adică o sacralizare a energiilor.  

O depășire a păcatului, patima fiind semnul păcatului în 
energii. Însă modalitatea aceasta a pustnicului Neofit nu contrazice 
acest lucru, dar totuși face un lucru care pe undeva pare mai avan-
tajos. Într-adevăr, are o mare importanță despătimirea, dar consi-
deră că întâi trebuie să treci în suflet, chiar dacă nu te-ai despătimit. 
Treci în suflet, cauți să-ți deștepți cât de cât olecuță de capacitate 
sufletească, prin rugăciunea și prin Harul pe care ți-l dă rugăciunea 
către Domnul Hristos, ca sufletul și cu Harul lui Hristos să se 
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întoarcă în trup și prin capacitatea aceasta a Harului să poți face 
despătimirea. Dacă ești atent când citești Filocaliile și celelalte 
relatări, e modalitatea aceasta în care despătimirea se poate face 
prin niște acte zise ascetice direct corporale, direct energetice, care 
pe undeva lasă deoparte deocamdată sufletul. Dar acest pustnic 
Neofit, în dorința lui și, pe undeva, aparent în nerăbdarea lui de a 
ajunge direct în suflet și ca nu cumva să fie împiedicat și cine știe 
întârziat și pe urmă până la urmă să nu ajungă chiar deloc la 
adevărata lui realitate, care este chiar sufletul, acest Neofit, deci, în 
această nerăbdare face pe undeva un fel de pas, să nu zicem 
îndrăzneț, dar hai să zicem poate grăbit sau exagerat, în care trece 
peste starea energetică, peste zisa pocăință, trece în suflet, introduce 
un fel de pocăință direct – aici e foarte interesant – introduce o 
pocăință direct în suflet, ca sufletul pe urmă să facă pocăința în 
energii. În celelalte relatări și, cum să spun eu, atât filocalice 
athonite cât și cele de Sbornic rusesc ale slavilor, mai ales prin 
faptul că se adresează unui lumi, unei mase largi în care e foarte 
greu să-i faci pe unii să înțeleagă ce e sufletul, ce e corpul, se face 
la un moment dat o adevărată teologhisire, chiar un fel de meta-
fizică. Atunci cum să spun eu, lucrurile se iau pe undeva la un nivel 
accesibil mai larg în care, cum să spun eu, în care să poată să 
înțeleagă această trăire creștină chiar și cel care nu e capabil, cel 
care nu are capacitatea aceasta să facă niște discerneri teologice, 
metafizice și așa mai departe. De aceea pe undeva insistența filoca-
lică și a Sbornicului slavon este pe un fel de mistică a despătimirii, 
care e deosebită totuși de mistica magică a energismului din alte 
practici. Pentru că despătimirea, în primul rând, are sensul ce 
antrenează tot rugăciunea, chiar dacă e la nivel energetic. Rugă-
ciunea în care chemi harul prin Mântuitorul, ca harul să lucreze, să 
dea la o parte păcatul, îți trezește pe undeva o conștiință cât de cât 
că trebuie neapărat să eviți păcatul și, evitând păcatul, sacralizezi 
energiile. Sacralizând aceste energii, sufletul se eliberează de niște 
negativuri și atunci el însuși începe să se trezească. Înțelegeți? Într-
adevăr este această modalitate mistică care, pe undeva, din punct de 
vedere al viziunii lui Neofit, pare un fel de introducere de fapt în 
mistica isihastă. Pentru că Neofit, pe undeva mai exigent, consideră 
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isihasmul ca mistică ființială, mistică de suflet și care nu vrea, cum 
să spun eu, să mai fie amestecată sau întârziată de bariera aceasta a 
păcatului energetic. Și de aceea, pe undeva, pare la mulți, chiar și la 
teologi care mai puțin înțeleg aceste specificuri, o mistică puțin 
aparte de cea athonită sau față de a Sbornicului sau față de mistica 
noastră tradițională filocalică.  

Dar aceasta e numai datorită faptului că nu se face această 
mențiune și nu înțeleg că de fapt rezultatul și scopul și al Filocaliei 
este de fapt tot ajungerea la trăirea directă a sufletului. Numai că 
trece totuși prin bariera aceasta a despătimirii energetice până să se 
ajungă la suflet. În viziunea aceasta a lui Neofit se face totuși un 
salt peste energetic, peste despătimire și începi o întoarcere a sufle-
tului către trup pentru ca prin suflet să se facă despătimirea. Nu 
corpul să-și facă despătimirea prin propriul lui corp și pe urmă să 
ajungă la suflet. Este un specific, domnule! E, și din cauza aceasta 
relatarea aceasta pe care o consemnez eu pare pe undeva aparte și 
unora li se pare că e cine știe ce mistică trăznită sau la un moment 
dat pare pe undeva budistă sau cine știe cum. Nu e adevărat! Pentru 
că e o mistică pur creștină, numai că pe undeva este într-adevăr un, 
cum să spun eu, un pas de... un salt... de a nu te mai opri totuși în 
energetic. 

– Extraordinar!... 
G.G.: Poate pentru o anumită categorie de oameni care nu pot 

să facă acest salt într-adevăr e nevoie de acest lucru. Însă se pare că, 
mai ales pentru lumea intelectuală de astăzi, așa-zis intelectuali atât 
cât putem noi să zicem că suntem niște intelectuali, avem nevoie 
tocmai în primul rând de acest salt. Pentru că atât ne încurcăm în 
energeticul și intelectul nostru, încât până la urmă facem niște 
confuzii teribile. Aproape nu mai ajungem la suflet și începem să 
facem iar un fel de spiritualizare a energiilor și iar facem un fel de 
varză și facem din isihasm o mistică care de fapt nu este isihasm. Și 
se pare că acest salt pe care-l face viziunea aceasta mistică a lui 
Neofit, acest salt direct în suflet, pe undeva este o modalitate de a 
salva intelectul nostru să nu mai facă niște confuzii... 
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*** 

– Eu vă cer dumneavoastră să spuneți ce vedeți că mai trebuie 
făcut. Că eu știu că dumneavoastră știți ce vreau să spun și știți ce 
trebuie să-mi spuneți. 

G.G.: Ca practică trebuie spus clar. Practica noastră creștină în 
primul rând începe cu această rememorare a ființialităților. Să știm 
cine suntem și să știm pe urmă ce practicăm. Noi nu pornim de la 
ceva fictiv. De aceea esențialul în trăirea practică sunt aceste primiri 
revelatorii; aceste, cum să spun eu, aceste primiri de icoane și pe 
urmă trăirea de comunicabilitate în aceste icoane. Și de aceea 
mistica noastră creștină isihastă nu se reduce la simpla manieră de a 
face doar niște rugăciuni sau... De aceea trebuie identificată trăirea 
creștină în chipul liturgic. Dacă nu se înțelege chipul liturgic, nu 
știi. Faci ceva la un moment dat... Căci ce se întâmplă, chiar dacă 
faci ceva mecanic, chiar dacă faci ceva ritualic, dar trăirea creștină 
înseamnă în primul rând comunicabilitate. Comunicabilitate pe 
undeva înseamnă conștientizare. Conștientizare înseamnă deja, cum 
să spun eu, primire și răspuns. Deci tu trebuie să faci niște acte. 
Adică trebuie să te implici tu. Intri tu într-un fel de act. Și actul 
creștin este actul liturgic. Și de aceea noi trebuie să identificăm 
practica noastră numai în actul liturgic. Și actul liturgic e clar. În 
primul rând identificarea celor patru chipuri de liturghii, unirea lor 
și trăirea lor până la împărtășire. Acum noi facem pe urmă transpu-
nerea acestei liturghii în proprie realitate. În primul rând liturghia ce 
înseamnă? În primul rând intrarea în biserică. Deci ce trebuie să 
fac? Mintea noastră e cea care ne face pe noi să stăm în afară de 
biserică. Deci mintea trebuie să o introducem prima dată în biserică. 
Mintea ca să o introduci în biserică ce înseamnă? Biserica este acel 
mediu în primul rând de rugăciune. Deci într-adevăr aici identi-
ficăm că mintea în primul rând ca practică și ca trăire mistică 
creștină înseamnă să se roage. Că știe, că nu știe să se roage, e 
vorba să intre în biserică. Mintea trebuie să intre în stare de 
rugăciune. Că știe să se roage, că nu știe, că o face mecanic, că îi 
mai fuge mintea, important e să intre în biserică. Deci important e 
ca mintea să intre în rugăciune. Mintea dacă a intrat în rugăciune 
acum urmează… Mintea dacă a intrat în rugăciune pe urmă în 
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biserică este un act ritualic. Mintea la un moment dat, vrând-
nevrând, stând în biserică o să ia parte la niște acte ritualice. Adică 
vrea-nu vrea. Aici e interesant. Că dacă la alte practici mintea ți-o 
dirijezi tu și ți-o sucești tu și ți-o învârtești tu ca s-o prefaci, aici 
mintea se preface de la sine. Aici e, pe undeva, avantajul. 

– Da, și acestea se simt. Eu, de exemplu, nu știu, nu vreau să 
spun că trăiesc în simțiri, dar există transformări. Adică nu știu de 
unde vin, dar sunt. 

G.G.: Domnule, intră în actul ei. În biserică n-o să stai ca-n 
crâșmă sau ca la masă. E altceva. Deja intri în ritualul acela pur al 
Bisericii. E, mintea trebuie să intre în ritualul rugăciunii. Intră de la 
sine. Ritualul acesta implică o comunicabilitate reală. Adică sunt niște 
realități care sunt... Este Liturghia întrupării Fiului, este Liturghia 
primirii pe care o primește Tatăl și Liturghia prefacerii Sfântului Duh 
care se încununează cu împărtășirea. Și de aceea făcând această 
rugăciune, care aparent la noi creștinii pare mecanică, de la sine, cum 
să spun eu, începe să intre într-un act liturgic; de la sine intră. 

– Dar vine totuși și dintr-un ajutor de la Dumnezeu. 
G.G.: Toată taina acestui act liturgic știți care e? Hristos. Deci 

pronunțarea numelui lui Hristos. Aceea are mare importanță. Pentru 
că în momentul când ai pronunțat deja mintea intră în rugăciune. 
Rugăciunea este hristică. Rugăciunea este act liturgic, dar e actul 
liturgic al lui Hristos. Ritualul Sfântului Duh e tot în jurul hristi-
cului. Deci dacă e Hristos în rugăciune, de la sine apare liturghia și 
apar efectele liturgice. Aici e măreția și frumusețea. De aceea 
trebuie să știi să trăiești liturghia și atunci înțelegi ce înseamnă 
liturghia. Asta este. Și pe urmă, în măsura în care, într-adevăr, tu te 
străduiești... Că una e, de exemplu, să mergi la biserică din joi în 
Paști și alta e să mergi în fiecare zi sau chiar și ziua și noaptea să 
stai în biserică. Deci în măsura în care tu te străduiești începe să se 
facă într-adevăr un fel de trăire liturgică, și cu cât trăiești mai mult 
liturgic cu atât te transformi tu într-un fel de chip liturgic. 
Prefacerea vine de la sine. 

Acum sigur că noi, ca activitate, trebuie să intrăm la un 
moment dat în niște virtuți. Așadar se văd.  Dar la noi virtuțile vin 
ca un fel de roade. Adică ca răspuns al nostru.  
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– Și unde apare darul lui Dumnezeu? 
G.G.: Nu. Darul e! Păi în momentul când începe actul liturgic 

vine darul lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să dovedim după ce ieșim 
din biserică. De exemplu, în biserică te rogi și când ieși afară începi 
să omori. 

– A, da. Acestea sunt roadele. Deci continuarea actului în afară. 
G.G.: În afară... Dacă tu nu faci roadele liturgice „cum mai intri 

tu în biserică?”. Intri murdar în biserică. La un moment dat virtutea 
se impune de la sine. Nu mai poți să intri în biserică. Sau nu ești 
primit în biserică. Sau nu ești primit la împărtășire. 

– Păi foarte puțini ajung să se împărtășească din potirul acela… 
G.G.: E, aceasta este și rugăciunea și trăirea isihastă. Atunci vei 

ajunge când vei putea să te împărtășești direct. De aceea se spune 
foarte clar... Spun și marii trăitori. Marii trăitori care au ajuns să 
câștige această rugăciune isihastă au câștigat-o numai după ce s-au 
și împărtășit cu adevărat în biserică. 

– Și împărtășirea aceasta cu adevărat trebuie să fie după 
anumite acte. 

G.G.: Păi nu te poți împărtăși oricum. Creștinismul pe undeva 
într-un fel e dur în sensul că... 

– Dar ce vă rog, la spovedanie când voi veni la dumneavoastră 
să-mi aduceți aminte despre asta, ca să nu uit ce am de spus 
despre... Că de multe ori vin la spovedanie și asta e, mintea-mi 
joacă feste, uit ce trebuie să spun. 

G.G.: E, sunt anumite lucruri, anumite puncte esențiale pentru 
spovedanie și încununarea spovedaniei e această dezlegare la sfânta 
împărtășanie. 

– Eu țin foarte mult la această sfântă împărtășanie. Țin foarte 
mult să fac lucrarea ca să ajung acolo. 

G.G.: Noi deocamdată ne împărtășim nesimțind, dar lucrarea se 
face până când ajungem să o și simțim. Noi trebuie să facem 
împărtășirea și fără să o simțim. Căci împărtășania ni se dăruiește. 
Acum sfinții filocalici pun mare bază, mare bază... De aceea mulți 
critică scrierile mele, că eu, de fapt, nu insist... Într-adevăr, baza 
trăirii creștine pe undeva este pocăința în sensul că trebuie să 
recâștigăm trăirea liturgică. Însă actul liturgic în sine este pe undeva 
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o împletire a stării noastre de pocăință și cu reintrarea în har și 
reintrarea în trăirea aceasta între icoane, comunicabilitatea… 

*** 

– Eu mă gândesc așa uneori că, deși mintea le știe pe 
amândouă sau știe, și într-un fel le vede, și calea sufletului și calea 
răutăților, de ce predispoziția noastră este spre răutăți? 

Părintele Ghelasie Gheorghe: Mă, cum zice un părinte: „În 
orice particulă din atomii corpului nostru și din energeticul nostru 
există sarcini negative”. De aceea sfințenia nu e așa ușoară. Eu 
acum ultima parte pe care o scriu e tocmai asta: chipul după asemă-
nare și plus chipul după energii. Trebuie să înțelegem că Sfinții 
Părinți vedeau harul… vederea harică e vederea integrală. În „Cina 
cea de taină” se face o deosebire între suflet, corp și trup. Trupul 
este partea de unire, e Raiul propriu-zis individual de unire a sufle-
tului cu corpul. De aceea integralitatea psihologicului nostru este 
această integralitate. Ei, Sfinții Părinți vedeau în sensul acesta. De 
aceea mintea în sensul filocalic al Sfinților Părinți este această inte-
gralitate a conștiinței de suflet și a minții propriu-zise a rațiunilor 
energetice. De aceea mintea… adică acea integralitate… Au 
dreptate Sfinții Părinți că noi în primul rând trebuie să avem o 
conștiință unitară. Și această conștiință unitară trebuie să...  

– Deci există distincție între mintea energetică și mintea ca 
unitate… 

G.G.: Mintea ca unitate… În „Dialog în absolut” am căutat să 
arăt că există mai multe psihisme: psihismul acela pe undeva un fel 
de supra-psihism, adică scânteia de Divinitate din noi (…); pe urmă 
este psihismul... sufletul nostru propriu-zis, spiritul nostru propriu-
zis; apoi este această transpunere de semi-psihism, ca rațiuni în 
energiile corpului. Și este integralitatea psihologică a tuturor acestor 
psihisme. Și acestea nu sunt amestecate. Sfinții Părinți văd în 
integralitatea aceasta. Și de aceea au dreptate. Mintea în sensul 
filocalic este această integralitate în care se cuprinde... în care se 
reflectă și divinul, adică Dumnezeirea, se reflectă și sufletul nostru, 
se reflectă și rațiunile corpului și totodată fac un fel de unitate (...). 
Și de aceea, pe undeva, și Părintele Stăniloae în „Ascetica și mistica” 
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vorbește, foarte interesant, că Sfinții Părinți transpun psihicul nostru 
și într-o formă de spiritualitate a vremii respective. Adică o transpu-
nere în sensul filosofiei vremii (...). Sfinții Părinți, totuși, cu grija 
aceasta să surprindă și partea pur creștină fac deosebiri în așa-zisul 
psihism. Adică în partea spirituală a noastră sunt, să nu zicem niște 
trepte, să nu zicem niște părți... deși pe undeva filosofiile le numesc 
într-un fel ca părți. Dar totuși trebuie înțeles că nu sunt (...) Vorbesc 
totuși în spiritualitatea aceasta a noastră de o zonă conștientă, de o 
zonă mai puțin conștientă și de o zonă inconștientă (...) pe care Sfinții 
Părinți o preiau totuși, însă caută să-i dea accepțiunile creștine. Noi 
trebuie să le identificăm. Freud aici se cam încurcă și el. Și el o ia ca 
realitate. Și are dreptate ca realitate. Dar nu e ca o realitate. 

Să nu le amestecăm în chipul nostru, cum fac de exemplu 
orientalii. Însă noi, creștinii, căutăm să identificăm realitățile în 
sensul revelației creștine. Adică să le descoperim originea și să 
identificăm care e starea lor. Și atunci noi, creștinii, nu ne mai 
încurcăm. Mulți creștini cad în niște misticisme bolnăvicioase. De 
aceea e nevoie de distincții. Majoritatea vor o practică de creștin 
numai de pietate. Chiar și la rugăciune zic ca o morișcă și gata să 
înceapă să apară minunile, să înceapă să... cum vor și aceștia, 
yoghinii sau alții, să începi să vezi, să auzi, să începi să te ridici în 
aer... să... nu știu ce minuni să faci... Nu așa. În sensul creștin în 
primul rând este dezvăluirea ființialității și pe urmă, în măsura în 
care noi ne dezvăluim, putem să dezvăluim comunicabilitatea cu 
celelalte ființe. Dar dacă noi nu ne dezvăluim comunicabilitatea, 
adică ceea ce suntem noi, cu ce comunicăm? Cu cine comunicăm, 
cu ce comunicăm? Putem să comunicăm cu mâinile, comunicăm cu 
picioarele? Adică cum, în loc să ne uităm cu ochii ne uităm cu 
picioarele sau cu ce...?  Faci gnostică, faci cunoaștere? Mă întâlnesc 
cu Dumnezeu, Dumnezeu e Spirit... Una e când mă întâlnesc cu o 
vacă sau cu un câine... altfel vorbesc. Pentru că trebuie să identific 
chipul lui. Cu Dumnezeu trebuie să identific Chipul lui Dumnezeu 
și apoi putem să avem comunicabilitate.  

– În primul rând, identificarea… 
G.G.: Identificarea noastră ca realitate. În general manierele de 

relatare și în Filocalie sunt tot așa (...) Dar sunt, cum să spun eu, 



459 

foarte greu de descifrat. Pentru că în Filocalie e altceva. Sfinții 
Părinți au pornit de la altceva. Sfinții Părinți, pentru că ei erau 
trăitori deja și aveau experiență, ei porneau direct de la ea (...) Deja 
treceau peste pasul acesta. Ei nu-și mai puneau problema ce e 
Dumnezeu, ce suntem noi (...). Ei știau clar: Dumnezeu e 
Dumnezeu, noi suntem noi, hai, facem pocăință și gata. Într-un fel 
am putea face și noi chestiunea aceasta direct, dar prin faptul că 
suntem poluați, dacă faci practica, începi să faci energisme, faci o 
mistică bolnăvicioasă și începi să faci… să falsifici tot ce citești 
prin Filocalie și ieși un mistic ca vai de mama ta.  

Așa că unii nu vor să se pună puțin pe treabă ca să se identifice. 
Dacă vedem și în Evanghelie și în Viețile Sfinților... chiar dacă 
creștinismul reduce și simplifică mult... Nu-ți cere să faci meditații, 
să faci filosofie, să faci teologie prea înaltă... Eu și prin cărțile mele 
fac puțin niște lucruri pentru că, mă rog, mă adresez și la un nivel 
mai general. Dar să știi că esența o găsești în practica noastră 
obișnuită.  

*** 

G.G.: Domnule, e o taină așa de mare... Pe mine m-a preocupat 
mult problema aceasta. Și în învățăturile Sfinților noștri Părinți se 
accentuează mult taina aceasta că noi avem chipul lui Dumnezeu în 
noi. Dar care e chipul lui Dumnezeu în noi? La Sfântul Nicodim 
Aghioritul, chipul lui Dumnezeu în noi e tocmai chipul Fiului lui 
Dumnezeu. De aceea noi trebuie să ne împărtășim...  

Chiar dacă ne repetăm, noi insistăm pe câteva repere ale vieții 
liturghiei euharistice. În tradiționalul creștin ortodox în special se 
pune mare accent pe grija și pe taina păzirii sacramentale a Sfintei 
Euharistii-Împărtășanii, încât preotul este în primul rând nu atât 
săvârșitorul cât păzitorul, cel care păzește această taină să nu fie 
batjocorită. Mulți pun accentul pe lucrătorul sacramental, dar tot 
atât de important în tradiționalul ortodox, pe lângă lucrătorul sacer-
dotal preoțesc, este și păzitorul tainei. Cele două mari greșeli de 
care este judecat în primul rând preotul este dezlegarea duhovni-
cească la mărturisirea, la spovedania credinciosului, și dezlegarea la 
sfânta împărtășanie fără păzirea sfântă, preasfântă a acesteia. Cele 
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două obligații ale preotului sunt acestea de la nesocotirea cărora pe 
urmă pornesc toate celelalte greșeli.  

De aceea în viața duhovnicească creștină este nevoie de taina 
spovedaniei ca dezvelirea activului pecetei botezului, reînnoirea 
lucrării pecetei botezului, reintrarea în accesibilitatea unirii cu 
arhetipul botezului, ca o primire de haină de nuntă, ca să putem 
participa apoi la liturghisirea euharistică. Și mai mult să accedem la 
treapta împărtășirii. Noi nu ne putem împărtăși fără spovedanie. În 
viața creștin ortodoxă în special nu se poate da împărtășanie fără 
spovedanie, fără legătura cu chipul Fiului, chipul întrupării dumne-
zeiești. Spovedania ne dă nouă accesibilitate. De aceea într-un 
tradițional se vorbește de această practică, să-i zicem așa, ritualică, 
în care toți credincioșii se spovedeau în mod deosebit, dacă nu în 
fiecare zi, periodic, barim o dată pe lună; sau cum este încă tradițio-
nalul adevăratului creștin, să facă această spovedanie din patruzeci 
în patruzeci de zile, și așa se menține în Harul lucrător de accesi-
bilitate euharistică. Se vorbește așadar de o împărtășire periodică 
din patruzeci în patruzeci de zile a credinciosului mai râvnitor. Dar 
împărtășirea zilnică sau săptămânală sau, mă rog, mai deasă nu este 
în practica direct ortodoxă creștină. Pentru că această împărtășire 
este o treaptă a veșniciei. 

Deschiderea și creșterea noastră duhovnicească încă nu a ajuns 
la fructul veșniciei. De aceea pentru noi cel mai important act al 
liturghisirii euharistice este spovedania și participarea la ritualul 
sacerdotal sacramental al săvârșirii euharistiei. Noi luăm după parti-
cipare anafura și aghiasma – apa sfințită – ca fărâmiturile de la Cina 
cea de Taină. Cina cea de Taină la care s-au împărtășit doar sfinții, 
cei vrednici, cei care au făcut pregătirea. Această smerenie în care 
tu îți recunoști nepregătirea este de mare importanță în viața duhov-
nicească creștină. A te duce fără această smerenie, fără această 
închinare, fără această oprire la hotarul de taină, fără această stare a 
ta, nu este un adevărat chip creștin ortodox. De aceea nu degrab să 
te împărtășești, dar degrab să te spovedești, degrab să te oprești la 
hotarul de taină din care să primești doar aceste raze-fărâmituri, 
anafura și sfânta aghiasmă, ca cele binecuvântate atinse de Sfânta 
Euharistie-Împărtășanie. Ca acea femeie care s-a atins de Mântuitorul. 
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Noi trebuie să ne recunoaștem că nu suntem vrednici de mai mult. 
Doar această smerenie apoi ne dă și accesibilitatea cea mare a 
împărtășirii.  

*** 

Părintele Ghelasie Gheorghe: Personalitatea trăitorului creștin 
este post-mortem. Adică, după moartea ta, când se împlinește. 
Adică, dacă în viața ta ai reușit să ajungi la rod și rodul tău este 
adevărat, înseamnă că rodul tău trebuie să fie o sămânță care să dea 
în continuare roade. Și dacă dă în continuare roade asta înseamnă că 
ți-ai împlinit adevărata viață, pentru că viața înseamnă, cum să spun 
eu, continuă renaștere de viață. Încât și eu, dacă se va dovedi că este 
rod și că dă roade, aceasta se va dovedi că este ceva veritabil… 

– Pilda talanților... 
G.G.: Da, dacă se va dovedi. Încât de aceea se zice foarte 

frumos: „Să nu fericești pe nimeni, să nu...”. Mai ales noi, creștinii, 
nu facem cultul personalităților sau cultul duhovnicilor decât numai 
după ce se dovedește că roada e bună. De aceea se vorbește frumos 
că sfinții sunt considerați poate unii chiar din viață sfinți tocmai 
datorită faptului că rodul lor începe să rodească, adică să dea și alte 
roade. Se vede! Dacă nu dă roade, sau poate dă roade după moarte, 
e altceva. Dar dacă nu dă rod, înseamnă că a fost și el o încercare, a 
făcut și el poate câteva fructe și cu asta s-a încheiat pentru el.  
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