1

2

3

Design copertă: OVIDIU BĂDESCU, Galleria 28, Timişoara
NEOFIT & CALINIC
© Mânăstirea Frăsinei şi Editura Platytera
prezentul volum reproduce parţial, într-o nouă structurare,
volumul Foaie de Practică Isihastă (ed. Platytera, 2016)

www.chipuliconic.ro
site dedicat ierom. GHELASIE

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
GHELASIE DE LA FRĂSINEI, ieromonah
Memoriile unui isihast : Filocalie Carpatină / Ieromonah
Ghelasie. - Ed. a 3-a, rev.. - Bucureşti : Platytera, 2017
8 vol.
ISBN 978-973-1873-67-1
Vol. 5. - 2018. - ISBN 978-973-1873-80-0
2

4

Colecţia „Filocalie Carpatină” – memorie in actu – afirmă
neclintit, aici şi acum, tăria Memoriei Originilor, oferind
actualităţii permanenţa resurselor de memorial personalistidentitar într-o formă de prezentificare-iconizare a căii
mistice isihaste; o memorie ce mărturiseşte, ca pecete-temei
şi ţintă-plinire a omului, a lumii, Chipul de Fiu/filiaţie, o
memorie ce recunoaşte, în chipul paternităţii şi filiaţiei,
însăşi Taina Originii şi sensul veşnicei sale rememorări, o
memorie care conturează-păstrează vie această filiaţie
personalistă a chipului paternităţii (carpatine), descoperit
întrupată în icoana de Moş-Avva – chipul fiului care poartăarată, leagănă întru asemănare, Chipul Tatălui.
După moştenirea filocalică carpatină, practica-experierea
isihastă este calea depăşirii rupturii, luptei (contrariilor) –
între văzut şi nevăzut, între fiinţări şi fiinţă, între materie şi
spirit, între suflet şi corp, între creaţie şi Divin – prin aşezarea,
trecerea-rămânerea în isihia-cântarea unui comun iconic de
comunicare şi întâlnire, împărtăşire şi integralizare,
identificat ca însăşi Iconicul Chipului de Fiu; aşadar, doar
Chipul Iconic de Fiu este acel unic arhe-chip al supra-vederii
dimpreună, deodată – neamestecate, neîmpărţite, nedespărţite – a Divinului şi creatului, a sufletului şi corpului, a
nevăzutului şi văzutului.
Practica isihastă carpatină este ca atare centrată ritualic
pe Icoana de Întrupare a Chipului de Fiu, pe necontenita
îmbrăcare-rememorare a Chipului Iconic de Fiu, identificat
ca altarul întâlnirii-unirii neconfundate a Divinului şi Creaţiei,
a Cerului şi Pământului, ca icoana înveşnicitei încununări –
liturgic-euharistice – întru „Acelaşi Trup-Iconic-Fiu”.
Neofit
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CUVÂNT ÎNAINTE
„Cum nu este viaţă fără pulsaţie şi
respiraţie, aşa nu este viu în sine fără Ritualul
şi Liturghia Iubirii dumnezeieşti care coboară
în creaţie. Dumnezeu coboară viaţa prin
liturghisirea şi ritualul Iubirii Sale, concret,
prin Fiul Său şi Sfântul Duh”.
(Ghelasie Gheorghe)
„Liniștea este neîntrerupta închinare lui
Dumnezeu și starea în faţa Lui”.
(Sf. Ioan Scărarul)

În volumul V din colecția Memoriile unui Isihast. Filocalie Carpatină
sunt cuprinse texte din numerele I-XV ale revistei Moș-Pustnicul din
Carpaţi. Foaie de Practică Isihastă, în care părintele Ghelasie Gheorghe
zugrăvește viziunea creștină și practica isihastă dintr-o perspectivă
iconică, proprie isihasmului carpatin.
În această abordare, „vederea lui Dumnezeu începe încă de pe
pământ”. Posibilitatea de renaștere a omului căzut stă în recâștigarea
iubirii prin care făptura se întâlnește cu Creatorul ei. Dacă taina Iubirii
este părtășia la viața veșnică, „suferința despărțirii de Iubire este iadul”.
Cauza profundă a căderii stă în neputința de a „duce fericita Cruce a
Iubirii”. În fapt, ni se spune, „vederea de taină este iubirea”, singura ce
poate avea tăria neclintită a permanenței și poate vedea pe cel iubit
fără a preface realitatea cu propriul subiectivism.
În fapt, păcatul constă într-o „auto-divinizare mai înainte de a se
face unirea cu Divinul”, omul având menirea „de a trece prin focul
transcendental, când este momentul întâlnirii cu Divinul”.
Dacă unii caută în umbrele lăuntrice sau în umbrele din afară
urmele lui Dumnezeu, este o taină peste acestea, altarul unde Divinul
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și creația se întâlnesc față în față. Astfel, „altarul este puntea dintre
Absolut și creat, este chipul de arătare a celor nevăzute”.
Practica misticii isihaste exprimă prin gestul iconic de închinare
chipul de filiație-persoană („răspunsul de filiație este marea taină a
vieții noastre”), ca altar pe care te aduci pe tine, în integralitatea ta,
ca dar lui Dumnezeu, ce rodește prin Împărtășirea Liturgică-Euharistică
a Bisericii.
Chipul transfigurării creștine este unirea iconică a omului interior
cu omul exterior, prin regăsirea chipului pierdut, care dezvăluie persoana mai presus de structurile sale. Aceasta poate „sta față în față”
cu Dumnezeu, într-un dialog viu ce constituie „un comun de participare, trupul de taină, prefigurarea Euharistiei” (suntem atenționați că
mistica isihastă este personal-dialogală, nu energetic-impersonală).
Mai mult, „chipul omului atrage chipul naturii în unirea iconică”.
„Sfinții percep cu adevărat acel viu care este prezența lui Dumnezeu”.
Evidențiind chipul de altar și biserică din sine în care să conștientizeze
prezența Domnului Iisus, omul are menirea de a se uni prin harul
Duhului Sfânt cu Altarul și Biserica Trupului Hristic, fără de care rămâne
„închis” și fără Viață. Astfel, „viziunea hristologică a sensului lumii este
intrarea lumii în Trupul lui Hristos”, taina Euharistiei fiind împărtășirea
iubirii de creație cu Iubirea Dumnezeiască, din care „începe deschiderea veșniciei”.
Părintele Ghelasie subliniază taina „legăturii nedespărțite dintre
Persoana lui Hristos înălțată la cer și trupul său pământesc în continuă
asumare” („Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele”). Comuniunea cu
Dumnezeu are loc după prefacerea dumnezeiască, împlinită o dată cu
trecerea prin hotarul transcendental, în care are loc distincția de taină
ce evidențiază fără confuzie Creatorul de Creație, cântărind iubirea
proprie acumulată. Aceasta este singura ce poate întrupa pe Hristos,
al Cărui Trup dumnezeiesc este puntea peste prăpastia veșniciei.
Conștiința adevărată a veșniciei cere astfel spre statornicire o trecere
prin smerenia cea mai adâncă, ce atrage „o unire-împletire de chip și
participare, întâlnire-vedere fără absorbire, tocmai prin distincția netă
dintre Divin și natura creată fiind taina vederii-iubirii nemuritoare”.
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Menirea vieții noastre este să ne întâlnim, mai presus de „memorialul
de imaginație și închipuire”, cu Chipul lui Dumnezeu Celui viu, prin
care vom regăsi și propriul chip. Astfel, conștiința de sine se limpezește doar în sânul vederii lui Dumnezeu, închinarea fiind o recunoaștere a faptului că „suntem făpturi create care mulțumim Creatorului
că ne-a dat și nouă ființă, ca să ne bucurăm de împărtășirea din Cele
ale Lui...”
Omul duhovnicesc reface în sine unitatea lumii și, mai mult, prin
unirea cu Hristos deschide cosmosului calea spre eternizarea în împărăția lui Dumnezeu.
„Dublat cu antichipul păcatului”, omul are nevoie să facă mai întâi
„ocolișul prin ieșirea din păcat și apoi să facă propriu-zis mistica
adevărată”. („Recâștigarea memoriei de iubire de Paternitate și Filiație
este un miracol vindecător al bolilor cu efect conflictual”.) În practica
iconică, centrarea are loc pe gestul de închinare, purtător al chipului
de filiație, ce va trezi „atât mintea, cât și inima și duhul”, spre a reda
minții memoriile bune, inimii simțirile curate, duhului lumina Sfintei
Treimi.
Putere susținătoare a lumii, „rugăciunea nu este o simplă atitudine
față de Divin, ci este actul de viață neîncetat și însăși conștiința
propriei identități” și meniri.
Părintele Ghelasie pune un deosebit accent pe nedespărțirea rugăciunii noastre individuale și a ritualului „pe care îl face fiecare în
parte” de ritualul liturgic al Bisericii, „pe care nu-l poate face decât
Fiul lui Dumnezeu”. Ele apar înrudite și într-o continuă osmoză pe
fondul sporirii duhovnicești în conștiința filiației, rugăciunea fiind
văzută ca un pre-liturgic, sau o pregătire de intrare sau integrare în
liturgicul hristic.
Împreună ele ne fac să realizăm că „Iubirea lui Dumnezeu este să
coboare mereu în lume, și iubirea lumii este să primească mereu
întruparea Divinului în sine, și aceasta este veșnica naștere din nou,
este rugăciunea-Liturghia”.
Liturghia unește în sine „rememorarea Originilor (Proscomidia)”,
„răspunsul-darul-jertfa proprie” (ritualul dialogului dintre altar-preot
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și credincioși-biserică) și unirea în Trupul Euharistic. Integrându-se în
taina alipirii la Trupul lui Hristos, „plinirea Celui ce plinește toate întru
toţi”, practica isihastă nu se reduce la o mistică energetică, nici la una
pur spirituală, ci, fără a le exclude, le depășește în taina euharistică.
(„Practica isihastă nu este mistica zisei spiritualizări, a esențializării
lumii, ci mistica ieșirii din păcatul morții și mistica împlinirii chipului
omului, hotarul de taină dintre lume și Dumnezeu Creatorul”.)
Asumarea de moștenire a omului fiind adusă înaintea lui Dumnezeu
spre prefacere în veșnicie, creștinul este chemat să fie purtător al
Duhului (purtând în sine pe Dumnezeu și pe aproapele cu toată
iubirea și primirea) și al luminii Cuvântului (exprimând sau comunicând taina comuniunii cu Dumnezeu și aproapele). Îmbrăcarea în
haina de nuntă a Împărăției este podoaba noastră de răspuns la
Iubirea lui Dumnezeu ce ne-a creat după chipul Său.
Realizând provocările lumii actuale, isihastul de la Frăsinei ne oferă
remedii duhovnicești și ne întărește în nădejdea cea bună, evocând
testamentul pustnicului Neofit, potrivit căruia „vor fi vremuri de lipsă
duhovnicească, dar, din uscăciune, vor răsări acele flăcări și mai
aprinse de Duh”.
Părintele Ghelasie aprofundează în acest volum variate aspecte ce
țin de cunoașterea și experiența duhovnicească, lămurind și însuflețind pe trăitorul creștin să urmeze neabătut pe Hristos, în așteptarea
cu dor dumnezeiesc a Venirii-Arătării Sale.
Florin Caragiu
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Moş-Pustnicul din Carpaţi
Foaie de Practică Isihastă

I
Moş-Avva al meu,
În Chipul tău
Dumnezeu şi lumea,
Cu Cerul şi Pământul,
În Împărtăşire de Taină
De Icoană,
Se adună.

Noi nu avem Zei,
Nici un Divin fără Chip,
Avem o Taină de Dumnezeu
Ce se Arată la Faţă.
Chip de Icoană,
Chip de Fiu
Ce se Întrupează.

Moşul, Rememorarea Originilor
1
Este o „tradiţie” a „ultimului urmaş” al „Marelui Preot
al Dacilor” care, după cucerirea de către romanii lui
Traian, s-ar fi ascuns în Munţi sub „Chipul unui IconarPurtător de Icoană”. Mulţi dintre ostaşii romani care erau
deja creştini îi ocroteau pe toţi cei care se arătau creştini.
Se zice, astfel, că Marele Preot umbla travestit cu o Icoană
ce reprezenta pe Fecioara cu Pruncul Hristic în Braţe.
Trădat, a fost găsit, dar când au vrut să-l omoare, o,
minune, un „Foc” a ieşit din Icoană şi ostaşii au orbit,
scăpând astfel. Mai mult, s-a imprimat pe Stânca locului
Chipul Icoanei. Şi, de aici, s-a format un Ritual special al
Icoanei, ce a rămas veacuri de-a rândul Specificul Pustnicilor de aici.
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2
Fiecare Neam trebuie să aibă un Moş-Sfânt care, se zice,
este Inima Vie ce rămâne Nemuritoare şi din care izvorăsc
celelalte Vieţi ale urmaşilor. Dumnezeu nu Creează alte
Suflete pentru Urmaşi dacă nu este un Moş-Sfânt al Neamului respectiv, pentru că numai o Iubire de Dumnezeu
va Naşte şi o Iubire pământească. Viaţa este o Iubire
Întrupată. Inima este tocmai Chipul Iubirii Întrupate.
Inima are în ea cele „Două Iubiri”, a lui Dumnezeu şi a
Lumii, într-o Unire de Taină. Păcatul rupe Inima în două
şi desparte cele Două Iubiri, dar Memoria Inimii Vii
rămâne neatinsă.
Este o mare Taină această Inimă Vie, care este Chipul
Celor Sfinţi. Fiecare Neam trebuie să aibă un Sfânt, ca prin
„Inima de Taină” să mai poată fi Viaţă în Inima înjumătăţită a lumii.
Moşul este Chipul celui care Întrupează Inima de Taină.
Chipul de Moş este Chipul deodată al Pământului şi al
Cerului în Unire, ca Fiu al celor „Două Lumi”. Originea
este în Scriptură, în Viziunea Proorocului care vede pe
„Cel Vechi de Zile”, care este cu Plete Albe, dar Tânăr la
Faţă. Aşa, Fiul lui Dumnezeu este însăşi Taina acestui
Chip. Chipul de Moş nu este de Tată Dumnezeu sau de
Fiu, ci de Unirea de Taină a ambelor Chipuri, ca un Suprafiresc pe care-l face Fiul lui Dumnezeu în Taina Creării
Lumii. Fiul lui Dumnezeu este Întruparea Inimii Tatălui în
Unire cu propria Inimă de Fiu. Tatăl se arată la Faţă prin
Chipul Fiului şi Chipul Fiului prin Chipul Tatălui. Această
„Arătare Suprafirească” este înfăţişată în Chipul de Moş,
Chip de Fiu-tânăr cu plete de Tată-bătrân cu Mâini şi Ochi
de Fiu-tânăr.
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3
Taina Pustnicului-Moş a rămas neuitată. Din Vechime
se consideră a fi „Părintele tuturor Pustnicilor”. De aici
tradiţia neabătută care consideră ca Părinte Sfânt pe MoşPustnicul. Pe lângă Moş-Pustnicul mai trăiau şi alţi Pustnici.
„Urmaşul Pustnicului Moş” era doar „Unul”, care reuşea
să „Întrupeze” cu totul „Duhul de Taină” al Chipului de
Moş-Pustnic.
Mai mult, „Urmaşul” era trimis pentru un timp la
„Sfântul Munte Athos”, în Grecia, din care apoi se întorcea
şi abia atunci putea fi „Urmaşul” de Moş-Pustnic. Se păstra
tradiţia din vechimea traco-dacilor, când „Urmaşul” lui
Zalmoxe şi după el al „Marilor Preoţi” trebuia să „călătorească” în „Ţările Înţelepţilor”, după care el însuşi devenea
un „Înţelept” al Neamului Său. Moş-Pustnicul întruneşte
în sine atât un „Suflet al Cerului”, cât şi un „Suflet al
Pământului”, cu specificul unui „Suflet al Neamului”. Este
„Alesul” lui Dumnezeu pe Pământ, şi totodată „Alesul
unui Neam”, prin care Dumnezeu se „Arăta” în Lume şi
Lumea putea să „Vadă” Cele Divine.
Numele tainic al Dacilor de Zalmoxe este tocmai cel de
„Zeul-Moş”, Zal-Moş, care totodată înseamnă „Legătură”,
de la „Zală-lanţ”. Moş-Pustnicul trebuie să aibă Chipul
Tainic de Icoană Crescut din Pieptul său. Inima trebuie să
fie „Pământul” din care să crească apoi Icoana-Pomul Vieţii.
Pustnicul-Moş are din plin Crescută Icoana Pomului
Vieţii, din care să curgă Roadele, ce pot fi folosite şi de
ceilalţi.
Moş-Pustnicul se Identifică total cu Taina Chipului de
Icoană, de aceea Poartă permanent Icoana Maicii Domnului,
13

Icoana de Întrupare a Fiului lui Dumnezeu, şi face Zilnic
Ritualul Iconic, care este însăşi Pravila Vieţii Duhovniceşti.

4
Moşul-Originea este Moşul-totdeauna-Tânărul din care
se Nasc toţi Urmaşii. Moşul nu este propriu-zis „Paternitatea
în sine”, ci Chipul Păstrarii Paternităţii. Chipul de Moş
este Puntea Paternităţii. Paternitatea în Sine este doar
Chipul lui Dumnezeu, Absolutul „Părinte al Lumii”.
Chipul de Moş este Chipul Fiului care Arată Chipul
Tatălui, rămânând un Veşnic Chip de Fiu al Tatălui. De
aici analogia Numelui Carpatin de Moş cu denumirea
creştină de Avva-Părinte. Pustnicii şi Monahii sunt numiţi
astfel în tradiţia Carpatină Moş-Avva.
Avva este în sensul de „Mărturisirea” Chipului Paternităţii. Primii Mari „Părinţi Duhovniceşti”, ca Sfântul Antonie
cel Mare, Macarie, Pahomie, Teodosie, etc., nu-şi însuşeau
direct „Numirea de Părinţi”, ci de „Arătarea Chipului lui
Dumnezeu, Absolutul Părinte în Sine”. Această „Filiaţie a
Chipului Paternităţii” este Înţelesul de Moş şi de Avva.
Moşul şi Avva sunt „Chipul Fiului care Poartă Chipul
Tatălui”, prin care Mărturisesc neîncetat pe Tatăl, şi totodată
se Mărturisesc pe Sine, ca „Veşnic Chip de Filiaţie”.
De aici „Avva şi Ucenicii”. Moş-Avva este Fiul prin care
se Arată Chipul Tatălui Dumnezeu, prin care „Vorbeşte
Glasul-Duhul Tatălui” şi faţă de care se face o „Ascultare”
ca de Tatăl”. Un Avva adevărat îşi ia „Povara de Chip al
Paternităţii”, ca să „Transmită” şi Ucenicilor-începătorilorcăutătorilor Taina Chipului de Dumnezeu Tatăl, prin care
să-şi „Redescopere” Chipul lor de Filiaţie.
14

„Ascultarea” de un Avva are astfel sensul, în primul
rând, de „Rememorarea Chipului de Filiaţie”, care este
„Fondul în sine” al Vieţii Duhovniceşti Creştine. Filosofii
fac „metafizica-deosebirea” Spiritului faţă de materie, pe
când creştinismul face „Teologia Filiaţiei faţă de Paternitate”.
Originea Lumii este „Fiul-Cuvântul” lui Dumnezeu,
prin care toate s-au făcut (Ioan 1, 1-3). Toate cele din Lume
au în sine „Chipul de Filiaţie”, au Chipul Fiului Dumnezeiesc. Viaţa este „Răspunsul Chipului de Filiaţie” faţă de
Paternitatea Dumnezeiască. Filosofii văd lumea o „corporalizare” a „Spiritului Divin” în multitudine de forme. În
viziunea creştină, Lumea este „Făcută ca Chip de Filiaţie”
şi „Viaţa Lumii” este „Răspunsul Chipului de Filiaţie”.
Lumea are în Sine Taina Filiaţiei, nu simple „legi-principii
Spirituale Divine”. Taina „Filiaţiei şi Paternităţii” este
Taina Originii şi a Veşnicei Rememorări. Moş-Avva este
chipul acestora.
Moş-Avva este Bătrânul „Veşnicei Tinereţi”.
Moş-Avva al meu,
Tu eşti Asemănarea
Chipului lui Dumnezeu
Şi Asemănarea acelui Sfânt,
Prin Darul Căruia m-am
Născut,
Şi Fiul său m-a făcut.
Moş-Avva al meu,
În Icoana Ta
Dumnezeu şi Sfinţii şi Părinţii,
Cu cerul şi pământul,
În Împărtăşire de Taină

Se adună.
Avva, Părintele meu,
În genunchi,
Sub Binecuvântarea Ta stau!
Prin Mâinile Tale
Harul se coboară,
Prin Chipul Tău
Cerul străluceşte,
Prin Cuvintele Tale
Însuşi Domnul Iisus îmi
Vorbeşte.
15

Cu Nădejdea de Credinţă
Că şi eu mă voi Mântui.

Moş-Avva al meu,
Ce Destin Sfânt, că te-am găsit!

Tot ce am eu este Dar
Din Povăţuirea Ta, Părinte,
Dar din Darul Celor Sfinte!

Moş-Avva al meu,
Tu eşti Sfântul meu paraclis
Unde de şapte ori pe zi
Îngenunchez cu pocăinţă,

Moş-Avva, fă-mă şi pe mine
Un Urmaş al Duhului tău.

Chipul de Moş-Avva nu este de „Conducător-legislator”,
ci de „Deschizător-uşă” spre „Lumea Duhovnicească”.
Odată cu Mânăstirile mari, Avva devine „Stareţ-Avva de
obşte”, care cu timpul trece în „Superior-legislator de
Regulă de Viaţă Comunitară”.
Moş-Avva, iniţial, era Chipul de „Eterna Regăsire a
Sacrului”. Sacrul îl puteai găsi şi Redescoperi mereu prin
Moş-Avva, care este Purtătorul Sacrului pe Pământ.
Ucenicii se adunau în jurul lui Moş-Avva, tocmai datorită
acestei „Posibilităţi a Sacrului”, pentru fiecare, după specificul şi nevoile lor. Moş-Avva îi dă fiecăruia „Cuvântul
său de Sacru”. Un Moş-Avva se dovedeşte prin „Dăruirea”
Chipului Sacrului, prin simpla Povăţuire sau prin exemplul său direct. „Darul de a Povăţui” este doar al celor cu
Duhul de Moş-Avvă.

Chipul de Icoană
1
Dacii când mureau luau în Mână Pământ, existând
Credinţa că Sufletul nu-şi va pierde Identitatea, tocmai prin
aceasta, ca o păstrare a unei „Corporalităţi Nemuritoare”.
Unii fac analogia cu o „prefigurare” a Trupului Înviat
16

Hristic. Cert este că Dacii aveau o Memorie ancestrală a
unui Fapt Tainic care-i apropia de creştinism.
Dacii deosebeau „Trupul de Taină” de Corpul Sufletului-Spiritului. Ca o „metafizică” proprie, ei considerau
pe Om ca Suflet şi Corp, şi peste acestea „Trupul de
Taină” Nevăzut, în care se puteau oglindi deodată şi
Spiritul şi corpul, şi de asemenea se „Uneau” într-un
Tainic peste Suflet şi Corp, care se putea vedea doar de
către cei „aleşi”.
Prin acest specific al Trupului peste Suflet şi Corp,
creştinismul este bine primit. Hristos, prin acest „Trup de
Taină” Vine să se Arate Lumii. Creştinismul este astfel o
Împlinire tocmai a „Tainicului Chip”. Divinul se „Arată la
Faţă”, iată marea Taină Creştină. Divinul nu se poate Vedea
decât în „Trupul de Taină”, de aceea Hristos nu este „Zeu
încorporat”, ci este „Dumnezeu Întrupat”. Şi prin Chipul
Icoanei Taina Întrupării lui Hristos se prelungeşte fără
oprire. Nu în sensul de Imagine a Întrupării, ci ca Taină a
Chipului de Icoană.
Aşa se zice că Icoana a fost „primul pas” prin care a
intrat creştinismul în Dacia. Hristos Cel Întrupat devine o
„confirmare” a Credinţei în Trupul de Taină, care se
identifică în Chipul de Icoană.

2
Icoană înseamnă Taina Chipului Fiului lui Dumnezeu
în Întrupare. Întruparea se deosebeşte de „corporalizarea”
filosofică. Corporalizarea înseamnă „Spiritualitate ce-şi
structurează energiile materiale în forme corporale”. În
corporalizarea filosofică metafizică, Spiritul nu este însuşi
Sufletul Fiinţial, ci energii-principii-legi spirituale, care îşi
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formează după specificul lor o anume corporalitate, prin
care formele devin individualităţi. În corporalizare Sufletul
este doar Divinul absolut, care prin „energiile spirituale”
(scânteile de Divinitate) se transpune în multitudine de
„corpuri-forme”. În corporalizare, totul este „energie”, nu
este „Chip de Fiinţă Cel dincolo de energii”, încât orice
„formă-corp” este doar o structură energetică. Este o
concepţie semimaterialistă, deşi se crede o viziune totuşi
idealistă (ce recunoaşte Spiritul Divin, deosebit de materia
moartă). De aici evoluţionismul şi structuralismul zis
ştiinţific.
Întruparea, ca viziune creştină, este cu totul altceva. În
primul rând Dumnezeu Creează şi o Fiinţialitate de
Creaţie din care ies zisele energii create. Dumnezeu nu
Creează un „Spiritual pe care-l face apoi lume”, ci Creează
o Fiinţialitate de Creaţie a cărei Natură se face Lume.
Dumnezeu Creează Chipul de Filiaţie de Creaţie, care
este după Chipul şi Asemănarea Chipului de Fiinţialitate
Dumnezeiască. De aceea Fiul lui Dumnezeu îşi Asumă în
mod special Actul Creaţiei. Dumnezeu Creează mai întâi
pre-cosmic (înainte de Facerea lumii) Chipul de Fiu de
Creaţie, Chipul de Fiinţă Creată, pe care îl Asumă direct şi
Personal Fiul Dumnezeiesc din Treimea Dumnezeiască.
Filiaţia din Dumnezeire Asumă şi o Filiaţie de Creaţie,
iată Taina Întrupării, ca „Întrupare a Fiinţei Divine şi într-o
Fiinţă Creată”, ca Întrupare de „Acelaşi Chip”, dar nu de
aceleaşi Naturi Fiinţiale (neputându-se amesteca Divinul cu
Creatul, care însă pot fi Asumate în co-relaţie reciprocă).
Mai mult, „Alăturarea” Filiaţiei Divine cu Filiaţia Creată
face un „Comun de Filiaţie Divino-Creaţie”, care este Taina
Chipului Hristic, Taina Chipului Întrupării, Taina Chipului
de Icoană.
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Deci Întruparea faţă de corporalizare este „Comun de
Chipuri Fiinţiale”, nu de „Structurarea unui Simplu
Spiritual-energie”.
Pentru noi, Creaţia, Chipul Fiului lui Dumnezeu care ne
Dăruieşte şi nouă Chipul Său de Fiu este Chipul de
Icoană.
Anticii, până la Întruparea lui Hristos, nu aveau Chipul
de Icoană, ci o „prefigurare degenerată ca idoli şi Zei”.
Mulţi mai fac şi astăzi o analogie greşită dintre Icoană şi
idol şi între Sfinţi şi Zei. Idolul este o „nostalgie” după
Chipul Sacru al Fiului Dumnezeiesc care se Întrupează.
După păcat, se uită de Chipul Fiului şi rămâne doar
„Memoria Întrupării”, care fără Chipul Fiului Dumnezeiesc
devine o divinizare a Făpturilor şi chiar a obiectelor, ceea
ce înseamnă tocmai „idolatrizarea-divinizarea creaţiei”. În
Chipul de Icoană nu este „divinizarea creaţiei” (transformarea naturii create în divin), ci Divinizarea Chipului de
Fiu din Natura Creată.
În sensul creştin, Creaţia are un Chip Iconic (ChipulPecetea divină) şi o Natură de Creaţie, care nu se amestecă,
dar se Întrepătrund. Păcatul întunecă Chipul Iconic de
Divin şi Natura Creată care rămâne singură are o compensaţie, se „auto-divinizează (îşi face propria Natură ca
Divin, ce înseamnă tocmai idolatrizarea). Deci idolul este
Natura Creată care, lipsită de „Pecetea Chipului Divin”, se
„auto-divinizează”.
În Icoană, Chipul Divin nu este în Natura Creată, ci
„peste” ea (ca Chip de Fiu-Pecete de Chip Dumnezeiesc).
În idol, nu mai este Pecetea Divină şi aşa însăşi Natura
creată se „auto-divinizează”. În Icoană nu vezi Divinul
Naturii Create, ci Chipul lui Dumnezeu din Natura
Creată; în idol vezi direct „Natura creată idolatrizată”.
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În Icoană nu te opreşti la Imaginea creată (ce este
Natură creată), ci la Supraimaginea Iconică a Chipul Divin
ce Îmbracă Imaginea Creată. În idol, Divinul este totuna
cu „forma, spiritul şi trupul”. În Icoană, Spiritul şi trupul
rămân „ne-divine” (ca Natură creată) şi Divinizarea o face
Chipul Iconic al Divinului care se Pecetluieşte fără amestecare peste Creaţie. În idol se amestecă Divinul cu Natura
creată; în Icoană se Împletesc fără confundare reciprocă.
La fel în Zei. Zeul este o „Divinitate emanativă” cu
„Natura tot de Divin”. Sfântul Creştin nu este prin Natura
Creată un Sfânt, ci prin Adăugarea Iconicului Chipului
Divin peste Natura Creată. Sfântul nu este „Divin prin
sine”, ci prin Primirea Chipului de Sfinţenie peste Propriul
Chip. Un Sfânt niciodată nu-şi arogă Sfinţenia, ci o Recunoaşte ca Dăruire. În sens creştin, Chipul de Sfinţenie este
Chipul de Filiaţie, care nu este al Naturii Create, ci este ca
„Chipul lui Dumnezeu Pecetluit pe Natura Creată”. De
aceea în creştinism nu este „chip de zeu” (creaţie divină),
ci doar de Sfânt-Creaţie Îmbrăcată în Chipul Divinului.
Chipul de Fiu este doar al Unicului şi Absolutului Fiu
al lui Dumnezeu din Dumnezeirea Treimică şi El este
Iconicul şi Sfinţenia, care se Dăruieşte şi Creaţiei ca HainăTrup Iconic.
În viziunea creştină nu există Înţelepţi, ci Aleşi cu Darul
Înţelepciunii Primit de la Fiul lui Dumnezeu, Unicul şi
Absolutul Înţelept al Cerului şi al Pământului.
Înţeleptul antic ca şi Zeul, se crede în sine cu Înţelepciunea Divină (ca o transpunere directă a Divinului, ca
însuşi Divinul în Chip de Înţelept), pe când în Sfântul
creştin Divinul nu este direct în Sfântul respectiv, ci este o
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„separaţie” între Divin şi Chipul Personal al Sfântului,
încât Înţelepciunea nu este a Sfântului, ci a Divinului,
Sfântul fiind un Purtător al Înţelepciunii Divine. Chipul de
Icoană este deci Taina Chipului de Fiu Dumnezeiesc ce se
Dăruieşte şi Naturii Create, „fără” Divinizarea în sine a
Naturii Create.
În Icoană noi nu ne Închinăm Naturii Create Divinizate,
ci Chipului Iconic ce Îmbracă şi Pecetluieşte Natura
Creată. Noi nu ne Închinăm Imaginii Create, ci Supraimaginii de Iconic „din şi peste” Imaginea de creaţie. În idoli
şi în zei, se face o închinare şi faţă de Natura creată divinizată. În Icoană şi în sfinţi, Natura Creată nu se Divinizează,
ci se „Înduhovniceşte”, adică se face „Purtătoare de Icoană
şi Sfinţenie Divină”.

3
Chipul de Icoană este totuna cu Chipul de Divin de Fiu,
şi, mai mult, este totuna cu Chipul de „Închinare-DăruireMulţumire-Cântare-Laudă”. Teologic Creştin, Chipul de
Sfinţenie-Duhovnicie este Chipul Rugăciunii, care
înseamnă „Vorbire în Închinare-Cântare-Mulţumire”.
A te Ruga înseamnă a te Închina totodată. Cine se
Roagă şi se Închină, face „Legătura” cu Dumnezeu, până
la „Întâlnirea” cu El. Şi de aici trăirea duhovnicească, prin
Rugăciune.
Vorbirea şi Închinarea, cele Două Chipuri ale
Rugăciunii. Unii evidenţiază Vorbirea, şi alţii Închinarea
directă. Iconicul este accentul pe Închinare.
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Practica Isihastă (I)
Chipul Iconic de Fiu
1. Practica Isihastă este Chipul Vieţii Duhovniceşti
Creştine.
2. Viaţa Duhovnicească înseamnă „Trăirea Vie a Legăturii cu Dumnezeu”, peste Viaţa proprie şi individuală.
3. Sunt mulţi care consideră pe Dumnezeu doar ca pe
„Ceva Divin” şi Spiritual, ce menţine şi dă Viaţă Făpturilor, ca o „Lege” din adâncul tuturor, faţă de care trebuie
să „răspunzi” cu „respectarea chipurilor Sfinte”, ca zisa
Morală, ca forma obişnuită de Religie-Legătura cu Divinul.
4. Mai sunt mulţi care nu se mulţumesc doar cu „Datoria
Morală-Religioasă”, ci caută şi o „Întâlnire directă şi
Personală” cu Chipul lui Dumnezeu, Cel de asemenea
Personal.
5. Această aspiraţie după Întâlnirea cu Dumnezeu şi
Trăirea acestui „Viu Divin” este Viaţa duhovnicească
Isihastă.
6. Din cauza păcatului, s-a pierdut în cea mai mare
parte „Legătura” cu Dumnezeu şi Sufletul „plânge şi
boleşte” după Reîntâlnirea cu El, de unde dorirea multora
de a regăsi „Liniştea-Isihia”, pe care nimic altceva nu o
aduce.
7. Sunt mulţi care devin tot mai conştienţi de singura
„Salvare din iadul suferinţei”, ce este „Reîntâlnirea cu
Dumnezeu”.
8. Chipul lui Dumnezeu este Sacrul-Sfinţenia absolută,
care se transpune în Chipul Iubirii şi Iubirea în Chipul
Vieţii.
9. Suferinţa este „geamătul Iubirii ce nu poate fi uitată”;
iadul suferinţei este „coşmarul-nebunia fantomei Iubirii
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ucise”, şi demonii au acest coşmar visându-se adesea că
sunt Îngeri.
10. Viaţa este Chipul Iubirii lui Dumnezeu; moartea ce
se adaugă prin păcat-rău nu este „dispariţie, ci suferinţă”,
de unde căutarea tot mai mult a regăsirii Chipului Iubirii.
11. În sens creştin, nu suferinţa se face „Conştiinţa
Mântuirii”, ci „Rememorarea Chipului Iubirii” ce rămâne
neatins de păcat.
12. Mântuirea nu este „ieşirea din suferinţă”, ci „Recâştigarea” Chipului Dumnezeiesc de Iubire, care apoi va
dizolva şi suferinţa.
13. Iată primul Pas al Practicii Isihaste Creştine. Regăsirea Chipului lui Dumnezeu, ce este Chipul Iubirii, care
se Identifică prin Chipul de Fiu, Chipul Iconic al Iubirii.
14. Suferinţa, Mântuirea, Viaţa Duhovnicească sunt în
sensul creştin în legătură directă cu „Chipul Iubirii-Chipul
Fiului Dumnezeiesc”.
15. În Chipul Dumnezeiesc al Fiului lui Dumnezeu se
Regăseşte doar Chipul Iubirii, ca ieşirea din Suferinţă şi
Mântuire, eliberare.
16. Creştin, Mântuirea nu este „Absorbirea” în Divinul
absolut, prin „ieşirea” totală din formele Vieţii, ci este
tocmai „Creşterea în Chip de Fiu”, Umplerea de Chipul
Iubirii-Vieţii Divine.
17. De vrei Practica Duhovnicească Isihastă, trebuie mai
întâi să „Rememorezi” Taina Chipului Iconic de Fiu,
Chipul Iubirii-Vieţii Divine.
18. Practica Isihastă este Viaţa Chipului de Fiu, ce se
traduce prin Chipul Iconic de Închinare-Dăruire-Mulţumire-Cântare-Bucuria Duhovnicească a Isihiei.
19. Esenţa de Divin din Făpturi nu este un „Divin fără
Chip”, ci un Divin cu Chipul Iubirii de Fiu.
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20. Practica Duhovnicească Isihastă nu este „meditaţiacontemplarea” unui Divin impersonal, ci Chipul Iconic de
Iubire de Chip de Fiu, Chipul Închinării şi Cuvântării.
21. Divinul, Iubirea, Chipul de Fiu, Închinarea sunt
totuna, care se transpun pentru noi prin Chipul Rugăciunii
Isihaste, care este Icoana de Întrupare a Chipului de Fiu.
22. Nu căuta pe Dumnezeu, nici în Cer, nici pe Pământ,
nici în Făpturi, nici în lucruri, că pe Dumnezeu nu-L poţi
vedea cu Ochii de Creaţie, ci doar prin Ochii Iconici de
Chip de Fiu Dumnezeiesc.
23. Să vezi, să simţi, să percepi, să vorbeşti, să te întâlneşti, doar prin Chipul Iconic de Fiu se poate; toate
acestea, în „gol” de Chip de Fiu sunt lipsite de Chipul lui
Dumnezeu, sunt doar de Natură creată.
24. Până nu Rememorezi Taina Dumnezeiască de Chip
Iconic de Fiu, nu faci nici primul pas în Viaţa Duhovnicească Isihastă.
25. Doar după ce Rememorezi şi te Redescoperi ca Chip
Iconic al Fiului şi tu eşti o Făptură după „Chipul şi
Asemănarea lui Dumnezeu”.
26. Esenţa Lumii este Chipul Iconic de Fiu, care nu se
gândeşte, nu se percepe prin abstracţii de Minte, ci prin
însuşi Chipul în Sine de Fiu.
27. Aşa, Practica Isihastă nu este meditaţie spirituală, ci
„Concret Fiinţial de Chip de Fiu”.
28. Meditaţia minţii are „ochii închipuirii” ce „împarte”
Realitatea cu încă „alta ascunsă şi nevăzută” (ce se consideră adevărata Realitate); Chipul concret de Fiu nu mai
„împarte” Realul în „două contrarii”, Văzut şi Nevăzut,
Spirit şi Corp, ci este doar un Unic Chip ce „Supra-Vede”
deodată şi Văzutul şi Nevăzutul, şi Spiritualul şi Corporalul, şi Divinul şi Creatul.
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29. Chipul de Fiu este „Comunul-Iconicul” şi al Divinului
ce coboară în Creaţie, şi al Creaţiei care se „Urcă” în Divin.
30. Ca Practică Isihastă, începe astfel cu Rememorarea
proprie a Chipului de Fiu, prin care „contrariile” de văzut
şi nevăzut, de Spirit şi materie, de Divin şi Creaţie, trec în
„Comunul Iconic” de „Întâlnire şi Comunicare”.
31. Chipul de Fiu este Altarul Cerului şi al Pământului,
al Divinului şi al Creatului, unde se face Unirea Liturgică
neamestecată, în „Acelaşi Trup-Iconic-Fiu”.
32. Dumnezeu coboară în Creaţie doar printr-un Chip
de Altar, şi Creaţia se Urcă la Dumnezeu tot doar printrun Chip de Altar, de aceea Practica Isihastă este „Chipul
Ritualic al Altarului-Iconicului”.
33. Nu prin meditaţia minţii se face „Liturghia Divinocreaţie”, ci doar pe Altarul Divino-creaţie, care este Chipul
Iconic de Fiu.
34. Primul pas în Practica Isihastă este astfel, „Reclădirea”
din Propria ta Fiinţialitate a Chipului de Altar, ce înseamnă
„Rememorarea Chipului Iconic de Fiu”.
35. Prin Chipul Iconic de Fiu, tu Personal te faci „Altar
Divino-creaţie”, unde apoi vei săvârşi tu însuţi „Ritualul
Divino-creaţie”, ce este Chipul Iconic de ÎnchinareRugăciune Isihastă.
36. Iată Taina Iniţierii în Practica Isihastă – să te ungi cu
Rememorarea Chipului Iconic de Fiu, prin care devii
„Altar Divino-creaţie”, unde să începi „Ritualul Divinocreaţie”, care începe cu Gestul de Închinare-RugăciuneRugăciunea Iconică Isihastă.
37. Şi „Ungerea Isihastă” se face odată cu „Alegerea”
unui Moş-Avva-Chipul Iconic al Paternităţii, prin care şi
tu să „Reînnoieşti Botezul” în „Chipul de Fiu”.
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38. Să faci Gestul Iconic de Închinare, să te Rogi „Numind
Numele Sacru al lui Hristos” şi să faci „Înfierea faţă de un
Moş-Avva”, iată „Ungerea de Iniţiere” în Practica Duhovnicească Isihastă.
Numele Cel mai Mare
Este al Tatălui Dumnezeu,
Numele Cel mai Scump
Este al Fiului Său,
Şi Numele Cel mai Adânc
Este al Duhului Sfânt.
Fiul se-nchină
Şi în Tatăl se anină,
Duhul, cele Sfinte
Le adună
În Grăirea
Avva-Părinte.

Specificul Iconic Carpatin
(Neofit-Pustnicul)
Practica Vieţii Duhovniceşti creştine are „Fondul Sfinţilor
Părinţi”. În Numele de Avva-Chipul Sfânt al Duhului se
oglindeşte toată Taina acestora. Dar Duhul are mai multe
„Chipuri de Daruri”, rămânând Acelaşi Duh în Sine.
De aici, „specificuri” de Viaţă Duhovnicească.
Se cunosc specificurile: sinaitic, athonit, slav şi carpatin.
Cel sinait este pe modalitatea Avvei Antonie, Pahomie,
Macarie, etc., de Duhovnicie cu evidenţa pe un Dumnezeu
direct şi peste Suflet şi peste corp. Cel athonit caută pe
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Dumnezeu prin Minte şi în „esenţele spirituale”. Cel slav
vede pe Dumnezeu în Simţirea Duhovnicească. Cel carpatin
nu aspiră la un Dumnezeu direct (inaccesibil creaţiei), nici
nu face metafizica filosofică de a separa Spiritualul de
material, nici nu reduce totul la un „Duh pur”, ci face
Iconicul Hristic total, al unui Dumnezeu Întrupat în Chip
de Altar Liturgic. Duhovnicia de specific Carpatin nu este
nici de transcendent, nici de gândire, nici de simţire, ci de
Ritual direct. Şi Ritual înseamnă Altar unde Divinul şi
creaţia se Întâlnesc, ca din această Întâlnire apoi să „iasă”
şi Transcendentul şi Spiritualul şi Duhovnicescul.
Datorită „legăturilor de asemănare” dintre aceste specificuri, nici unul însă nu este strict delimitat, de aceea unii
se încurcă, amestecându-le şi prefăcându-le unele prin
altele. În toate este Acelaşi Duh Sfânt, dar fără amestecarea „Darurilor” din fiecare. De unde grija şi atenţia
„Povăţuitorilor Duhovniceşti” de a „Alege” specificurile.
Noi urmăm specificul carpatin. Reprezentantul tradiţional al acestui specific este Pustnicul Neofit, care din vechime
se consemnează ca Moş-Avva al tuturor Pustnicilor din
Zona Traco-Dacică, „Urmaşul Creştinat” al legendarului
Ultimului Mare Preot Zalmoxian, după cucerirea Daciei
de Romani. Mai sunt amintiţi tradiţional şi alţi „Neofiţi”
cu precădere în Munţii Apuseni-Râmeţ.
Partea Moldovei cu timpul înclină spre specificul slav,
iar partea Ţării Româneşti spre specificul athonit, Ardealul
menţinându-se însă pe specificul propriu carpatin.
Este şi un tradiţional „Testament al Pustnicului Neofit”
prin care se vorbeşte de o „reînviere a Duhului de Viaţă
Duhovnicească”, ce nu se va limita doar la cei din Mânăstiri
şi pustnicie, ci va „coborî” în lume, unde vor fi „Trăitori
Duhovniceşti” tot aşa de Mari precum cei din vechime.
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Vor fi vremuri de „lipsă” Duhovnicească dar, din „uscăciune”, vor „Răsări” acele „Flăcări” şi mai Aprinse de Duh.

Glasurile Tainice Cosmice
În Adâncul Cosmosului este un „Răsărit de o Lumină în
Sine” în faţa căruia „totul cade în plecăciune”. Şi aceasta este
„deodată cu un Nume de Taină” ce se Rosteşte de un Glas
care zguduie tot Cosmosul. Este Glasul Fiului lui Dumnezeu
care El Însuşi Cântă şi se Roagă Tatălui Dumnezeu, în
totodată Lumina fără seamăn a Sfântului Duh, care, de
asemenea, face Supraritualul Dumnezeiesc în Sine. Este
Binecuvântarea Tatălui Dumnezeu care se Dăruieşte
totodată Lumii. Din aceasta este Fiinţa Creaţiei care prin
Fiul se Dă Făpturii. De fiecare dată, prin Aceasta, Fiinţa
Lumii Create se „Existenţializează” Permanent. Este
„Dimineaţa Supracosmică”. Începutul permanent al Lumii
Create. Anticii vorbesc despre un „Sunet Supracosmic”
din care Izvorăşte şi se menţine Lumea. Cine Îl Aude o
singură dată intră în „Nemurire”.
Şi după acest Moment Supracosmic mai urmează încă
un Fapt la fel de intens. Este un Glas tot Divin, care de
data aceasta „Intră” în Cosmos şi se Pecetluieşte în tot ce
este Creaţie. Dacă Cel anterior este total separat de Cosmos,
Acesta se „Leagă” de însuşi „Adâncul Lumii”. Dintr-o
dată, „în toate Curge un Ceva Divin” şi se Întrepătrunde
cu Lumea, dar fără ca să „schimbe mişcarea proprie a
Lumii”. Sunt „Loghii Divini”, acele Cuvinte Arhechipale
ce au Creat şi Creează Pemanent Lumea, în Transpunere
Diversă a Lumii. Misticii Creştini percep acest Glas de
Taină în Numele lui Hristos, Cuvântul Viu care se „face
Trup-Creaţie”, în infinitatea de diversitate a Lumii. Sunt
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„Cuvintele Divine care Curg din Cartea Vieţii” (Chipul
Fiului Divin) şi se Însămânţează ca să „Crească” Lumea.
Se spune că Fiul Divin, în care este Originea Vieţii a toate,
„Re-Numeşte” pe Fiecare Făptură. Este Începutul „Zilei
Cosmice”. Este „Ritualul Numirii Cosmice”. Hristos este
„Cuvântul care se face Trup-Creaţie”.
Mai este însă şi un Glas care Urcă din Creaţie spre Divin.
Dacă Divinul Iese din Sine şi Intră în „Spaţiul Creat”, de
data aceasta Creaţia Intră în Supraspaţiul Divinului, în
căutarea de a se Depăşi pe sine. Dacă „Inima Divină” ce
Bate în Creaţie este Logosul Hristic, este şi o „Inimă de
Creaţie” care Bate în paralel. Este un Glas de Taină al
Naturii Proprii de Creaţie. Revelaţia Creştină vorbeşte de
„Lumina Creată a Primei Zile din Facerea Lumii”. „Şi a zis
să fie Lumină”. Această Lumină primordială Creată este
„Firea Bună” a Fiinţei de Creaţie, Puritatea Naturii Fiinţiale
Create. Este „Lumina Creată care să Întrupeze Supralumina
Logosului Divin” care Coboară în Creaţie. Se spune mistic
că această Lumină Primordială este Lumina Sufletului şi a
Vieţii de Creaţie. Este Fondul Fiinţial de Creaţie.
La Sfinţi se vede această Lumină în mod deosebit, fără
să se confunde cu Supralumina Harică Divină. Se zice că
Maica Domnului este „Chipul Iconic” al acestei Lumini de
Creaţie, ca aceea care Întrupează şi Personal pe Logosul
Hristic. În acest „Chip-Glas de Puritate de Creaţie” se
„Adună” în Ritual Cosmic toate Făpturile care fac şi ele
„Răspunsul de Iubire-Închinare” faţă de Dumnezeu,
Făcătorul Lumii.
Divinul Însuşi prin Fiul Hristic face Ritualul Vieţii şi
Lumea prin Iconicul de Creaţie al Mamei-Bisericii face de
asemenea Ritualul de Răspuns. Aceasta este „Chipul Liturgic
Supracosmic şi Cosmic”, care nu se „opreşte” niciodată.
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Origini
… o uşoară rumoare.
Un ostaş strigă:

Din Moşi-strămoşi
Pământ la Cer,
Din care Dumnezeu
„Trup” şi-a făcut.

– Trădare!...
Ce ne-ai făcut,
Bătrânule Mag,
Ne-ai stins „Lumina”
Strămoşescului „Suflet”?

Recunoaşte,
Poporul meu,
În Chipul lui Hristos
Şi Pământul
Neamului nostru.

Magul cu glas tunător:
– Înţelege, Poporul meu,
Chiar Zalmoxe a lăsat cuvânt
„Când va Veni
Însuşi Dumnezeu pe
Pământ”,
Chipul meu
Va trece în „Alt Chip”.

Eu, Magul-Preotul
Acestui Neam
Am Împlinit
Porunca lui Zalmoxe.
Ostaşul:
– Vasăzică te-ai Creştinat!?…

Pământul pe care noi
Îl luăm în Mână la moarte
Este închipuirea
Plămadei
Dintre El şi Lume.

Şi din „Peştera de Taină”
A lui Zalmoxe
Ai făcut Biserică…
Bătrânule-Mag,
Va trebui să mori
Pentru această schimbare
De credinţă.

Poporul meu,
Neamul nostru a „Dus”
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Bătrânul Mag:
– Poporul meu Iubit,
Eu nu te-am trădat
Şi nici nu am schimbat
Credinţa,
Ci am „Împlinit-o”
În Chipul ei
Mult aşteptat.

O, cât se va „Bucura”
Zalmoxe
Când va lua
„Haina lui Hristos”
Ce are în ea
Şi „Ţesătura”
Acestui Pământ!
(…)

(...)
Iată, aşa cum se cade,
Eu, Magul-Preotul,
O să fac primul „Botez”
Al „Vieţii Făgăduite”.

– Poporul meu iubit,
Mă supun „Judecăţii”…
Alegeţi trei ostaşi
Să mă arunce între Suliţi,
Aşa cum este tradiţia
Trimiterii
Solului lui Zalmoxe.
Voi „merge”
Până la Zalmoxe,
Căruia îi voi „Duce”
„Haina de Creştin”
În locul celei de Mag,
„Haina Sufletului Dac”.

De acum, Poporul meu,
Veţi avea „Urmaşul
Preotului lui Hristos”.
Eu, Magul,
Ultimul Urmaş al lui
Zalmoxe,
Am devenit
„Primul Preot al lui Hristos”.
Îi voi „Duce” lui Zalmoxe
„Pământul Dac Creştinat”
Şi această „Mână de Pământ”
Va fi „Începutul
Naşterii mult aşteptate”.

O „Nouă Naştere”
De „Viaţă Nemuritoare”,
Aşa cum a „Crezut”
Din Moşi-Strămoşi
Că se va „Împlini”
Şi această „Mare Zi”.

(…)
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– Magule,
Ultimul Urmaş al lui
Zalmoxe,
Te-ai făcut
Primul Mucenic Dac Creştin.
„Sângele tău sfinţit”
A „Ridicat acest Pământ”

La Cer,
Care s-a făcut
„Haina lui Zalmoxe”,
Care de acum
Nu va mai fi „Zeu şi
Înţelept”,
Ci Preotul lui Hristos.

Avva şi Ucenicul
1
Avva A… nu este bătrân. De tânăr intrat în Mânăstire,
trecut prin multe încercări lumeşti şi Duhovniceşti, a
căpătat un „Ceva de Duh de Avva”, care a început să
„atragă” pe unii care cer să îi fie Ucenici. El se fereşte de o
aşa „povară”. El însuşi a căutat mereu un Avva Povăţuitor.
Un Cuvios i-a zis:
– Nu mai încerca să găseşti un Avva după modelul din
vechime al Sfinţilor Părinţi... Adună de la mai mulţi
„Învăţătura” Duhovnicească şi sileşte-te să faci şi tu ceva
din ea, şi Duhul te va Povăţui mai mult... Dar „alege” un
Duhovnic, căruia dă-i „Chipul de Avva”, ca să ai „Chipul
de Ucenic-Fiu Duhovnicesc”. Cel mai important în Practica
Duhovnicească este „Chipul de Fiu” pe care trebuie să ţi-l
însuşeşti şi să te identifici cu el la maxim, altfel nu vei
ajunge niciodată la adevărata Viaţă Duhovnicească. Doar
în „Chipul de Fiu-Ucenic” se deschide „Uşa de Taină” a
Duhovniciei. Pe Ucenic îl face într-adevăr Avva cu Duhul
lui, dar şi pe Avva îl face Ucenicul cu Duhul lui, depinde de
sinceritatea şi capacitatea fiecăruia în „Lucrarea Duhovnicească”. Aşa, în zilele noastre nu Avva şi Ucenicul de
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performanţă contează, ci „Dăruirea” reciprocă de „Chip
de Avva şi ucenic”. Chipul aduce Duhul şi Duhul aduce
Lucrarea şi Lucrarea aduce Învăţătura-Povăţuirea, ce se va
„descoperi” doar celor care „Poartă” Chipurile de Avva şi
Ucenic. Nu mai căuta „sfinţi”, ci „Purtători” de Sfinţenie,
cărora şi mai mult li se „Dăruieşte” acest Chip de către cei
care doresc Lucrarea Duhovnicească. Pe un Duhovnic ce-l
„alegi” ca Avva nu-l evalua după „Sfinţenia” lui, ci tu ca
Ucenic dă-i total Chipul de Avva, ca tu să „Primeşti” din
plin Chipul de Fiu, prin care vei putea descoperi Trăirea
de Taină a Duhovniciei.

2
– Fiule, zici că doreşti Viaţa Duhovnicească... Se va
vedea dacă este ceva serios, sau doar un „capriciu” trecător.
Tinerii de astăzi sunt cu „creier de chimicale”, după cum
se exprimă un Duhovnic, încât nu mai poţi pune bază
sigură pe nici o „hotărâre”, că nu mai are „stabilitate“. Mai
mult, majoritatea au şi „handicapuri psihice”, mai evidente
sau mai ascunse. Este o „slăbiciune” de „Volitiv” la foarte
mulţi şi o „lipsă de Personalitate” marcantă. Îşi schimbă
„părerile” de la o zi la alta şi nu au „Permanenţa Eului”,
de unde „golurile” de Conştiinţă, până la „contradicţiile
psihice”, chiar patologice. Mulţi nu mai pot face „eforturi
mentale”, pentru că le provoacă „rupturi nervoase” şi
dereglări fiziologice chiar.
Ascultarea de un Avva trebuie privită ca pe o „Sacralitate” ce nu poate fi „atinsă” de nimic. Cine nu Învaţă să
„Asculte” nu va Învăţa niciodată „Înţelepciunea Povăţuirii”.
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Psalm
La răscruce
1. Doamne, m-ai Creat după Chipul şi Asemănarea Ta,
şi Chipul meu s-a „Îngemănat” cu al Tău şi peste fire eu
„Port” Chipul Tău Divin, deşi sunt Chip de Făptură.
2. Chipul Tău Mare cât un Necuprins nu „încape” în
Chipul meu cât o „fărâmă”; eu, „fărâma”, stau „ascuns” în
imensitatea Ta.
3. Aşa, eu trebuie să mă „Regăsesc” pe mine în Tine,
altfel nu voi ajunge să Te Cunosc niciodată.
4. Regăsindu-mă pe mine, „intru” în mine, unde te
„pierd” pe Tine şi te fac o „Scânteie” în adâncul meu, care se
crede un „auto-divin” care să Te poată „Încăpea” pe Tine.
5. Şi iată cum „mica mea fărâmă” de Făptură se preface
într-un „imens” în care să Te „Regăsesc pe Tine”.
6. O, Doamne, sunt la o Răscruce de Drumuri: unul este
Necuprinsul Tău, în care trebuie să mă „caut” pe mine; un
altul este „micimea mea”, în care trebuie să Te „caut” pe
Tine; cel din mijloc are un Altar, pe care trebuie să aduc
ziua şi noaptea Jertfa Rugăciunii şi Închinăciunii.
7. Pe care să apuc, Doamne?...

Medicină Isihastă
Dacă sunt boli ce omoară fără milă, o alarmă tot mai
mare este „boala Psihică”. Viitorul mileniu se pare că va fi
sub acest semn. Tineretul este atins, în mare, de „handicapul psihic”...
„Paranormalurile” frecvente de care se face atâta caz
sunt un efect al „găurilor psihice”, în care „nebunia”
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Memoriilor devine tocmai „boala psihică”, în care se
„trezesc” cele mai neaşteptate simptome.
Şi noi, ca Medicină Isihastă, căutăm remedii de alinare,
şi chiar de Însănătoşire... Păcatul aduce boala şi moartea.
Îngerii au căzut în păcat prin golul de Divinitate din
Spiritul de Înger, devenind demoni. Omul a păcătuit şi el,
dar în alt specific, de „gol” de Divinitate în Trup. Demonii
au „gol” de Dumnezeu în Conştiinţa lor. Omul are „gol”
de Sacralitate Divină în trupul-biologicul său.
Omul este o Integralitate Suflet şi Corp şi peste aceasta
este Pecetea Chipului lui Dumnezeu. Prin Golul de Divinitate Sufletul orbeşte faţă de Divin şi se afundă în sine, în
care caută o compensaţie, ce se transpune ca auto-satisfacţie; aceasta se prelungeşte apoi în Corp şi funcţiile sale
biologice. Sufletul are Identitatea în Eul personal, care în
Corp devine „ego-ul biologic”. Între Eu şi ego apar rupturi
tot mai mari, până la contrarieri şi „distrugeri” reciproce,
de unde boala. Sufletul „izolat” şi de Divin şi de Biologic
răbufneşte într-o „nebunie a Memoriilor de Suflet”, iar
Corpul, de asemenea, „izolat” de Suflet, îşi „amplifică”
funcţiile organice de „autosatisfacţii” tot mai patologice.
Normal, funcţiile organice trebuie să „participe” la Sacralitatea Sufletului, chiar dacă se face o traducere în mişcări
biologice. Rupt de Suflet, Corpul se „auto-manifestă”, de
unde „patimile cu hiperfuncţiile lor”.
Ca Medicină Isihastă, noi vedem o „Salvare” prin Regăsirea Identităţii de Suflet, ceea ce se poate doar prin „ReUnirea” cu Divinul, prin Ritualul Rugăciunii şi Închinării.
Va apărea însă o „rezistenţă” a organelor, care refuză
Sacralitatea Sufletului, de unde totodată Medicina biologicului, care este „Postul alimentaţiei”. Sufletul are „Realitatea
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Duhului”, iar Corpul are „realitatea materiei”. După cum
Duhul trebuie să „aleagă” cele Bune ale Sufletului de cele
rele, la fel şi Corpul trebuie să aleagă „materia pătimaşă”
de cea „ne-pătimaşă”. În sine, materia este „neutră”, dar
are capacitatea de a „memora” în ea mişcările Sufletului,
care, de sunt Bune, va fi şi o „materie sănătoasă”, iar de
sunt rele, va deveni o „materie distructivă”. Şi ştiinţa
începe să recunoască acest fapt, al „infectării materiei” cu
„memoriile păcătoase” ale Sufletului.
De aici medicina noastră ce pune mare accent pe
„Sacralizarea mâncării”. Omul a căzut prin „mâncarea
păcătoasă”. „Pomul căderii” din Rai era tot un Pom obişnuit, dar prin faptul că pe acesta „stătea şarpele demon”,
„Fructele” acestuia erau „infectate” cu „memoriile demonice”, care prin „mâncare” se infiltrau în Organele Corpului, cu efectele lor distructive, de boală şi moarte.
Aşa, păcatul demonic se „memorează” în materie şi
odată cu Mâncarea se face o „transmitere” de demonism.
Dar nu orice „materie” memorează la fel, de unde „mâncăruri pătimaşe” şi altele mai puţin afectate. Se zice că cele
„omorâte” sunt cele mai „pătimaşe” şi cele dulci, de unde
Postul de la tot ce este „dulce şi ne-natural”. A mânca
ne-fiert şi fără dulciuri este „Postul” adevărat. Pâinea se
mai zice că este „singurul” Aliment în care nu pătrund
„memoriile păcatului”. Postul cu Pâine şi Apă este cel mai
Sfânt. Dar nu Pâinea cea degradată, coaptă, ci Pâinea
dospită şi uscată la aer şi Soare. Tradiţia „Pâinii Sacre” s-a
pierdut, dar a rămas ca o vagă amintire prin „Pâinea
Pustnicească” a Pustnicilor.
Această Pâine Pustnicească încercăm noi s-o „revalorificăm” ca pe „Medicamentul” de bază al medicinii
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Isihaste, deodată cu cel al Sufletului care este Rugăciunea
şi Închinarea.

Reţeta Pâinii Pustniceşti
Se macină Grâu, şi din Făina integrală necernută, cu
tărâţe cu tot se face o Cocă tare cu puţină Apă şi ca un
Cocoloş se lasă la dospit cel puţin 7-10 ore, după care se
poate mânca aşa cum este, sau se mai usucă la aer, ca
pesmet.
Această Pâine are toată „hrana”. Sfântul Antonie cel
Mare mânca o astfel de Pâine şi a trăit peste o sută de ani,
având toţi dinţii. Mulţi Pustnici trecând pe „Pâinea
coaptă” s-au îmbolnăvit, făcând carenţe de hrănire.
Noi, ca Medicină Isihastă o „redescoperim” şi o recomandăm în mod deosebit. Se dovedeşte o ameliorare
îndeosebi în bolile Psihice şi în „potolirea” patimilor.
Îndeosebi în specificul tradiţiei Carpatine este folosită
această Pâine Pustnicească, deodată cu Gestul Iconic al
Închinării.

37

38

Moş-Pustnicul din Carpaţi
Foaie de Practică Isihastă

II
– Părinte, Eu,
Fiul Tău absolut,
Eu, Chipul Tău
De Cuvânt,
Iată îţi aduc un Dar,
O „Carte”
În care Cânt
În „Limbă de Creaţie”
Iubirea Mea,
Ce se Cuvine
Ţie să se Închine.

O Carte
Cât o Lume
De Cer şi Pământ,
Care se Deschide
Din Peceţi
Doar pe Altarul
Pământesc,
Taină de Icoană,
Chipul lui Dumnezeu
Întrupat
În Chipul Creat.

Psalm
Arătare
Îngerul căzut
Se plânge
Că Tu, Doamne,
Te ascunzi
În întuneric,
În care Lumina Ta
Pe veşnicie s-a stins
Într-o „închipuire”

De „vis”.
Omul se plânge
Că Tu, Doamne,
Nu poţi trece
De al trupului hotar,
Şi aşa rămâi veşnic
Doar o „Rază de Har”.
Mintea se afundă
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În beznă,
Inima tânjeşte
După Chipul de Rai,
Şi oricât aş încerca
Să Te găsesc,
Tot „ascuns” stai...

Ce-i Dumnezeirea?
Nouă ni se-arată
Ca Iubirea
Ce este Treimea.
Absolutul este
Tatăl Dumnezeu,
Care Naşte pe Fiul
Şi Purcede
Pe Sfântul Duh.

Iată însă o Taină
De Icoană,
Un Altar
Unde iarăşi
Lumina se Arată
Unde carnea
Se poate „desface”
Şi la cele de Duh,
Unde „Tu, Doamne
Şi eu”
Suntem deodată.

Tatăl e Izvorul,
Fiul este Apa,
Curgerea e Duhul.
În Sine Dumnezeirea
Este Iubirea
Tatălui ce Naşte
Pe Fiul,
În totodată
Purcederea Sfântului Duh.
Tatăl se Revarsă
În Fiul Întreg
Şi Curge de asemeni
Egal în Duhul.

Icoană,
Lumină de Duh,
Icoană,
Şi Arătare de Trup,
Icoană-Îmbrăţişare
Peste „hotare”,
Dumnezeu şi Creaţie
În Braţe
Cu Sărutare
De Absolut.

Fiul e Iubirea
Care se Deschide,
Dragostea e Duhul
Ce face Iubirea
Să nu se Termine.

O, Taină!
Cine poate spune
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O, Iubire,
Ce eşti Chiupul Tainei
De Treime!

Fiul Poartă
A Tatălui Iubire
Şi totodată
A Dragostei de Duh,
Deodată Treime.

Fiul Poartă
A Tatălui Iubire
Şi o face
Iubire de Fiu;
Duhul Strânge
În Sine Iubirea
Şi o face
Dragoste de Duh.

O, Chip de Fiu
În care
Învăpăiază Duhul
Şi se Arată Tatăl!
O, Chip de Duh
În care
Tatăl Curge
Şi Fiul
Se Reîntoarce!
Iubirea de Tată
Este pentru Fiu;
Dragostea de Duhul
Este tot pentru Fiu,
De aceea Duhul
Pe Fiul Glăsuieşte,
În care şi Tatăl
Se Sălăşluieşte.

Dar Fiecare
Treimea o are
În Sine deodată,
Neamestecată.
În Dragostea de Duh,
E a Tatălui Iubire
Către Fiul
În Unire,
Pe care o Strânge
Şi o face
Dragostea de Duh,
În care deodată
Şi Fiul şi Tatăl
Sunt în Duh,
Şi Duhul este
Întreg şi Egal
În Tatăl şi Fiul.

O, Iubire,
Taină de Treime,
Care este
În Arătarea
Iubirii de Fiu,
Ce Duhul o Revarsă!
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În Dumnezeire
Tatăl şi Duhul
Sunt Iubirea
Pentru Fiul,
Şi Fiul este

Arătarea Tainei
De Iubire,
Ce este
Chip de Treime.

Omul Prehristic
Lucifer, Îngerul căzut din Lumină, reproşează Fiului lui
Dumnezeu:
̶ De ce Chipul Tău de Creator să aibă Chipul de Om, care
va fi şi Chipul unei Făpturi?... De ce nu păstrezi Chipul Pur
de Divin Creator?... Iar dacă aşa Vrei Tu, Chipul de Înger
se Cuvine să fie Chipul de Creaţie în care Tu să Te Arăţi
Lumii. Îngerul este Cer, de ce „alegi” tocmai Chipul de
Pământ, pe care-l va avea Făptura de Om? De ce „Iubeşti”
mai mult pe Om decât pe Înger? Am să „urăsc” pe
Făptura Om şi am să-l fac „potrivnicul” Tău, şi aşa am să
mă răzbun pe Tine... Dacă „Inima” ta este Chipul de Om,
am să-ţi „rănesc” astfel Inima...
Şi îi Răspunde Domnul:
̶ Chipul Meu de Creator este Totodată Divin şi de
Creaţie, şi în Acest Chip Unit Eu Creez Lumea. Şi Acest
Chip Unit este Chipul de Om pe care Îl voi Dărui „Făpturii”
ce Uneşte toată Creaţia în Sine şi totodată Creaţia cu
Divinul. Vouă, Îngerilor, v-am dat Chipul cel mai de Sus,
Chip de Lumină-Cer, Chip de Spirite. Şi dacă Eu, care
sunt Dumnezeu, Mă „Cobor” în Chipul de Creaţie, şi pe
voi, Îngerii, vă „Aleg” să fiţi cei care îmi Mărturisiţi
„Coborârea Mea pe Pământ”. Chipul de Înger este Chipul
Vestitor al Întrupării Mele pe Pământ. Şi toată Creaţia va fi
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„Purtătoare” de Chip al Meu, al Omului Întrupat. Eu sunt
Omul, Chipul Fiinţial Unic al Creaţiei, şi toată Creaţia este
în „Deo-Creaţio-Fiinţa” Chipului Meu de Om, Dumnezeu
Coborât în Creaţie şi Creaţie Urcată în Dumnezeu. Îngerii
au în Sine Natura Fiinţială a Mea de Om; Natura are
Natura Mea Fiinţială de Om şi Omul la fel, şi aşa toată
Creaţia este într-o Fiinţialitate Unică, „care este mai întâi”
în Chipul Meu de Om-Dumnezeu Creator, ce apoi se
transpune în specificuri Individuale, în toate Făpturile
Lumii Create. Deci, tu, Lucifer, nu confunda Chipul Meu
Însuşi de Om, ca „Dumnezeu făcut şi Creaţie” cu Chipul
de Om Făptură. Şi Îngerii şi Natura şi Omul, ca Făpturi,
aveţi Acelaşi Chip Fiinţial al Meu, de Om-Fiu de Dumnezeu şi Fiu de Creaţie în Unire. Înrudirea dintre Dumnezeu
şi Creaţie este Chipul Meu de Om, şi tot acesta este Înrudirea pe care o are Creaţia în sine, ca totalitate de Făpturi.
– Eu ţi-am cerut, zice Lucifer, ca să-mi dai mie, ca Înger,
Pământul, pe care eu să-l „modelez”, după Chipul Îngeresc,
ca o „Laudă” a Chipului Tău Pur Dumnezeiesc. De ce să te
„cobori” din Chipul Tău Pur?... Eu nu am să mă Închin
niciodată unui Dumnezeu cu Chip de Făptură, ci unui
Dumnezeu Pur. Dă-ne nouă, Îngerilor, Misiunea să
„coborâm Chipul Tău Divin şi în Făpturile Pământului”...
Răspunde Domnul:
– Trebuie să înţelegi că Chipul Pământului este Însăşi
Destinaţia Creaţiei Mele, şi tocmai Coborârea Mea în
Chipul Pământului este „Chipul în Sine de Creaţie”. De
aceea Eu sunt Creatorul Dumnezeu-Om, ca apoi să fie şi
Creaţia Om-Dumnezeu. Tu, ca Înger, în Chipul Meu de
Dumnezeu-Om, eşti Înger, Om-Spirit, Natura este OmViaţă şi Omul Făptură este Om-Om. Spirit, Viaţă şi Om,
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sunt Chipurile Specifice şi Distincte Create ale Chipului
Meu de Om în Sine.
Numele şi Chipul de Om sunt ca Origine în Chipul Meu
de Divin-Creaţie, care este Originea Lumii. Să nu se confunde Chipul Meu de Om-Dumnezeu cu Făptura de Om,
care va Purta şi aceasta apoi Chipul Meu de DumnezeuOm.
Taina Lumii este Întruparea Fiului Dumnezeiesc şi într-un
Chip de Creaţie. Şi Fiul Divin, ca să se Întrupeze, are
nevoie de un Chip „Special” care să-L Nască în Chip de
Creaţie.
– Părinte, Zice Fiul,
Iată Iubirea Lumii.
Şi Vede Tatăl Dumnezeu
Un Chip de Icoană
Cu Însuşi Fiul Său în Braţe.
Şi Binecuvântează.

Iubirea Mea,
Ce se Cuvine
Ţie să se Închine.
O Carte
Cât o Lume
De Cer şi Pământ,
Care se Deschide
Din Peceţi
Doar pe Altarul
Pământesc,
Taină de Icoană,
Chipul lui Dumnezeu
Întrupat
În Chipul Creat.

Părinte, Eu,
Fiul Tău absolut,
Eu, Chipul Tău
De Cuvânt,
Iată îţi aduc un Dar,
O „Carte”
În care Cânt
În „Limbă de Creaţie”
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Practica Isihastă (II)
Întruparea, Altarul-Cartea Vieţii Lumii
1. Practica Isihastă de specific carpatin începe cu Chipul
Iconic de Fiu, care se face apoi Altarul lumii.
2. Altar înseamnă Loc unde Coboară Divinul, care şi
mai mult, se Îmbracă într-un Chip de Arătare-Întrupare.
3. Chipul de Fiu este Chipul lui Dumnezeu care se dă
Făpturilor şi Asemănarea este Chipul de Altar pe care
trebuie să-l „facă” Făpturile, unde Chipul de Creaţie să se
„Re-dăruiască” Divinului.
4. Sunt astfel Două Întrupări ale Divinului: Una ca
Chip-Model Creator ce se Pătrunde în Chipul-Natura
Creată şi Alta, „peste” Chipul şi Natura Creată, prin „Asumarea” de către Divin a Chipului şi Naturii Create, ca
Întrupare-Arătare-Îmbrăcare în Chipul de Creaţie, Altarul
Chipului Fiului Dumnezeiesc ce Se face şi „Chip de Fiu de
Creaţie”.
5. Fiul S-a „Întipărit” în Creaţie prin Cuvintele Sale
Creatoare, care rămân ca „suport şi schelet” al însăşi
Naturii Create (Raţiunile Divine din Creaţie), dar nu rămâne „ascuns” în acestea, ci se Arată şi direct şi Personal,
Îmbrăcat însă în Chipul de Creaţie, ca să poată fi Văzut.
6. Dacă nu ar fi Întruparea, Divinul şi Creaţia niciodată
nu s-ar Întâlni, ci ar rămâne o „umbră” reciprocă.
7. Unii caută în „umbrele” lăuntrice „urmele” Lui Dumnezeu, sau în „umbrele” din afară, dar este o Taină „peste”
acestea, Altarul unde Divinul şi creaţia „trec” peste „propriile hotare” şi se „Întâlnesc” Faţă în Faţă.
8. Altarul este „Puntea” dintre Absolut şi Creat, este
Chipul de Arătare a Celor Nevăzute.
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9. Adam după căderea din Rai, plângea necontenit:
– Doamne, Te-am pierdut, că nu-mi mai Răspunzi şi nu
mai Vorbeşti cu mine.
10. Abel, Copilul, îl întrebă:
– Tăticule, cine este Doamne-Doamne pe care l-ai pierdut?
Şi Adam încercă să-i explice primului Copil „păcatul”
său.
– Încearcă şi tu, Copilaşul meu, poate la tine va Veni...
11. Şi Abel, care avea doar câţiva anişori, ca şi Adam,
mereu repeta: „Doamne-Doamne”. Şi aşa în Conştiinţa sa
se trezi corelaţia unui „Loc al lui Dumnezeu”, unde Dumnezeu să fie Chemat.
12. Abel reuşi să construiască un mic Altar şi într-o zi
alergă la Adam emoţionat:
– Tăticule, să ştii că Doamne-Doamne mi-a Răspuns
când l-am Chemat să Vină pe Altarul Dăruit Lui. I-am
Auzit Glasul care m-a făcut să cad în genunchi, pe care şi
acum îl simt ca pe o Mireasmă ce nu există la nici o floare.
Tăticule, acum ştiu şi eu „Cine Este Doamne-Doamne”,
care nu poate fi „Întâlnit” decât la „Altarul Său”.
13. Facerea Lumii este „Ritualul Însămânţării Cărţii
Vieţii” de Creaţie în Ogorul-Trupul Lumii, este Crearea
„Templului Lumii” ce are „Altarul-Chipului Fiului” închis
în „Chivotul Formelor” de Creaţie. „Loghii de Întrupare”
sunt „Tablele Legii” din Fiecare Formă-Chivot de Creaţie.
14. Şi a zis Fiul Creator: „Să fie Lumină” şi s-a făcut
Lumină (Facere 1, 3).
15. Şi această Lumină este sub Forma unui „Chivot ca o
Carte”, Altarul numit Cer, cu Lumea Îngerilor.
16. Şi Primul dintre Îngeri este Ales să Ridice cu Mâinile
Chivotul Cărţii, ca toţi Îngerii să se Închine şi să Cânte:
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„Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Cel ce Se Arată Lumii”. Şi
când lua în Mâinile sale Chivotul Cărţii Divine, deodată se
Umplea de o Lumină aşa de Mare, de toţi Îngerii cădeau
în Genunchi, de unde Numele de Luceafăr, cel ce „Poartă”
Lumina Divină şi Anunţă Venirea Soarelui-Chipul Fiului
Divin Creator.
17. Îngerii ştiu că „Chipul Luminii” va trebui să NascăÎntrupeze tocmai pe Soarele-Fiul Divin, ei fiind Slujitorii şi
Înainte-Mergătorii acestor Taine Dumnezeieşti.
18. Îngerii stăteau permanent în Jurul Altarului-Cartea
Luminii Soarelui Divin, ce era Pecetluită şi nimeni nu ştia
ce este Scris în ea, aşteptându-se cu înfrigurare momentul
când va fi Deschisă.
19. Îngerul Luceafăr este Primul ce stă împreună cu o
Gardă de încă opt Îngeri, ca Reprezentanţi ai fiecărei Cete,
din cele Nouă. Cel mai Dârz pare Îngerul Mihail şi cel mai
Blând, Îngerul Gavriil.
20. Şi Cartea este aşa de „Grea”, încât de-abia o pot ţine
în Mâini; Îngerul Mihail se opinteşte cel mai tare, iar
Gavriil Cântă parcă cel mai duios.
21. Se aşteaptă „Deschiderea Cărţii”. Însuşi Fiul Dumnezeiesc va Veni să rupă Peceţile şi să Deschidă Cartea, şi
toţi stau într-o maximă atenţie, că nu-L Văzuseră pe Fiul
Dumnezeiesc decât ca Lumina Sa.
22. O, ce Taină! „Vom Vedea pe Dumnezeu!”
23. Cartea este Taina unui Chip de „Mamă cu Însuşi
Fiul lui Dumnezeu în Pântece”, Altarul Naşterii Sale în
Creaţie.
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Avva şi Ucenicul
– Moş-Avva, chiar de nu voi fi un vrednic Ucenic,
primeşte-mă ca pe o încercare...
– Fiule, eu Personal urmez „Pravila Pustnicului Neofit
Carpatinul”, fiind cum zici un nevrednic Ucenic al unui
Moş-Avva care era cu adevărat un Ucenic al tradiţiei
acestuia. Practica Iconică după specificul carpatin este mai
puţin consemnată, deşi are asemănări directe cu toate celelalte. Obişnuit şi la noi s-a cultivat modalitatea Filocalică
Athonită şi Rusă, a Rugăciunii Minţii şi a Inimii. Rugăciunea Gestică-Iconică, de care vorbeşte tradiţia carpatină,
este cunoscută de toţi Sfinţii Părinţi Duhovniceşti, care
foloseau în Rugăciune Gesturile de Închinare, metanii şi
altele, ce contribuiau la uşurarea Rugăciunii Minţii. Specificul carpatin este cu o accentuare directă şi insistentă pe
Gestul-Închinării, fără atenţia Minţii, prin Atenţia însăşi a
Gestului respectiv ca atare. Multora această modalitate li
se pare incomodă, fiind obişnuiţi cu activul Minţii.
Interesant, că cei de astăzi fac paradă de Minte, dar au o
Minte slabă, de unde incapacitatea multora de „activităţi”
susţinute mentale. Tineretul de astăzi mai ales, deşi este
obişnuit cu toate formele intelectuale, singur nu poate face
operaţiile mentale, ci doar dacă le preia de la alţii. Majoritatea iau „formulele” şi le aplică, dar nu le trec prin
propria Minte. Mai mult, de le schimbi ceva, se pierd,
fiind aproape ca nişte „roboţi”, care fac doar conform
„informaţiei prestabilite”.
Lumea de astăzi este „lumea simţurilor” şi a „informaţiilor mecanice”; nu se mai face decât de foarte puţini o
activitate direct intelectuală-spirituală. Şi în Duhovnicie se
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observă acest fapt, încât Duhovnicii se lovesc de multe
probleme aproape nerezolvabile practic. Mulţi vor Viaţa
Duhovnicească, dar nu reuşesc Practicarea ei, tocmai
datorită impedimentelor de mai sus.
*
După Trafiţia Pustnicului Neofit carpatinul, Viaţa
Duhovnicească are trei Trepte: pentru cei din lume; pentru
cei din Mânăstiri; pentru Pustnici. Toate au „baza Iconică”.
– Cei din lume, cu familii şi activităţi sociale, trebuie să
respecte în primul rând Ritualul obişnuit al Bunului
Creştin, de a merge la Sfânta Biserică, de a se Ruga şi acasă
câte puţin şi a respecta „Morala strict creştină”. Ca modalitate Iconică, să se silească a Practica cât mai des Gestul
Închinării. Eu am întâlnit încă obiceiul multora de a se
„Închina des”, fie în timpul diferitelor activităţi, fie în
pauze şi mai ales la orice început de lucru. Când se stătea
undeva, se însemnau mai întâi cu Trei Cruci şi apoi se
aşezau pe locul respectiv. Pâinea şi orice aliment îl Însemnau de asemenea cu Trei Cruci. Acasă la sculare, culcare
se făceau cât mai multe Cruci. Copiilor li se spunea cu
insistenţă: „Să ai mereu pe Dumnezeu cu tine, prin facerea
Crucii”.
Prezenţa Lui Dumnezeu este deci printr-un Chip Iconic,
nu printr-o Rugăciune verbală sau mentală. De aici
Duhovnicia Iconică tradiţională, ce devine „specificul”
acesteia. „Închinarea” este însuşi Iconicul şi orice formă de
Închinare face Prezenţa Tainei Iconice, care constituie
însăşi „Sacrul-Sfinţenia” tuturor lucrurilor. Tot ce se
„Închină” intră în altă „condiţie”, în cea de Divinitate.
Este o vorbă din bătrâni:
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– Dacă nu „miroşi a Închinare”, nu mai eşti al lui Dumnezeu, ci al „celui rău”. Cine nu se Îmbracă în semnul
Crucii, nu va avea Apărarea lui Dumnezeu.
– Cei din Mânăstiri, la fel, trebuie să Practice cu insistenţă Gestul Iconic. Pentru călugări, „Veşmântul Sfinţeniei”
trebuie să fie însăşi „Haina” permanentă, de unde atenţia
în acest sens. Se zice că Monahul se vede după „Rugăciunea” sa. În specificul carpatin, fiecare se vede după
„Iconicul” său. Rugăciunea este „interioară”, dar Iconicul
este „pe-afară”, zicea un ucenic al lui Neofit Pustnicul.
Şi Iconicul se vede după capacitatea de Gest de Închinare. Pentru călugăr Închinarea este mai „largă”, de la
„liniştire” până la activitatea de zi cu zi. Totul să fie o
„Închinare” permanentă. Primii Ani de „noviciat” sunt
sub semnul acesta. Tânărul Monah „gândeşte, simte,
lucrează, ascultă, răspunde, se Roagă”, prin „Gestul de
Închinare”. Cine nu reuşeşte să-şi însuşească acest Iconic
de „Suprareprezentare”, nu va putea rezista în Mânăstire.
Zisa „tăiere a voii proprii”, ascultarea şi lepădarea de sine,
nu sunt o „de-personalizare”, ci o „Suprapersonalizare”
de „Alt Chip”, tocmai Chipul de „Monah-Înger în Trup”.
Mulţi fac paradă de „mistica interioară” a Minţii şi Inimii,
care se dovedeşte o „închidere” şi mai mare într-o
„autoizolare de duh fictiv”. Călugărul paradoxal, este
„Omul de Duh”, în „Lucrare de Trup”. Călugărul nu-şi
„Înduhovniceşte Duhul”, ci „Înduhovniceşte Trupul”,
prin care apoi se face şi Lucrarea de Duh. S-a încercat şi o
„cale de Duh direct”, dar practic s-a dedus că este doar
„Calea Sfinţilor”, nu a celor „pătimaşi şi păcătoşi”.
Mistica Filocalică este „mistica pocăinţei”, prin care se
câştigă apoi Duhul Sfânt. Mai mult, în sens creştin, noi
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prin Chipul de Fiu ajungem apoi şi la Chipul de Duh.
Chipul de Fiu este Inimă în „Deschidere”, ca apoi să se
facă „Inimă în Adâncire”. Adâncirea este „Rod” după
Creştere. Mistic, se zice că noi suntem „Chip de Fii” ce
Creştem în „Braţele de Duh”, ca apoi să devenim „Chip de
Duh” în „Virtute-Lucrare de Chip de Fiu”. Mulţi se „încurcă”
aici, făcând confuzii între Chipul de Duh şi Chipul de Fiu.
Duhul este „Creştere în Sine” şi Fiul este „Creştere în Desfăşurare de Sine”, care de nu sunt deodată şi în egalitate,
se produc disproporţii distructive. Aşa, unii sunt prea
„interiorizaţi” şi alţii prea „exteriorizaţi”, ce sunt „extremisme contrare”. De aceea, Filocalic se face mai întâi
„recâştigarea Chipului de Fiu-Virtuţi” şi paralel „adâncirea în Duh”, altfel de intri direct în Duh, dai de un „gol
cu memoriile păcatelor”, iar de rămâi doar în „Virtuţile de
Fiu”, rămâi tot „gol pe dinlăuntru”.
Problema grea a „misticii Filocalice” este această
„prăpastie de gol”, dintre „Eul de Chip de Fiu” şi „Sinele
de Chip de Duh”. Păcatul l-a făcut pe Omul Adam „gol de
Chip de Fiu” şi deodată „gol de Chip de Duh”, fapt care se
concretizează prin „corpul muritor” şi „orbirea de Duh”.
Şi de aici „Drumul mistic” al „Recâştigării” Chipului de
Fiu şi al celui de Duh, ce sunt deodată şi fără despărţire.
Modalitatea mistică a Pustnicului Neofit Carpatinul
este în acest sens. Prin Gestul Închinării se reface Chipul
de Fiu, care de la sine „trezeşte” Chipul de Duh. Dacă se
face mai întâi „mistica Duhului”, ca prin aceasta să se
„trezească” şi Chipul de Fiu, este o „trecere” direct prin
„prăpastie-golul cu fantomele păcatului”, ce este doar
„calea vitejilor sfinţi”.
Călugărul de astăzi are nevoie de „Povăţuitori” iscusiţi,
mai ales în „Calea de Duh”, unde la tot pasul sunt „jigă51

niile veninoase ale memoriilor păcatului”, ce se manifestă
din plin la majoritatea.
Pentru Pustnici, Iconicul este accentuat şi adâncit.
Aşa Fiule, de vrei Mistică Filocalică după Sfinţii Părinţi,
trebuie să fii într-o „Lucrare” serioasă, ce îţi va da multă
bătaie de cap, dar cu perseverenţă vei reuşi. Eu personal,
merg pe calea Carpatină a Chipului de Fiu, cu Gestul
Închinării Iconice. De vrei să încerci şi tu aceasta, zilnic şi
permanent fă Gestul Iconic. Va fi la început incomod şi
greoi, dar cu timpul te vei obişnui. Fă-l de „formă”, că
Chipul de Fiu este „Chipul Formei” şi pe parcurs se va
deschide şi Chipul de Duh, ce îţi va da şi „Adâncirea”.
Vedere
Doamne,
Tu ne-ai Creat
Printr-un
Anume Cuvânt
Al Tău,
Care s-a Pecetluit
În noi
Ca Chip
De Dumnezeu,
Dar acest Chip
Este pururea ascuns.

Să Întrupăm
„Adâncul”
Şi să ne „Vedem”.
Doamne, oare
Reducerea mea
La nimic
Te face pe Tine
Deplinul Absolut?
Tăcerea mea
De Creaţie
Îţi descoperă Glasul?

Ne mai trebuie,
Doamne,
Şi un Chip Icoană
În care „Tu şi eu”

Aceasta este
Prăpastia păcatului
Ce ne-a despărţit...
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Între Tine şi mine
Nu este întuneric
Şi nici gol,
Este o Taină
De Icoană,
De Altar
Unde Tu
Îmi Vorbeşti
Şi eu Te ascult.
Doar dacă fac Altar
Între Tine şi mine.
Glasul tău se Aude
Dincolo de toate
Glasurile.

Este un „Ochi” în piept,
Urma Degetului Tău
Când m-ai făcut
Din „lut”
Şi „Sărutul” Suflării
Când pe Suflet
Mi-ai Pecetluit
Chipul Dumnezeiesc
Prin care
Să Te pot Vedea: Inima.
Dar Inima
Este Vedere,
De Duh şi Simţire,
Care nu poate
Sta închisă,
Ea se „Deschide”,
Se Dăruieşte,
Se face Altar.

Între Tine şi mine,
Creaţie şi Dumnezeu,
Trebuie „Aprinsă”
O Lumină
În care golul şi nimicul
Să nu existe.

Dar Altarul
Nu este în mine,
Ci între Amândoi,
Că pe Altar
Eu însumi trebuie
Să mă „Pun Dar”,
Unde de asemeni
Tu Te faci
Dar Dumnezeiesc

Păcatul a „dărâmat”
Altarul
Şi a făcut gol
Şi întuneric
Şi tăcere
De cavou
Sub pământ...
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Ca să Te Îmbraci
În darul Meu
Şi eu să mă Îmbrac
În al Tău.

O, Taină
De Icoană
În care se Văd
Dumnezeu şi Creaţia,
Dar Fiecare Îmbrăcat
În Chipul Celuilalt!

Mintea, trupul şi Duhul
Sfinţii Părinţi Creştini vorbesc de „Minte, trup şi Duh”,
ca „manifestare” integrală a Fiinţialităţii noastre Personale.
Fiinţa noastră Creată nu este din „părţi”, ci este o „Unitate
cu o Anumită Configuraţie”, care fiind după Chipul lui
Dumnezeu Cel Treime, are tocmai această Taină Treimică
de sine, în sine şi peste sine.
Mai mult, Revelaţia Creştină ne spune că Fiinţa Dumnezeiască este Treime de Persoane, Tatăl, Fiul şi Sfântul
Duh, şi peste acestea mai este o „Energie Harică” tot
Divină şi Necreată. Adică Fiinţa este Personală şi Persoana
Fiinţială are totodată şi o Energie. Noi nu putem percepe
direct această Supraconfiguraţie Divină, dar o raportăm la
„Asemănarea creată”. Aşa noi suntem Fiinţe Create
Personale cu o „energie de creaţie-corp” şi de aceea avem
această aparentă „dualitate”, ca Suflet şi Trup, care în fond
este o Unitate în „dublă deschidere”. Pe această temă s-au
făcut multe speculaţii, care mai de care mai sofisticate. Din
toate se deduce însă clar: niciodată Fiinţa nu este fără
„energia” sa.
După păcat, Fiinţa ca Persoană a „orbit”, şi noi am
rămas ca „individualităţi energetice”, cum se zice obişnuit,
ca „fiinţe corporale”, în care stă „ascuns” Sufletul. În mod
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normal, de nu am fi căzut în păcat, noi am fi în primul
plan Suflet la Vedere şi energii corporale în „spatele” lui,
aşa cum zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, că Adam a
„schimbat” raportul dintre Suflet şi trup. Şi Îngerii au
„Spirit şi un trup ceresc” (cum spune Sfântul Pavel, că
sunt trupuri cereşti, pământeşti şi duhovniceşti), deci la
vedere ca Spirite îmbrăcate în energii-corpuri de Spirit (ce
sunt ca „lumină”). Sfinţii Părinţi ne vorbesc mereu de
„Lumina” celor duhovniceşti. Sufletul, ca Chip de Fiinţă,
se reflectă prin „Lumină”. Sufletul în sine, ca Persoană, are
şi el Taina sa, de „Fiinţialitate”, care apoi se transpune ca
„energii-lumină”.
Mistic se zice că tot ce există are „reflectare-corp de
lumină”. Păcatul, afectând Fiinţialitatea Sufletului cu
„orbirea”, „Vederea Sufletului” nu se mai răsfrânge ca
Lumină în energiile sale, încât „corpul se face opac”, ce nu
mai oglindeşte. Energiile-corp trebuie să fie ca o „oglindă”
în care să strălucească „Vederea Sufletului”, ce se face ca
„Lumină”. Deci „Lumina” este „semnul” Vederii Sufleteşti.
Mare atenţie, să nu se confunde „lumina obişnuită
materială”, cu „Lumina Vederii-Ochiului de Suflet”. Sfinţii
Părinţi numesc „Lumina de Suflet” ca „Duh”, întrucât
Sufletul este Spirit-dincolo de materie. După păcat Omul a
rămas cu o „urmă de Suflet”, care este „Mintea” (partea
spirituală) şi cu un „corp fără Lumină” (gol, opac, ce se
degradează până la moarte).
„Duhul” este astfel doar la cei care recâştigă „Vederea
de Suflet” care „Luminează şi corpul”, care „Înduhovniceşte” Integralitatea noastră.
Ca Practică Duhovnicească, doar prin „Duh-Lumină” se
poate face. Rugăciunea este prima „Rază de Răsărit de
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Lumină” a Duhului. Şi de aici Rugăciunea cu Mintea
(Sufletul orb ce-şi caută Vederea-Duhul) şi cu Gestul Iconic
de Închinare (Sufletul şi corpul ce-şi caută Unitatea Vederii).
Mistic noi am rămas cu „Vederea de Minte” şi cu
„Vederea Iconică” (de Sacru). Mintea caută „Duhovnicia
dinlăuntru”, iar Iconicul caută Duhovnicia „peste interior
şi exterior” (mai pe larg, în numărul viitor despre „Antropologia creştină”).

Omul, Fiinţă Sacrală şi apoi Spirituală
Omul nu este „Spirit şi materie” în „adunare”, ci este
„Divin şi creaţie” în „Asumare” Hristică ce fac „un Trup
Sacru”. Omul nu este „întrepătrundere” de Spirit şi materie,
ci „Întrepătrundere de Divin şi creaţie” în Unitatea „Trup
Sacru Hristic”. Anticii văd Omul ca „Spirit încorporat”, de
unde caracterul de „Spiritualitate” al Omului, ca „Fiinţă
Spirituală”. Omul nu este „Fiinţă Spirituală”, ci este
„Fiinţă Sacramentală”, în care Sacrul Divin se transpune şi
într-un „Sacru de Creaţie”, ce în Unire „fac un Unic Trup
Hristic”, Divino-creaţie. Aşa, „Centrul” Omului nu mai
este nici în Spirit (ca la filosofi), nici în „evoluţia-devenirea-structurarea Corpului material” (ca la ocultişti şi
evoluţionişti), ci este în „Sacramentul de Trup Hristic, ce
este „Peste Spirit şi Corp”, ca Supracorp, ca Haina Hristică.
Omul nu este „Minte şi simţuri corporale”, ci este în
primul rând „Trup Sacru Supracosmic Hristic”, în care se
Unesc Tainic Divinul şi Întreaga Lume, tu Personal fiind
„un Subiect Participativ” direct la aceasta.
Omul nu este o „Persoană-Individualitate de sinteză
Spirit şi Corp”, ci este o „Personalitate Supracosmică”, de
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Trup Sacru Hristic, în care Eul-Personal se face „Participativul” acesteia. Omul este Proprie Persoană doar în
„Personalitatea Sacrului Trupului Hristic”, în care se
Regăseşte ca Chip Personal, şi totodată se „Personalizează” permanent în Personalitatea Trupului Hristic. De
aceea zic Sfinţii Părinţi creştini că noi prin păcat am
pierdut şi uitat „Chipul de Persoană”, că nu mai avem
Trupul Hristic în care să ne Descoperim Propriul Chip
Personal, ce este în acesta.
Anticii cred că „Chipul Divin” este în Interiorul nostru,
în „esenţa-scânteia spirituală de Divin”. În sensul nostru,
Chipul Divin este în Trupul Sacru Hristic Supraexterior, în
care noi trebuie să „Privim” şi în care totodată Vedem
Divinul şi pe noi înşine. În Trupul Sacru, fiind un Comun,
este un „Loc Intermediar”, în care intrăm cu toată Integralitatea.
Concepţia antică este ca viziune a „Formării şi structurării lumii”, pe când cea creştină este direct a „Dialogului
dintre Structuri deja Formate şi Integrale” (că Divinul nu
creează doar fenomene de structurări, ci Structuri-Forme
Complete, capabile de Răspuns Dialogal).
Psihologicul antic (preluat şi de moderni), este un
„Psihologic de fenomene de structurări zis psihice”. În
sens creştin, este un Psihologic de „Entităţi deja Structurate de Actul Creativ Divin, care fac „Dialogul de Răspuns
Psihologic” (ca desfăşurare de Psihologic în Sine). Anticii
confundă „Psihologicul de Răspuns” cu „psihologicul de
fenomene de structurări psihice”.
Mistic, se zice că Omul are un „Supra-chip de Trup
Hristic”, Chipul Supra-psihologic, şi un chip personal de
suflet şi corp, chipul psihologic. Noi, cei căzuţi în păcat,
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nu mai avem „Supra-psihologicul de Trup Sacru” (Botezul
Hristic ni-l readuce ca Potenţial, şi prin Euharistie ni se dă
„Plămada” Refacerii acestuia). Noi ne zbatem în „Psihologicul Suflet şi Corp”, în care Sufletul caută „reamintirea”
Teo-Formei şi Corpul caută „reamintirea” Propriului
Suflet, ca „Refacerea Entităţii” noastre, urmând apoi să
facem Dialogul de Răspuns Integral, în Trupul Sacru,
Supra-Psihologicul. (Pe larg în: În căutarea unei Psihanalize
Creştine).
În sens creştin, Fiinţialitatea Creată nu are „propriul
suport” Memorial, ci este pe Arhesuportul Memorialului
Divin Creator, de aceea Teologicul mistic creştin este
„dublu”, de Teo-Memorial în „asemănare” de creaţiomemorial, care apoi în Unire dau Iconicul Sacru de
Divino-creaţie.
De aceea, Practica Mistică de modalitate creştină nu
este „intrarea în auto-memorial” (ca la antici, de a regăsi
esenţa de Divin îngropată), ci este „Ieşirea” în Teomemorial, în care „auto-memorialul” să facă Rememorarea Adevărată, ca apoi să se „re-întoarcă” în sine, să „ReFormeze auto-memorialul” din Suflet şi din Corp, şi mai
mult apoi cu Integralitatea Refăcută să facă Dialogul
Unirii Sacre de Trup Hristic.
Omul este mai întâi Inimă Sacră şi apoi MinteSpiritualitate. Inima este concretul Memorialului, de aceea
atîta timp cât „Inima bate-reaminteşte” Viaţa este
neatinsă. În Rai se zice că Inima Sacră era „prima” care
se Vedea în Pieptul lui Adam (faţă de care toată Creaţia
recunoştea în Adam Prefigurarea Hristică SupraCosmică). De aici şi o modalitate de Practică Mistică, de
„Iconic Sacru”.
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Datorită păcatului, noi avem un „Memorial de Suflet”
(ca Eu Personal) tot mai scăzut, până la un „psihism patologic” de răbufniri distructive (senilitatea şi psihopatiile).
De asemenea avem un „memorial energetic organic corporal” tot mai negativ, de la hiperfuncţii (mai ales sex şi
digestie) pînă la distructivitate (boală şi moarte). Şi acest
complex este atât de complicat, încât este imposibil să-l
refaci cu propriile posibilităţi. Astfel Practica Iconică
„sare” totuşi peste acest „auto-conţinut” şi porneşte direct
de la Teo-Forma Hristică, în care este Arhememorialul
iniţial, şi prin care se poate face „Rememorarea”.
Anticii fac întâi „lupta” Minţii (Spiritului) cu Inima
(simţualul), ca zisă „spiritualizare”, şi prin aceasta apoi
Unirea cu un Divin tot Spiritual. Majoritatea vorbesc de o
„vedere prin ochii Minţii”. În accepţiunea modalităţii
Iconice, vederea nu este prin ochii Minţii, nici prin Duhul
Inimii, ci direct prin „Iconicul Supraexterior” al TeoChipului Hristic, care este mai mult decât „Prezenţă”, este
direct Personal, Trup Sacru. Este „Vederea prin Ochii
Trupului Sacru Hristic”.
În această modalitate, „atenţia” nu mai este pe „concentrarea” Minţii, ci pe „Gestul Închinării” faţă de Sacrul
Trupului Hristic. Trebuie bine concretizat ce este „Trupul
Sacru Hristic”. Acesta nu este „Gândire mentală”, şi nici
Simţire de Inimă, şi nici Prezenţă de Duh Divin, ci în primul rând este un Real şi Personal Sacru de Trup Liturgic
Euharistic Hristic, care are în Sine şi din care ies atât
Lumina Minţii, cât şi Simţirea de Duh a Inimii. În modalitatea Ritualică de Trup Euharistic Hristic nu se ţine cont
de mentalizare sau sentiment, ci de „Gestul Ritualic” în
Sine, care nu este „în gol”, ci în „Concret de Trup Sacru”.
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Toată Creaţia este Configuraţia Trupului Sacru Hristic.
Omul este specific de „Sacru-Sacru”, nu de „Spirit Sacru”.
Prin păcat, Omul a decăzut în uitarea acestuia, în degradarea Inimii de Suflet, în patologicul Psihologic şi în
„pregnanţa auto-opririi în fiziologicul organic corporal”.

Între teorie şi practică
În zilele noastre se observă o tot mai mare neputinţă de
„asimilare” a teoriei şi practicii. Omul a devenit tot mai
„mecanic”. Majoritatea nu mai pot înţelege „teoria”, iar
„practica” se însuşeşte cu greu şi cu abateri.
Multitudinea de „informaţii directe” prin mijloacele
moderne nu mai dezvoltă „inteligenţa”, ci produce doar o
„stocare fixistă”, ce blochează adesea „inteligenţa proprie”.
„Inteligenţa artificială”, ce înlocuieşte pe cea cerebrală,
este cauza deficienţelor tot mai mari ale lumii.
Însuşiţi-vă informaţiile şi totodată treceţi-le prin
propria discernere, şi aşa se vor putea pune şi în Practică.
Sunt „date precise”, care trebuie luate direct, dar prin
Practica proprie se „însufleţesc” şi se fac „Vii”. Şi noi vă
punem la dispoziţie informaţii Mistice, care la început vă
vor părea neînţelese, dar insistând pe Practică, vi se va
deschide o „Vedere Duhovnicească”, ce vă va Lumina din
ce în ce mai mult.
Citiţi, recitiţi, reveniţi, fără grabă. Unii vor o „performanţă” rapidă. Practica Mistică nu admite aceasta, până
nu te faci „apt” de Tainele Sfinte.
Căutaţi mereu cu ardoare. Scrierile Sfinţilor Părinţi sunt
„Pâinea” ce hrăneşte, creşte şi dă Roadă Duhovniciei
noastre.
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„Doamne, fă-mă robul tău, ca să fiu cu adevărat Liber”.
(Fericitul Augustin)
„Rugăciunea este Puterea susţinătoare a lumii”.
(Sfântul Ioan Scărarul)
„Rugăciunea este lucrul cel mai simplu şi
în acelaşi timp cel mai dificil”.
(Sfântul Ioan de Kronstadt)
„Lucrurile mai Presus de Fire
pot fi înţelese doar de cei ce le doresc”.
(Sfântul Ioan Damaschin)
Pe Nicuşor îl atrăgea de Copil Icoana Maicii Domnului.
Avea ceva de mare Taină, încât cu timpul deveni tot mai
Vie.
Dacă uneori se gândea la un Dumnezeu deasupra a toate,
acum îi place să Vadă pe Dumnezeu „Coborât” în Lume,
care „peste fire” Se „face Făptură” în Asemănare cu noi.
O, Icoana cea mai Sfântă a Lumii,
Mama de Creaţie,
Ce are Divinul
Făcut Copil în Braţe!
Acest Chip de Copil al Însuşi Fiului lui Dumnezeu este
Taina Lumii. La Icoana aceasta minunată şi el zăboveşte
adesea, unde începe să înveţe să se Roage.
Rugăciunea este „Vorbirea cu Divinul”. Mult timp nu
pricepea ce înseamnă această Vorbire cu Divinul. Acum i
se dezvăluie Taina Rugăciunii. Cu Divinul Coborât în
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Lume poate Vorbi cu adevărat. Este o Înrudire de Fire,
care astfel poate stabili o Comunicare.
O, Fiul lui Dumnezeu,
Şi eu sunt un Fiu de Creaţie,
Şi în Faţa Chipului Tău
Care Vine în Lume
Pot sta şi eu.
Fiul lui Dumnezeu, El Întâi, Se Roagă Tatălui Dumnezeu.
De la Pruncul Dumnezeiesc din Braţele Maicii Domnului a
învăţat şi el Taina Rugăciunii „Tatăl Nostru”. O Rugăciune
adusă din Divin Însuşi! Este Rugăciunea directă a Fiului
Dumnezeu. El Vine în Lume şi ne Învaţă şi pe noi, Fiii de
Creaţie, să ne Rugăm Tatălui Dumnezeu.
Rugăciunea, Chip de Fiu,
Chip de-Nchinăciune,
Care îşi Rosteşte
Cel mai Sacru Chip
De Origine şi Nume,
Tatăl, Chipul Absolut!
Vasăzică, Rugăciunea este Însuşi Răspunsul Fiului către
Tatăl. În Faţa Tatălui nu poţi sta decât în Gest de Închinare-Mulţumire şi Recunoştinţă, faţă de Viaţa pe care ţi-a
Dăruit-o.
La fiecare Rugăciune
Parcă din Nou mă Nasc;
În Chipul de Tatăl
Mă Reîntorc mereu
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Şi din fiecare Închinăciune
Mă Renasc eu,
În Cântarea cea mai Sacră
A Celui mai Mare Nume.
Este un Nume Absolut
Al Tatălui;
Este un Nume Preascump
Al Fiului
Şi este un Nume Preafrumos
Al Mamei,
Icoane de Altar
În Vopselele de Har.
Şi Nicuşor stă cât mai mult în Faţa Icoanei Maicii
Domnului, unde Rosteşte „deodată” cu Pruncul Dumnezeiesc Rugăciunea „Tatăl Nostru”. Parcă se zguduie tot
Universul la „Glasul Fiului lui Dumnezeu”, care Rosteşte
Rugăciunea Sa către Tatăl Absolut. Şi el simte Binecuvântarea Tatălui Dumnezeu de fiecare dată. Este ceva care
nu se poate spune... E Viaţă Absolută!
Dacă ar zice singur „Tatăl Nostru”, glasul său ar părea
unul slab, ce nu ar putea să străbată Universul... Dar
„Deodată” cu Însuşi Fiul Dumnezeiesc Rugăciunea îşi face
o „Cale” ce nu mai are nici o oprelişte. Şi Maica Domnului
Ascultă Rugăciunea Dumnezeiască, de asemenea cu toată
Fiinţa sa. Cosmosul Întreg în această Icoană se Roagă!
Începe Practica Gestului Iconic de Închinare, chiar dacă
nu-l înţelegi. Nu te concentra cu Mintea şi nici cu simţirea... Fă simplu Gestul de Închinare, în care cele ale Minţii
şi simţirii ele însele să se „Închine”. Şi ca să ieşi din Minte
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şi simţire, fă un Gest propriu, ca aplecarea uşoară a
Capului sau împreunarea Mâinilor, etc. Şi atenţia să fie pe
această stare. Nu te opune gândurilor şi imaginilor, şi nici
simţămintelor ce persistă, ci lasă-le să „curgă” în Gestul de
Închinare, fă-le şi pe ele să se „Închine”. Închină-te cu
„toate ale tale”, pune-le pe toate în Gest de Închinare.
Sileşte-te să stai adesea în această „stare” şi chiar în timpul
lucrului să-ţi conştientizezi aceasta. Fă-o de „formă”
(Forma Iconică este primul pas) şi cu timpul va deveni şi
„Duh Iconic”.

Medicină Isihastă
Naşterea, Mâncarea şi Relaţia, iată cele Trei Taine ale
Vieţii noastre, adică Originea-Fiinţa proprie, CreştereaComunicarea, Răspunsul-Rodirea. Noi ne Naştem din
nişte Părinţi lumeşti, dar prin Crearea Fiinţei noastre de
către Dumnezeu, fără de care nu ne-am zămisli în trup.
Noi suntem astfel în primul rând Fii de Creaţie ai lui
Dumnezeu şi apoi Fii ai Lumii.
Sacrul Originii-Naşterii este prima Taină a Vieţii noastre.
Originea este Religia noastră. Şi Viaţa noastră este
Permanenta Rememorare a Sacrului Originii Divine.
Memoriile Vieţii sunt înseşi Memoriile Originii. Cine îşi
uită Originea, îşi va uita şi Memoriile Vieţii, de unde
boala, distrugerea şi moartea.
Anticii au consemnat aceasta într-un sugestiv mit, al lui
Oedip. „Unui Rege i se naşte un Fiu. Un ghicitor îl
avertizează că acest Fiu îl va omorî. Regele dă ordin să fie
omorât Copilul, dar călăul îl duce într-o pădure, unde este
găsit de nişte păstori, care îl cresc. Fiul-Oedip se reîntoarce
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şi chiar la poarta cetăţii îl omoară pe Tatăl său. Apoi se
căsătoreşte cu însăşi Mama sa. La sfârşit află acestea şi
singur se „orbeşte”.
Este o transpunere în altă formă a „căderii în păcat” a
lui Adam-Omul. Regele este Adam, care la „vicleşugul”
şarpelui-demon îşi „omoară” Chipul de Fiu al lui Dumnezeu şi devine „Adam cel gol”, care nu-şi mai dăruieşte
„Coasta-Chipul de Fiul” Evei-Mamei, ci face „incestdesfrâu” în „goliciunea trupului”. Adam şi Eva „se văd
goi”, pentru că îşi omoară Chipul de Fiu, „Veşmântul
Divin al Omului”. Chipul de Fiu este „Acelaşi Trup”, care
prin păcat se „rupe în două” (bine şi rău), ca „autoplăcere”.
Psihanaliza lui Freud a descoperit un fapt esenţial,
„complexul psihic al paternităţii ucigaşe ce generează
uciderea ei de către Fiu, până la incestul cu Mama, ca
mutaţii patologice”. Deşi Freud comentează „greşit” textul
Biblic, el intuieşte totuşi „faptul păcatului”.
Omul „cade în păcat” prin „mâncare”. Psihanaliştii
vorbesc de „sex-fructul oprit” (pomul şarpelui). Înşişi
psihanaliştii recunosc originea „plăcerii-libidoului” în
„suptul-mâncarea” Copilului. Prima Memorie a Copilului
este „mâncarea”, care dezvoltă „gustul-plăcerea”. Deci
este o distingere între „gust-mâncare” şi apoi „libido-sex”.
Despărţirea lor în „centre proprii” se face „binele şi răul”,
în „golul de consum şi absorbire reciprocă”. Ca mistică,
„mîncarea şi sexul” trebuie să fie însăşi „Naşterea FiuluiCopilului”, ca „Acelaşi Trup”. „Omorârea Naşterii” produce separarea în „bine şi rău”, cu „golul” dintre acestea.
De aici o Taină pe care încercăm noi să o redescoperim
ca Medicină Isihastă, şi anume Taina Paternităţii şi
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Filiaţiei, ca Originea Sănătăţii şi totodată a păcatului şi
bolii (prin patologizarea acesteia).
Păcatul Adamic este „ruptura dintre Paternitate şi
Filiaţie”, ce este atât Sufletească, precum şi biologică.
Însăşi psihanaliza recunoaşte „conflictul” dintre Tată şi
Fiu, ca începutul „patologiei psihice” cu urmările nefaste
până în fiziologicul organic.
Iată de ce noi, ca Medicină Creştină, insistăm pe Originea Sacrului Paternităţii şi Filiaţiei. Şi ca „Sacroterapie”
redescoperim Taina „Vindecării” prin „Împăcarea” Psihică şi biologică a „Memoriilor” acestora. În Psihicul şi
informaticul nostru genetic sunt „contrariile păcatului”,
ale „ruperii şi uciderii” Unităţii dintre Paternitate (Mâncare)
şi Fiu-Naştere (sex). Psihanaliza lui Freud le confundă cu
singurul „libido”, care este „rezultatul păcatului” (nu
originea patologicului). Nu există „libido în sine”, ci este
„Mâncare-Paternitate” şi „Renaştere-Filiaţie”, care prin
separarea lor devin apoi „autoplăcerea-libido”.
De aici cheia Medicinii noastre Isihaste, ca Rememorarea Paternităţii şi Filiaţiei, care merge de la Psihic până
la organe.
Ca o „Psihanaliză Creştină”, Memoriile Paternităţii sunt
în „Laptele Mamei” pe care Copilul-Fiul îl „mănâncă”, şi
aşa Rememorează în proprie Individualitate Originea
Naşterii. Maternitatea este Taina „Coastei-Fiului” ce are
Chipul în Paternitate. Însăşi Maternitatea este „Memoria
Fiului-Coastei Tatălui” ce apoi o Naşte. De aceea „Relaţia”
dintre Bărbat şi Femeie este în „Intermediar de Fiu”, altfel
este în „gol” ce se compensează cu „libidoul”.
Într-un sens mistic subtil, „sexul este gust de mâncare”
şi „mâncarea este naştere de sex”. De aici complexul
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Ascezei Creştine, care se deosebeşte net de toate celelalte.
Asceza Creştină este pe Memorialul „Mâncării” în primul
rând, şi prin acesta apoi, ca asceza „sexului şi Spiritului”
(de care se vorbeşte de obicei). Păcatul atacă îndeosebi
„Memorialul Paternităţii”, ce distruge şi patologizează
Memorialul Filiaţiei. „Fiul, după ce omoară Chipul de
Tatăl” (după ce îşi omoară Chipul de Naştere), devine
„fără identitate-bastard”, ce se face „sex-incest cu maternitatea” (Oedip – patologia libidoului).
Astfel, ca Sacroterapie Creştină, cel ce vrea „vindecare
Duhovnicească” trebuie să „Înduhovnicească” mai întâi
„Memorialul Paternităţii” sale. Luarea unui DuhovnicAvvă reface acest Memorial. Şi al doilea pas după „Filiaţie”
este „Sacralizarea Mâncării”, care are tocmai „Hrănirea”
Memorialului Paternităţii. Noi cerem de la Dumnezeu
Tatăl Pâinea cea spre Fiinţă. Pâinea este Taina Chipului
Memorialului Paternităţii Divine. Mâncarea Ascezei
Creştine este Pâinea şi Apa, Chipul Tatălui şi al Fiului,
care se face Viaţă-Sf. Duh.
Iată cele două Mâini ale Medicinii Creştine, Rugăciunea Fiului către Tatăl şi Mâncarea Sacralizată (ce are ca
deschidere asceza postului Duhovnicesc). Într-un termen
propriu, noi îi zicem „Hrana Harică”. Mâncarea Sacralizată Creştină nu este „naturism şi vegetarianism”, ci
„Mâncare Duhovnicească”. Noi încercăm o „redescoperire” a Tainei acesteia.
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Moş-Pustnicul din Carpaţi
Foaie de Practică Isihastă

III
O, Taină de Închinare,
Cât o Veşnicie
De mare,
Cuprinsul şi Necuprinsul
În Îmbrăţişare!

O, ce Taină!
În Chip de Icoană
Iubirea de Fiu
A oprit în loc
Toată Veşnicia,
Şi a făcut-o
Chip de Închinare.

Cu Îngenunchere,
Cu Mâini ridicate,
Cu Plecarea până la Pământ,
Stai în Închinare,
Prin care te-mbraci
În Chip de Icoană.

Cel ce Săvârşeşte
Chip de Închinare Face
Ritualul
Dintre Cer şi Lume.

Libertatea
Doamne, fă-mă Robul tău şi voi fi Liber
Paradoxal, Libertatea doar dacă se „Leagă” de „Ceva” se
dovedeşte ca Libertate. Libertatea nu înseamnă „alegere”,
ci „Orientare-Legare”. De te „Legi” singur de Ceva, eşti cu
adevărat Liber. De eşti „legat” tu de ceva, nu mai eşti liber.
A te „Lega absolut” de Ceva înseamnă „Libertate Absolută”. A fi „legat” de ceva, înseamnă să te faci „robul”
acestuia. Patimile şi răul nu sunt „alegere-libertate”, ci
„robire” de ceva care te „leagă” peste „Legătura” ta.
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Legându-te tu de Ceva, „Stăpâneşti”; fiind „legat” tu de
ceva, eşti „stăpânit”.
Se spune că Chipul lui Dumnezeu din noi este Libertatea, Cunoaşterea şi Iubirea. Este Taina Chipului Treimic
Dumnezeiesc. Iubirea este Chipul Tatălui Dumnezeu,
Cunoaşterea este Chipul Sfântului Duh şi Libertatea este
Chipul Fiului.
În sens creştin, nu se poate vorbi de Iubire, Cunoaştere
şi Libertate, decât deodată, în legătură egală şi neamestecat. Iubirea are în sine Cunoaşterea şi Libertatea, şi
Cunoaşterea la fel, are în sine Iubirea şi Libertatea, şi
Libertatea are în sine Iubirea şi Cunoaşterea. Este Chipul
Treimic neamestecat şi nedespărţit.
Ce este Iubirea? Este Taina ce Naşte Libertatea şi Purcede Cunoaşterea. Ce este Cunoaşterea? Este Taina Întipăririi-Memoriei Iubirii şi Libertăţii. Ce este Libertatea? Este
Taina Legăturii Iubirii şi Cunoaşterii. Libertatea nu este un
„gol-neant” în care apar „două contrarii”. Libertatea, paradoxal, este tocmai Unitatea Deplinului Absolut, Chipul
Fiului, care Renaşte Totul.
Libertatea nu este o simplă „noţiune” şi nici doar un
„fapt”, ci în sens creştin este un Chip Personal în Sine. A fi
Liber peste propria ta Fire şi Voinţă, a-ţi determina
propriul Chip, este greşit pusă problema. Întâi este Persoana şi apoi Libertatea. Persoana este Suverană şi ca Fire
şi ca Voinţă şi ca Libertate, că le generează pe toate.
Mare atenţie la această Taină Creştină a Chipului în
Sine de Persoană. Filosofic se face paradă de „Firea şi
Natura Fiinţială” care apoi devine Persoană-Eu.
Persoana-Eul este Originea Firii-Naturii. Niciodată
Firea nu devine Persoană, ci doar Persoana generează
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Firea. Nu există „esenţă impersonală” (ca Fire şi Natură
Fiinţială), ci este Persoana-Eul în Sine care îşi determină
astfel după Propriul Chip Firea şi Natura. Chipul în Sine
de Persoană-Eu nu este deja o determinare, ci este tocmai
„Deschiderea” peste toate determinările, Persoana rămânând Permanentul şi neschimbabilul absolut. „Esenţa
impersonală”, ca Fire şi Natură, este o degradare a păcatului. Dumnezeirea în Revelaţia Creştină nu este o „Fiinţă
ce devine Persoană”, ci este un Chip în Sine Personal,
după care este Fiinţă tot Personală. Nu există „FiinţăFiinţă”, ci Persoană-Persoană în Absolut. Acest EuPersoană în Sine are Libertatea şi alte Deschideri ale
Chipului Personal. Aşa, Persoana este Libertatea peste
Libertate, Suprafirea peste Fire, Supravoinţa peste Voinţă.
În sens creştin, Libertatea nu este niciodată văzută
singulară şi fără legătura sa cu Persoana-Eul. Dacă ar fi o
zisă „libertate independentă în sine”, nu ar mai fi o
Libertate, ci deja o „determinare”. Chiar se vorbeşte
plastic de o „povară a Libertăţii” pe care mulţi nu o pot
duce. „Libertatea impersonală” a unei Firi doar este în
fond o „determinare”. Chipul de Persoană-Eu, ca „peste”
Fire şi Libertate, este adevărata Perfecţiune a Realităţii în
Sine.
Mulţi se poticnesc faţă de Chipul în Sine de Persoană,
pentru că au „căzut din Chip” în „fără-chipul păcatului”.
Pentru Om, Chipul de Persoană înseamnă Chipul în Sine
de Fiu, ca Asemănarea Tainei Chipului de PersoanăPaternitate.
Nu există „libertate singulară în sine”, ci doar
„Libertate de Chip de Fiu în Sine”. Chipul de Fiu nu este o
„determinare”, ci Originea generatoare de toate nedeter71

minările şi determinările. Mistic Creştin, doar în Conştiinţa Supraliberă de Chip de Fiu este adevărata Libertate.
Libertatea Iconică este adevărata Libertate, nu cea
abstractă şi „dezgolită cu goliciunea păcatului”. Adam,
prin păcatul din Rai, s-a „dezbrăcat de Chipul de Fiu de
Creaţie” şi s-a „văzut gol”. Atenţie la acest fapt de
„goliciune”. Noi nu mai avem o Libertate Îmbrăcată în
Chipul de Fiu, ci o „libertate de gol”, pe care o „umplem”
cu „pretinsele noastre libertăţi-alegeri”.
Pentru Mistica Isihastă, Libertatea în Chip de Fiu este
toată Libertatea, fără sfârşit şi fără oprire. A „Fi Chip de
Fiu” înseamnă Icoana Libertăţii Omului. Şi Chipul de Fiu
este Cunoaşterea şi Iubirea Creştină.
*
Se zice că Îngerului Luceafăr, primul Înger dintre Cetele
Îngereşti, ce stătea la Altarul Ceresc, după o vreme i se
diminua „Luminozitatea” Îngerească... Îngerul Gavriil cel
Blând, îl întrebă:
– Ce se întâmplă, Luceafăr, cu tine?
– Gavriile, am descoperit o mare taină... „marele gol”...
– Nu înţeleg...
– Gavriile, dezbracă-te de orice Chip şi fă în tine un „gol
total”, în care apoi să se renască totul...
– Dar Chipul lui Dumnezeu nu se poate reduce la „golnimic”...
– Aici este taina, să-l faci şi pe Dumnezeu „nimic-gol”,
ca tu să câştigi apoi însuşi Chipul lui Dumnezeu şi aşa vei
„Cunoaşte pe Dumnezeu prin propriul Lui Chip”, care
altfel rămâne ascuns...
– E groaznic ce faci tu, Luceafăr...! (mai pe larg, în „Răul
şi păcatul”)
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Avva şi Ucenicul
Moş-Avva A... se ferea cu insistenţă de „pretinşii”
Ucenici, dar aceştia la rândul lor insistau să fie „Ucenici”.
Până la urmă, ca să fie pace, se lăsa ca lucrurile să se
lămurească de la sine.
Dintre aceştia se remarcau Unii care după „spiritul
vremii” doreau o „mistică tehnică”; alţii care doreau Practica
Filocalică a Sfinţilor Părinţi, dar după „re-interpretările”
lor; şi alţii mai fixişti, care se conduceau doar după modul
lor de percepere; şi câţiva care „Ascultau” de Avva A...,
fără alte comentarii şi subterfugii. Avva A... se silea să
menţină „echilibrul” fiecăruia în parte, cu nădejdea că
totuşi „căutarea” lor le va da câte o „scânteie” de Har. Şi el
a fost „Ucenicul” unui Avva, faţă de care s-a silit să
„Asculte”, de care nu a ascultat întru totul, căci adeseori se
lua după propriile păreri şi făcea chiar „amestecuri” false.
S-a zbătut mult, până a Înţeles Taina Adevăratei Mistici
Isihaste.
Aşa, el ca „Povăţuitor”, fiecăruia îi dădea după specificul său şi chiar intenţionat uneori îi lăsa să greşească,
pentru a se convinge singuri. Cei de astăzi doar prin
convingeri proprii mai pot fi lămuriţi, majoritatea au o
rezistenţă mare la tot ce vine din afară. A „modela” pe
cineva astăzi este o „performanţă” atât pentru cel în cauză,
cât şi pentru „profesor”. Nimeni nu se mai lasă „modelat”,
doar o „trezire de automodelare” mai poate face câte ceva.
Unii Duhovnici mai în vîrstă cer Ucenicilor „Ascultare
strictă” şi îi „leagă canonic” să nu se abată cu nimic la
stânga sau la dreapta, fiind „închişi” la toate celelalte. Unii
fac chiar o adevărată „cenzură”, sub pretextul „absolutei
Învăţături a Sfinţilor Părinţi”. Aşa nu li se mai permite să
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„citească” nimic „sectant”, să se rupă totalmente de
„ereziile moderne satanice”. Problemele Mistice de astăzi
sunt complexe şi dificile şi doar cei „Iscusiţi” mai pot face
„Lumină” prin „hăţişurile” acestora.
Avva A... nu este nici prea „modern”, ca să se lase
amăgit de „misticismele uşoare şi artificiale” de astăzi, nu
este nici „închis” faţă de „psihologismul mistic al lumii
tehnice”, ce-l caracterizează pe Omul actual. El a înţeles
un fapt esenţial, pe care încearcă să-l aplice practic. Lumea
de astăzi este marcată de „sistemul tehnic şi artificial” şi
„psihologia” Omului este în acest sens şi trebuie găsite
„posibilităţi” de „redescoperire” a Valorilor Sacre, prin
acest chip. Mulţi fac „paradă” de „tradiţia sfântă”. Tradiţia
Sfântă nu trebuie amestecată cu nimic, ea trebuie „Păstrată”
ca Icoană la care să se Închine tot ce este modern şi
artificial, fără contradicţie şi distrugere reciprocă. Aici este
şi va fi „Iscusinţa Duhovnicească” a Povăţuitorilor.
Unii renunţă total la Tradiţiile Sfinte, ca să fie „actuali”,
alţii le micşorează cu adaosuri şi alţii le falsifică prin
„pretinse re-interpretări”, chiar tendenţioase şi sincretice.
Cei „Sinceri” se vor strădui să „deosebească” permanent
„Lumina de întuneric”... „Luminile false şi artificiale” de
astăzi sunt aşa de amăgitoare, încât „înşală” şi pe cei
„aleşi” (cum zic proorocii).
Avva A... are de furcă cel mai mult cu un Ucenic ce
înclină spre o „mistică pur tehnică” şi cu unul care pretinde că face „metoda Filocalică”. Ambii sunt puţin pregătiţi, fac pe „deştepţii” aşa dintr-o dată. Râvna lor este însă
ce-i mai salvează.
– Fiule, Isihasmul Creştin nu este „tehnică mistică”, ci
Credinţă absolută. Dumnezeu nu este un „Divin imper74

sonal”, ci unul Personal, care doar prin „Răspunsul” Său
poate fi accesibil, nu „manevrat tehnic”.
– Dar, Moş-Avva, dacă avem Chipul Divin în noi, pe
acesta noi îl putem „Lucra”, cum se zice mistic. Divinul
din noi trebuie să-l „Lucrăm”, altfel rămâne ca o Sămânţă
ce nu creşte şi nu dă Roade.
– Fiule, să deosebeşti net şi clar Lucrarea lui Dumnezeu
şi zisa ta „lucrare”. Mistica Creştină este „Lucrarea lui
Dumnezeu” şi „lucrarea Omului” este „Primirea Lucrării
Domnului”. Mulţi le confundă şi le falsifică. Nu tu să
„modelezi” Divinul din tine, ci Divinul să Modeleze Chipul
tău şi tu să Răspunzi acestei Modelări cu Primirea şi Conştientizarea Lui. „Lucrarea” ta nu este „pasivitatea” faţă
de Lucrarea Divină, ci ca un Activ Propriu de „Răspuns de
Primire”. Această Trăire a Primirii Lucrării Divine este
Trăirea Duhovnicească Mistică Isihastă Creştină. A te „Lăsa
total în Credinţa Lucrării Divine” peste propria ta Lucrare
este tot secretul Practicii Isihaste. Aşa, ce „tehnică” să mai
faci, că totul depinde de „Voia Domnului”, nu de a ta. Ce
poţi face tu este să te sileşti a „Sta în Faţa Domnului”, şi să
te Predai Lui, ca El să Lucreze în tine. Atenţia ta să fie pe
această „Stare în Faţa Domnului”, iar ce Lucrează El, este
Taina Sa. Cum zice Neofit Pustnicul Carpatinul, a „Sta
Iconic”.
– Dar Avva, Dumnezeu ne-a Creat Natura Fiinţială care
este a fiecăruia în parte şi aceasta este în „posesia” mea
directă, şi ce „Dăruiesc Domnului” nu este ce mi-a Dat El,
ci „Răspunsul” meu propriu. Aşa, eu trebuie să „lucrez” pe
„Fiinţialitatea” mea, ca să am ce „Dar” să fac şi eu. Chiar
dacă am în mine „Modelul Divin” (cu toate capacităţile spirituale), acesta este „al meu” după Creaţie, şi Dumnezeu nu
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pe acesta îl Vrea, ci un „Ceva Propriu”. „Relaţia mea cu
Dumnezeu” este Religie-Credinţă, dar „relaţia cu mine
însumi” o pot numi „tehnică-lucrare”. Aşa, prin aceasta,
eu mă „dezvolt şi cresc”, până la „Rodul matur”. Pe mine
şi în mine însumi nu fac Religie, ci „educaţie”. Ca să-L
„introduc” pe Dumnezeu în mine, peste propria mea Fiinţialitate, fac un „amestec”. Eu am „Chipurile Divine” în
Natura mea creată (Raţiunile Divine) si acestea îmi sunt
propriile capacităţi, dar cu Dumnezeu trebuie să faci
„Dialog”, ce este peste propria mea Individualitate. Eu
nu-l introduc pe Dumnezeu în „organele” mele, şi nici în
gânduri, ci cu Personalitatea mea fac Dialog cu El. Sufletul
şi Corpul meu au funcţiile lor proprii, şi cu Integralitatea
de Răspuns al Întregului meu fac Dialog.
– Aici este problema, Fiule, că mulţi consideră că
Divinul este în organe şi în Minte şi că trebuie ca prin
organe şi Minte şă Descoperi pe Dumnezeu şi că Divinul
se „localizează” tot în organe şi în Minte. Nu organele şi
Mintea se „Îndumnezeiesc”, ci „Răspunsul Personal”, acea
„Personalitate de Interpersonal”, Haina Duhovnicească.
Dumnezeu se „Localizează” ca Chip peste Persoana mea
Integrală, ca Iconic al Dialogului meu cu El, ca Har de
Relaţie, din care apoi se Împărtăşesc şi organele şi Mintea,
care devin „nepătimitoare”.
Noi prin păcat ne-am introdus în organe şi Minte
„memoriile distructive” ale răului şi trebuie mai întâi să
scoatem aceşti „spini”, şi neputând singuri, Cerem Ajutor
de la Dumnezeu, ca să „Refacă Raţiunile Divine” din Corpul
şi Sufletul nostru, dar aceasta nu înseamnă Dialogul meu
cu Dumnezeu, ce trebuie să fie cu Integralitatea Suflet şi
Corp. Mulţi confundă „refacerea” Integralităţii Personale
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cu însuşi Dialogul cu Dumnezeu. În organe şi în Minte noi
nu vom putea „Trăi pe Dumnezeu, ci doar să „restabilim”
Modelul Divin după care am fost Creaţi, ca apoi noi
Personal să Creştem acest Model Divin Creat şi cu acesta să
facem Răspunsul Duhovnicesc, care primeşte „Îndumnezeirea”. Natura Fiinţială Creată nu se poate „transforma”
în „Dumnezeire”, dar poate lua „Formă Creativă ca
Asemănare de Chip Divin” şi poate Participa la Viaţa
Relaţională Interpersonală creaţie-Dumnezeu. Duhovnicescul din organe şi Minte este „Asemănarea de Forme
Creative Divine” (ca transpuneri de atribute, ca armonie,
frumuseţe, nepătimire, tărie, bunătate, etc.), iar Duhovnicescul Dialogal Interpersonal este „peste” acestea.
Iată cele două „Stări” în Faţa lui Dumnezeu:
– A Dialoga cu El cu Personalitatea-Integralitatea ta de
Suflet şi Corp deodată;
– A-L lăsa pe Dumnezeu să „Lucreze” în Suflet şi Corp,
ca să te „Restabilească”.

Scara Luptei Duhovniceşti
Cel ce porneşte pe Calea „Luptei Duhovniceşti” va
întâmpina nişte „încercări” care adesea sunt hotărâtoare
pentru fiecare în parte. Dacă nu faci faţă unei „probe”, nu
vei putea trece la cealaltă şi te vei întoarce înapoi.
În primul rând este hotărârea fermă de a nu mai repeta
păcatul, de a rupe orice legătură faptică. Urmează apoi
„curăţirea propriei fiinţialităţi” de „înclinaţiile şi memoriile patimilor păcatului”. Dacă poţi „fugi” de „fapta” păcatului, de „bântuiala” amintirilor patimilor cu greu se scapă.
Majoritatea se plâng de o „luptă” aprigă cu „simţurile, cu
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Mintea, cu duhurile şi în ultimă parte cu Predarea ta totală
lui Dumnezeu”.
Iată „Scara Luptei Duhovniceşti”:
1. Treapta simţurilor, cu tot complexul lor, îndeosebi
curvia şi mâncarea. Păcatul este „autosatisfacţia în proprie
fire”. Simţurile Corpului au tinderea la această autosatisfacţie doar în proprie fire, în rupere de Suflet, de Duh şi de
relaţionalul cu ceilalţi. Desfrâul este chipul ultim al
autosatisfacţiei şi mâncarea este începutul. Între mâncare
şi curvie se stabileşte un cerc vicios, din care cu greu se
iese. Nevoitorul Duhovnicesc trebuie să se lupte şi el cu
cele două arme, Postul şi Munca trupească. Evitarea tuturor mâncărurilor explozive şi prea energetice micşorează
„hiperfuncţiile organice” şi aşa se poate stăpâni şi
desfrâul. La fel, truda şi munca fizică mută funcţiile
desfrâului într-un consum dincolo de ele. Mai este şi
trecerea volitivă de la Simţuri la Minte, prin zisa „Lucrare
a Minţii” pe Simţuri. Este adevărat că Mintea poate controla şi dirija într-o oarecare măsură Simţurile, dar se cade
în a doua treaptă.
2. Treapta Minţii
Mintea se crede mai ceva decât Simţurile, dar şi ea face
o proprie „autosatisfacţie”, cu „desfrâul Minţii, ca mândrie
şi mâncarea Minţii, ca imagini-gânduri-reflectări intelectuale”. Dacă „mlaştina Simţurilor” are toate jivinele noroiului, „focul” Minţii are toate „mirosurile arderilor
puturoase”. Simţurile te prea materializează; Mintea te
dezintegrează, ca falsă „spiritualizare”. Magia Minţii
păcătoase este „ştiinţa uciderii corpurilor”.
Cel Duhovnicesc trebuie să treacă prin „focul Minţii”,
fără să fie „ars cu trupul”. Rugăciunea este prima armă, că
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smereşte mândria, şi a doua este Ascultarea, ca „postul
minţii”. Mulţi cad în înşelarea propriilor raţionamente şi
reflectări mentale, ca şi într-o „rugăciune meditativă tot
mentală”. Atenţie, Rugăciunea fără meditaţie proprie şi
Ascultarea peste propriile raţionamente sunt cele Duhovniceşti. Cum nu ai voie să faci „alipire de simţuri”, aşa nu
ai voie să faci „convorbire” cu Mintea proprie. Mintea celor
Duhovniceşti este Rugăciunea directă către Dumnezeu şi
Ascultarea tot directă de „Cele Sfinte”. Aceasta nu
înseamnă „anihilarea” nici a Simţurilor, nici a Minţii, ci
„oprirea falsurilor şi tendinţelor păcătoase”, ca să devină
nişte Simţuri şi o Minte „Curate”, în care să se oglindească
o Simţire şi o Minte Duhovnicească-Sfântă.
Mistic se zice că Nevoitorul Duhovnicesc se întâlneşte
mai întâi cu „feminismul trupului”, apoi cu „feminismul
minţii”, ca să treacă apoi în a treia treaptă.
3. Treapta Duhului
Cel Duhovnicesc depăşeşte Mintea şi intră în „DuhMintea Înţelepciunii”. Dacă sunt nişte Simţuri pentru cele
corporale şi este o Minte pentru cele Spirituale, mai este
un Duh pentru cele „dincolo” şi de Simţuri şi de Minte,
dar care păstrează şi Simţirea şi Mintea într-o Unitate şi
depăşire de Duh. „Duhul” este doar al celor ce ajung la o
„Unitate de Sine”, ce înseamnă Personalitate. Dacă este un
„egoism al simţurilor” şi este un „individualism al Minţii”,
mai este un „Eu Personal de Duh”.
Dar şi aici este o înşelare foarte periculoasă, că sunt
tendinţe de „auto-personalizări semidemonice şi chiar
demonice”. Aici este „pragul păcatului şi răului” (Vezi ce
sunt păcatul şi răul, din capitolul următor). Noi, Creaţia,
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avem Chipul lui Dumnezeu ca Personalizare, ca Asemănare Creativă. Păcatul face un „adaus” peste Chipul Personal Creat, cu o „altă personalizare”. În această treaptă
Nevoitorul Duhovnicesc este în pericolul de a face „dedublarea de sine”, ca o întâlnire cu „propria reflectare”, cu
„geamănul fantomatic”, până la „narcisismul transcendental-desfrâul de Duh”, cu „mâncarea-devorarea Personalităţii propriu-zise”, pentru „hrănirea dublului” ce ia
locul Eului adevărat.
Aici Nevoitorul Duhovnicesc nu poate învinge „fantoma
dublului” nici cu Mintea (care şi ea se dedublează), nici cu
asceza-postul, ci doar cu „Strigătul” celui din clipa morţii...
Aici nu mai este nici Rugăciune, nici asceză, este „geamăt
în ultima nădejde”. „Fantoma dublului propriu” este cea
mai nemiloasă şi ucigătoare probă a Duhovniciei. „Strigătul
după Mila Domnului” este singura şansă de salvare.
Aici se fac „pervertirile psihice”, până la „inversiunile de
Personalitate” (consemnate de psihanaliză). Acest „dublu
patologic” ia adesea „forme diferite”, cel mai frecvent ca
„Femeia vampir”, sau „Femeia fatală”, sau ca „Femeia
vrăjitoare-ucigătoare”, în basmele populare ca „Muma
pădurii”. În unele cazuri ia forma de „şarpe”, sau alt animal
distrugător, terorizant. Psihologic pare să fie „chipul subconştientului negativ propriu”. Se mai vorbeşte de
„Fratele duşman”, ce apare prin visele multora.
„Bântuiala cu frică” a „dublului patologic” este o
„probă mistică”, prin care trebuie să treci. Majoritatea aici
se poticnesc şi cad pradă propriilor slăbiciuni şi neputinţe.
Acest „dublu” este „sadic şi momitor”, care te atrage în
„cursa morţii”. Este întruchiparea „autoamăgirii propriului
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chip negativ”. Pe acest „dublu” se „leagă” şi „duhurile
demonice”, până la posedările cele mai variate.
Nevoitorul Duhovnicesc are nevoie de mult „sfat” în
această „luptă a Duhului” şi de „sprijinul cuiva”. Duhovnicul, sau un Prieten, sau un alt Frate mai apropiat sunt de
mare importanţă. Legarea de „Cultul unui Sfânt”, de
asemenea, aduce întărire şi curaj, ca şi Cultul Îngerului
Păzitor.
Treapta Duhului se localizează de obicei în zona Inimii.
Mintea, de nu este Înduhovnicită, se asociază cu „dublul
Duhului” şi fac o „dublă negativitate”. Nebunia multora
este tocmai această unire. Mintea posedată de „dublul
Duhului” îşi pierde controlul şi nu se mai reflectă pe sine,
ci pe cele ale dublului.
Apare o „autosatisfacţie a dublului”, care devine tot
mai pregnantă, până la o „dedublare şi a simţurilor”.
Paranormalurile frecvente de astăzi sunt o dovadă a
„dedublărilor”, ce caracterizează lumea modernă. Mistic
Creştin, nu se admit „dedublările”. Orice apariţie de acest
fel trebuie imediat respinsă. Cei ce cad pradă „propriilor
dedublări” fac „patologicul psihic”.
Să nu se confunde „Vederea de Duh” cu aceste „vederi
paranormale de dedublare patologică”. Noi avem o
vedere a simţurilor, o vedere cu Mintea şi o Vedere de
Duh (cu Integralitatea Personală şi cu acel Eu Supraconştient al Entităţii proprii). Să nu se confunde vederea
materială cu vederea Reprezentativă a Minţii şi cu
Vederea-Suprareprezentare de Duh. Simţurile văd materialitatea, Mintea vede „Structura-informaticul-modelul”
după care este configurată forma materială şi Duhul Vede
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prin Conştiinţa totală atât de Sine, cât şi de cele văzute de
simţuri şi Minte, într-o Adunare-Unitate. Vederea de Duh
nu are voie să distrugă sau să falsifice vederea materială şi
nici pe cea Mentală, şi nici pe cea de Unitate, ci să le aibă
pe toate deodată, fără amestecare.
Filosofii vorbesc de vederea simţurilor şi de vederea
Minţii-spirituală, transformând materialitatea în „structurile mentale” (pe care le consideră Divine). În sensul
creştin, Vederea de Unitate a Duhului este adevărata
Spiritualitate. Cu Mintea vezi doar cele Mentale, dar cu
Duhul Vezi deodată şi pe cele materiale şi pe cele Mentale
şi pe Cele de Duh, adică dintr-o dată şi pe cele din exterior
şi pe cele din interior şi în Unitatea-Personalitatea-Individualitatea acestora. Doar cu Duhul poţi Vedea fără
distrugere.
Fiecare Trăim la nivel de Duh-Personalitate-Integralitate, cu deschiderile în simţuri, în Minte şi în Eul-Personal.
Datorită păcatului, s-a produs o „orbire a Duhului” nostru
şi aşa trăim prin văzutul simţurilor, în nevăzutul Minţii şi
în lipsa Unităţii de Duh (a Personalităţii).
Dar Duhul nostru nu se lasă „uitat”, ci încearcă o
„ieşire-reamintire de sine” şi această „Rememorare oarbă
de sine” a Duhului este „dublul de Duh”. În acesta apar
visele, adaosurile memoriale amestecate-contrare, se depozitează zisul subconştient. Conştientul nostru adevărat
este Duhul-Unitatea de Sine, dar prin păcat se „umbreşte”
tot mai mult de subconştient-dublul. Şi astfel în „duhul
nostru dedublat” se reflectă atât simţurile, cât şi cele
Mentale, ca apoi să se „reîntoarcă” în „reflectări de duh”,
atât în simţuri, cât şi în Minte. De aceea noi avem mai
mult „conştiinţa dublului” decât Adevărata Conştiinţă.
82

Mistica face „oprirea iluziei dublului” (curăţirea de
memoriile subconştientului), ca să se recâştige Conştiinţa
de Duh Supraconştientă. Nevoitorul Duhovnicesc trebuie
să treacă prin „lupta cu dublul său”, ce necesită adesea
timp îndelungat. „Dublul” este „răzbunător”, declanşează
crize psihice, boli şi tot felul de distructivităţi.
Mulţi se sperie că trec din nou pe planul simţurilor şi al
Minţii, ca un „regres”. Atenţie! Când „dublul” devine
„nociv”, trebuie intenţionat trecut pe „realitatea” simţurilor şi a Minţii, ca să scapi de „paranormalurile patologice”
ale „dublului”. De aici importanţa Ascezei Corpului, a
Rugăciunii Minţii şi a „Pocăinţei Duhului” (Plânsul
Duhovnicesc). Prin Post şi muncă fizică simţurile consumă
„paranormalurile dublului”, şi Rugăciunea Minţii dizolvă
„fantomele dublului” şi Pocăinţa directă de Duh îl alungă
total.
Suferind adesea „răzbunarea dublului” prin boli fizice,
prin hărţuirea Minţii, prin răceala şi tristeţea Duhului,
prin reactivarea patimilor şi negativurilor trecute (uneori
violente), cu Cererea de Ajutor de la Dumnezeu şi de la
Sfinţii Săi, Nevoitorul Duhovnicesc merge înainte la
cealaltă Treaptă.
4. Treapta Iubirii
Nevoitorul Duhovnicesc trebuie să meargă fără oprire
până la această „Treaptă a Iubirii”, care este „Împlinirea şi
Limanul” Luptei Duhovniceşti.
Prin Treptele precedente, cu Dumnezeu nu a fost un
Dialog propriu-zis, ci doar o „introducere”, o pregătire
pentru aceasta. Tumultul complexelor din simţuri, din
Minte şi din Duh nu a lăsat posibilitatea unei Întâlniri
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directe cu Dumnezeu, ci doar o „Strigare” după Dumnezeu
cu întărirea în Credinţa Ajutorului Său.
A sosit momentul când să „Stai Faţă către Faţă” cu
Dumnezeu. Dar aceasta nu se poate decât după ce ţi-ai
recâştigat Unitatea Personală de Duh, după ce ai despătimit simţurile şi Mintea, după ce ai scăpat de „dublul
fantomatic”. Doar cu Vederea de Unitate Personală vei
putea să te Întâlneşti direct cu Dumnezeu. Şi Relaţionalul
Personal cu Dumnezeu Cel Personal este Iubirea. Vederea
Iubirii este cea Harică, aşa cum spun Sfinţii Părinţi. Nu
mai este nici a Minţii, nici a unei Conştiinţe integrale, ci a
Interpersonalului Divin şi Creaţie, acea Vedere de Tabor, a
Transfigurării-Schimbării la Faţă.
Sunt multe sensuri ale Iubirii; noi o identificăm cu
Însuşi Chipul de Taină al lui Dumnezeu, aşa cum Zice
Apostolul: Dumnezeu este Iubire.
Noi nu mai avem Adevărata Iubire şi o confundăm cu
sentimentalismele amestecate. Dacă Nevoitorul Duhovnicesc s-a luptat cu îndârjire cu simţurile, cu Mintea, cu
Duhul, acum „Lupta cu Iubirea” este deodată „Cer şi iad”.
Datorită „incidentului păcatului”, Focul Dumnezeiesc al
Iubirii se face şi „foc al iadului” ce este „lipsa-golul” de
Iubire.
Dacă Plinul de Iubire este Cer, „golul” se face „iad”.
Maximul de „suferinţă al golului” este demonismul.
„Nebunia” este „somnambulismul golului de Iubire” care
îşi caută „Memoriile Iubirii”. În noi este „dualitatea Cer şi
iad”, ca „Memorialul Iubirii şi golului ei”. A scăpa de „gol”
este cea mai grea „luptă” din această Treaptă a Iubirii.
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Iubirea
Doamne,
Iubirea Ta
Este aşa de arzătoare,
De lasă o „Urmă”
Ce pe veşnicie
„Doare”.

Sărut de Icoană,
Peste două Hotare
Ce nu se pot Întâlni
Decât prin această
Taină.
Dar, Iubire
Cât eşti de Grea!

O, Iubire,
Foc Dumnezeiesc,
Cer,
Sau „foc de iad”.

O, Iubire,
Foc
Şi de Cer şi de iad
Deodată;
O, Iubire,
Povara-Crucea
Ce nu se poate
Lăsa niciodată!

Iubirea are o Taină,
Să nu o ştie nimeni
Decât tu,
Cel ce Iubeşti.
O, Iubire,
Ce vorbeşti
Prin Tăcere,
Ce te Arăţi
Prin „Ascundere”,
Ce Îmbrăţişezi
Prin Închinare!
O, Iubire,

În Iubire
Libertatea
Îngenunchează
Şi îşi pune de Gât
Lanţ de podoabă,
Absolutul
Icoană făcut.
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Răul-păcatul
Ce este „păcatul-răul”, este o taină a „dramei” creaţiei,
care „cade” din Chipul lui Dumnezeu şi într-un „chip
negativ-contrar”.
Divinul nu este doar Perfecţiune absolută (ca Natură
Fiinţială în Sine), ci şi Desăvârşire (ca Răspuns VolitivPersonal al Perfecţiunii). Perfecţiunea are Chipul Binelui
Absolut, pe care noi îl percepem ca Frumosul, Permanentul, Armonia, Virtutea, etc. Şi Creaţia are acest Chip.
Ca Natură Fiinţială Creată este doar Bună, dar fiind „în
Desăvârşire-Creştere de Răspuns propriu de Creaţie”,
poate apărea „opoziţia”. Anticii puneau Binele în opoziţie
cu „răul”. Cum Perfecţiunea să aibă şi o „trecere” în imperfecţiune-rău? În sens creştin, Perfecţiunea ca Natură
Fiinţială nu poate avea „dualitatea” răului, ci răul apare
doar în „Răspunsul” Volitiv al Creaţiei. Răul apare ca
„adaos” al „Relaţiei”, ca produs al „Voinţei de Relaţie”.
Răul nu „co-există” cu Binele, nici nu poate ieşi din Binele
Naturii Fiinţiale, ci se „adaugă” în „manifestarea opusă”,
ca o „dublare anormală”.
Anticii s-au zbătut să dea o explicaţie a răului, ori ca o
„altă faţă” a Binelui, considerând Cunoaşterea doar prin
„raportare” cu răul-opusul-reversul. La filosofi nu este o
„Oglindire directă” a Realităţii, ci o „oglindire prin oglinda
imaginii opuse”, de aceea orice „reproducere” este de fapt o
„iluzie-imperfecţiune”. Pentru antici (care sunt panteişti,
considerând lumea reversul iluziv al Divinului), Binele fiind
însuşi Divinul, care la rândul său este „apofatic-inaccesibil”,
doar prin imperfecţiune-iluzie se poate „reflecta”. La antici,
Divinul nu se „auto-identifică pe Sine”, ci „identifică iluzia
creaţiei”, El-Divinul rămânând „impersonal”.
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În revelaţia creştină, Divinul se Auto-Identifică direct
(fără instrumentalul Creaţiei) şi Creaţia la rândul ei se
„Auto-Identifică” tot direct, prin Propria Natură Fiinţială
de Creaţie. La antici Divinul are „Auto-conştiinţă” doar
prin „raportare la iluzia-manifestarea creaţiei”. În sens
creştin, Divinul este Supraconştiinţa Absolută „înainte” de
a fi Creaţia, şi Divinul Creează o Natură Fiinţială de
Creaţie tot cu „Proprie Conştiinţă”, ca prin Conştiinţa
Creată să poată face „Răspunsul Propriu” faţă de Divin.
La antici nu există „Răspuns propriu”, ci doar „reflectareoglindire”. Anticii au o viziune „mecanicistă”, de unde şi
„magismul spiritualului antic”. Simpla reflectare-oglindire
o poţi „manevra”, pe când „Răspunsul Personal” cere un
Volitiv Dialogal.
De aici şi zisa Libertate. La antici nu este o „Libertate în
Sine” (în proprie Fiinţă, ca Persoană-Volitiv direct), ci doar
o „libertate de raportare opusă” (între impersonaluri care
se contrazic reciproc). În sens creştin există o „Libertate în
Sine ca Persoană-Autovolitiv direct” (Firea Perfectă a
Fiinţei) şi o „Libertate de Relaţie” prin „Inter-Personalul
Dialogal”. Răul-păcatul apare în „Libertatea de Relaţie”.
*
Răul nu are „proprie realitate”, ci se „produce prin negativizarea Răspunsului Binelui”, nu prin „prefacerea Binelui
şi în rău”, ci prin „adaosul dual şi al unui iluziv rău”.
Pentru anticii filosofi, doar Divinul în Sine este Binele
Absolut, iar Creaţia este „imperfecţiunea-răul-iluzia”, de
unde şi considerarea Spiritului ca „tinderea spre BineRaţiune” şi materia ca „opusul răul-iraţionalul”.
Pentru anticii filosofi, Divinul nu este „propriul său
instrument”, ci are nevoie de „instrumentul iluziei lumii”,
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precum şi „natura” creaţiei nu are propriul instrument, ci
are nevoie de „instrumentul Divin”, ca să se „Identifice”.
În sens creştin, Divinul are o Proprie Auto-Identificare
directă (ca Persoană Divină Fiinţială în Sine) şi are apoi şi
o Identificare de Relaţie Personală în Interpersonalul
Dialogal. De aici în sens creştin se vorbeşte de Persoană
(Autoconştiinţă) şi de Personalitate (Conştiinţa de Relaţie
Dialogală).
Aşa, în Cunoaştere, Conştiinţă, Identitate de Sine,
Identificarea de Sine nu se face prin „Instrumentalul
Celuilalt”, ci prin Autoinstrumentul Propriu care totodată
are şi Relaţionalul-Dialogal, Suprainstrumental. Dacă nu
ar fi mai întâi Autoinstrumentalul Propriu (Personalul),
Instrumentalul de Relaţie ar fi un „impersonal mecanicist”.
*
Cea mai mare dilemă este cum Divinul poate „intra”
într-o „altă natură” (de creaţie) şi cum Natura de Creaţie
poate „Intra” în Divin.
Între Divin şi Creaţie este un „Hotar-prăpastie” ce după
antici nu se poate trece, decât ca o „aruncare de Privire” şi
reflectare parţială şi insuficientă. Este apofaticul absolut
dintre Divin şi Creaţie, iar „Privirea” este catafaticul„reflectările de calităţi şi atribute”. De unde pentru antici,
doar „absorbirea” în Divin este „Adevărata Divinitate”.
În sens creştin, se păstrează „Hotarul-apofaticul”, dar
se face şi o „Punte” peste acesta. Aici este „Locul unde
apare „păcatul-răul-moartea”.
„Puntea peste Hotarul Transcendental” nu este însăşi
„dualizarea” ca Bine şi rău, şi nici „alegerea ca Libertate”,
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ci „modalitatea” de a „trece” Puntea se face „răscruce” de
Bine şi rău şi alegere. Aici se „încurcă” Îngerul Luceafăr şi
cade în demonism, aici se amăgesc şi Adam şi Eva prin
păcatul-moartea din Rai.
Răul nu a existat vreodată, ci este o „apariţie” de la
„răscrucea Hotarului Transcendental”. Dumnezeu trece
„Hotarul” fără să facă „dualizarea contrară” (la antici se
face această dualizare), dar Creaţia face „dualizarea negativă”. Filosofii spun că nu se poate „trece” Hotarul Transcendental, decât prin „dualizarea contrară”, prin
„negativul” dintre Divin şi Creaţie. Creştinismul vine şi cu
această „posibilitate” de „Trecere fără negaţie”.
Fiul lui Dumnezeu face „Trecerea” Divinului în Creaţie,
nu prin „iluzia unei participări la lume”, ci printr-o
Întrupare reală şi faptică, făcându-se astfel totodată şi
„Puntea” peste Hotarul Transcendental. Fiul Hristic din
creştinism nu este doar o „reflectare-privire-spiritualizare”
peste „Hotar”, ci o „Venire Totală şi direct Personală” în
Lumea de Creaţie. Hristos nu este un „avatar”, o încarnare
de simplu spiritual-reflectare divină, ci este Divinul direct
şi Personal, ce se „Stabileşte şi în Locul de Creaţie”, fără să
părăsească Locul Divin, El Hristos fiind o „Dualizare fără
contrar”, în care Divinul se Îmbracă şi într-un Chip de
Creaţie Afirmativ (nu negativ).
Răscrucea de la Hotarul Transcendental, prin „păcat” se
face „cruce-dualizare contrară”, care prin Hristos se face
„Cruce-Înviere”, ca ieşire din „dualizarea contrară”.
*
„Îngerul Luceafăr era Cel care Slujea Ritualul „Cărţii
Divine” din Altarul din Cer. Strălumina Cărţii Divine îl
învăluia şi pe Luceafăr, de-l făcea orbitor de strălucitor, de
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unde şi numele de Luceafăr-Strălucitorul. De la o vreme,
se observă că nu mai avea Lumina Divină, întunecându-se
la faţă. Îngerul Gavriil îl întreabă:
– Ce se întâmplă cu tine?...
– Gavriile, am descoperit „marele gol” de la „Hotarul
dintre Divin şi Creaţie”. Noi, Creaţia, nu putem Vedea pe
Dumnezeu tocmai din cauza acestui „Hotar-gol”... ce
trebuie „trecut”...
– Dar, Luceafăr, Glasul Domnului ne-a Spus să Aşteptăm
Venirea Fiului Său, care ne va Arăta şi Faţa Cea mai
Presus de Vedere. Cartea Vieţii este Premergerea Întrupării Lui, din care iese Lumina de Har.
– Gavriile, Cartea Vieţii este „Hotarul”, care trebuie
„Deschis-făcut Drum de Trecere”...
– Nimeni nu poate Deschide Cartea Vieţii decât tot ElFiul Divin care a Scris-o...
– Şi noi, Fiecare Făptură suntem Însăşi Cartea Vieţii, pe
care trebuie s-o Deschidem în propriul Chip... „Carte”
înseamnă „Două File”, adică „Două Feţe”, Una este
Cuvântul Creatorului şi Cealaltă este „goală”, pe care
trebuie s-o Scriem noi, cu propriul Scris-Viaţă. Aşa că vreinu-vrei, treci prin „golul de taină”...
– Dar, Luceafăr, noi Creaturile nu putem Citi direct
Scrisul lui Dumnezeu, ci trebuie ca El-Fiul să ni-l Descifreze. Dumnezeu face Două Acte, o dată ne Creează după
Modelul Cuvântului Său (transpune Cuvântul Său şi într-o
Făptură, de unde Chipul lui Dumnezeu din Făpturi) şi
încă o dată Se Îmbracă El Însuşi în Chipul de Făptură, ca
Făptura să-L poată Vedea. Deci, nu „trecerea prin gol”
este Vederea, ci prin Plinul Întrupării Divine. Dacă nu
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„Treci prin Întruparea Divină”, nu vei putea niciodată să-L
Vezi pe Dumnezeu, doar să ţi-L închipui... Tu, Luceafăr,
faci o „închipuire de gol”, ce este oribil... „Hotarul Transcendental” dintre Divin şi Creaţie nu trebuie să fie „gol
transcendental”, ci „Deplinul Întrupării Divine” care Umple
golul şi-l face „Punte” de Trecere. Tu, Luceafăr, „împarţi”
pe Dumnezeu şi Creaţia în „Două Realităţi contrare”...
golul dintre Divin şi Creaţie este un „minus-contrar”...
Dumnezeu Creând Lumea, nu se „împarte” în „două realităţi”, ci rămâne tot Una, tocmai prin Chipul Întrupării
Sale şi în Chipul de Creaţie, „fără contrar”, ci ca „Dublă
Afirmaţie”. Divinul Afirmă Creaţia şi Creaţia Afirmă
Divinul şi aşa pot „Sta Faţă în Faţă”.
– Şi atunci unde mai rămâne „Hotarul Transcendental”?...
– Hotarul rămâne în Chipul Divin din Întrupare, dar nu
ca „intrare” în Divin, ci ca „Intrare a Divinului în Creaţie”.
Aici te încurci tu, Luceafăr, că încerci ca tu, Făptura, să
„intri” în Divin, nu ca Divinul să Intre în tine... Creatura
nu poate niciodată să intre direct în Divin, ci doar prin
Întruparea Divină, care face Intrarea în Creaţie. Luceafăr,
nu „împărţi” pe Dumnezeu şi Lume în „două contrarii”,
că se întâmplă o mare „nenorocire”... Nu fă „gol” între
Divin şi Creaţie, că vei „cădea în gol-contrar-întuneric”...
Dumnezeu nu poate fi „lipsă” niciodată şi în nici un loc...
nu fă „gol transcendental”, că pierzi „Lumina Divină” şi
chiar propriul Chip... ca o moarte... oribil, Luceafăr...
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Închinare
În Închinare
Să Stai ca-n Icoană
Fără schimbare,
Într-un Necuprins
Fără hotare.

Şi Închinarea
Totodată se va face
Altar,
Că Închinarea
Este Chip de Fiu
Dumnezeiesc
Ce se „Pleacă”,
Şi în „Haina Lumii”
Se Îmbracă.

O, cât de Greu
Este Dumnezeu
Ce Vine pe Altar!...
Şi tu trebuie
Să sprijini Altarul
Pe „Braţele
Închinării”.

Iată Altarul,
Chip de Închinare;
Iată-mă de asemeni
Şi pe mine
În Asemănare.

Pari „strivit”
Şi totuşi te străbate
Un „Ceva”
Ce te opreşte
„Neclintit”,
Cu Dumnezeu
Peste tine
Prăvălit.

În Faţa Icoanei
Toate se pleacă;
Cel în Închinare
Nimeni nu-l mai poate
Schimba din loc,
Toate curg pe lături
Toate-ngenunchează.

Cu Îngenunchere,
Cu Mâini ridicate,
Cu Plecarea
Până la Pământ,
Stai în Închinare,
Prin care te-mbraci
În Chip de Icoană.

Cel ce Săvârşeşte
Chip de Închinare
Face Ritualul
Dintre Cer şi Lume,
Care Liturghia
Apoi Pregăteşte.
92

Primul pas
În Viaţa de Taină
Este să te-mbraci
Cu a Fiului
Dumnezeiesc
Haină,
Chip de Fiu,
Chip de Icoană.

De Icoană
Vine să se-Arate.

El, Fiul Divin
Se face mai întâi
Şi Chip de Creaţie,
El se Îmbracă
Şi în „Haina Lumii”,
Şi El este
Chipul de Icoană.

O, Altar de Icoană,
Chip Divin
În ale Creaţiei Braţe!

Vino şi tu
La Altarul
De Icoană,
Ca să Vezi pe Fiul
Lui Dumnezeu.

Şi ce poţi face
În Faţa Icoanei,
Decât să te-nchini!
Iată Marea Taină,
Chip de Închinare,
Prin care te-mbraci
În Chip de Icoană.

Dumnezeu
Cel Nevăzut
Doar pe Altarul

Practica Isihastă (III)
Ritualul-Taina Vieţii
1. Practica Isihastă este Practica Ritualului Sacru.
2. Ritualul înseamnă Răspunsul de Închinare faţă de
Sacralitatea Absolută a lui Dumnezeu Tatăl.
3. Tot ce este Sacru are şi Ritual-Actualizarea Sacralităţii.
4. Să „Redescoperi” Chipul de Sacralitate, iată şi Taina
Vieţii noastre.
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5. Omul este prin esenţă Chipul Sacrului şi apoi chipul
Minţii. Adam, după pierderea Chipului Sacru, s-a văzut
„gol”, şi toate generaţiile lui Adam au devenit fără „Haina
Sacrului”.
Nu există timp,
Este Ritualul Iubirii
Ce Naşte fără oprire
Taină de Iubire.
Nu există spaţiu,
Este Închinarea
Ce Răspunde Iubirii.

Fă Închinarea,
Şi te vei face
Cer şi Pământ,
Apă şi Uscat,
Suflet şi Trup,
Chip de Divin
Şi Chip de Lume
Neamestecat.

Şi mai este încă un Chip,
Duhul,
Care mereu Poartă
Iubirea şi Închinarea
La nesfârşit.

Şi Închinarea
Cu Iubirea Născută
Se va face-n tine
„Facerea Lumii”,
Şi Fiinţa ta
Va fi ca un „Trup”
În care Dumnezeu
S-a Coborât
Să Cuvânteze,
Şi iarăşi să Scrie
O „Carte a Vieţii”,
Pe care „Acum”
Va trebui
Tu să o „Deschizi”,
În care şi tu
Asemeni să Scrii
Propria Iubire,
„Chip şi Asemănare”.

O zi este atât de mare
Cât o Naştere de Iubire.
Necuprinsul
Este fără capăt,
Cât o Închinare
Ce prin Plecare
Se face Braţe
De Îmbrăţişare.
Naşte în tine
Închinarea,
Şi se va face „Lumină”.
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Iubirea Născută
Este „Cartea Vieţii”,
Şi Închinarea
Este Deschiderea ei.

Cu o Vorbire
De Închinare,
Al Iubirii Nume.
Şi Fiinţa ta,
Care este
Încă o „Carte a Vieţii”,
Acum se face
Încă un Altar,
Pe care „Prescură”
De Liturghie
Iubirea se face
Euharistie.

Stai mereu
În Închinare
Şi Cuvânt de Taină
Vei Auzi,
Însăşi Şoapta
Iubirii Dumnezeieşti,
Căreia şi tu
Îi vei Răspunde

Medicină Isihastă
Medicina Isihastă este Medicina Memoriilor Vieţii.
Fiinţa este Trifiinţialitatea de Sine, ca Entitate-Autoconştiinţă, ca Duh-Memoria-Firea şi ca Eu-Personal-Autoreproducerea.
În acord cu Psihanaliza, şi Fiinţa noastră Creată este o
Supraunitate (Entitatea proprie, Suprasinele-SupraformaChipul), este o Autoegalitate (Memoria-Forma-Faţa) şi un
Eu-Personal (Răspunsul-Limbajul-Reproducerea-Asemănarea-Autodeschiderea). Noi suntem un Chip (de Om în
sine), o Faţă (un Anume, o Memorie proprie de om) şi o
Asemănare (Eu-Personal-Răspunsul propriu). Conştiinţa
ne este Stabilitatea, Memoria ne este Actualizarea permanentă a Conştiinţei şi Eul-Personal ne este Limbajul-desfăşurarea-Răspunsul propriu. Fiinţialitatea noastră este o
Permanentă Memorie-Actualizare într-o Deschidere de
Eu-Personal. Psihologii le amestecă. Trebuie înţeles că
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această Trifiinţialitate de Sine este o Triunitate deodată,
neamestecată şi în egalitate, de Integralităţi ce nu se
transformă una în alta, ci se Evidenţiază reciproc. Memorialul este Firea Fiinţialităţii noastre, care permanent
Actualizează atât Conştiinţa, cât şi Răspunsul de EuPersonal. Memoria este propriul nostru Duh, care primeşte, acumulează, fixează, transmite atât cele ale
Conştiinţei, cât şi cele ale Eului Personal. Prin Memorial se
„triază” totul, se repartizează şi se depune ca îmbogăţire
de Memorial. „Poarta” este Memorialul, culoarea şi Forma
ce se dă fiecărei simţiri, amintiri, reproduceri. După cum
avem Memorialul, aşa avem şi Conştiinţa şi Limbajul de
Eu-Personal. Memoria, paradoxal, deşi este Chipul de
Duh, este tocmai Arătarea-Faţa, dar nu a sa, ci Arătarea
Propriei Conştiinţe şi Eului-Personal. Duhul-Memorialul
pătrunde, se asociază, transmite, adesea combină în noi
Forme, el este „Mobilitatea-Viaţa”. Noi suntem un „ViuViaţă-Limbaj”. Viaţa-Duhul-Memorialul este legătura dintre
Viul Conştiinţei şi Desfăşurarea Eului Personal.
Şi Prima Memorie este Chipul de Fiu. Şi Memoria
Chipului de Fiu ne Actualizează Conştiinţa Paternităţii
(a lui Dumnezeu şi a Părinţilor Omeneşti) şi ne Identifică
Propriul Eu. Noi suntem în primul rând Chipul Sacru de
Fiu, încât trebuie să Actualizăm Chipul Suprasacru de
Paternitate şi să Răspundem cu Sacralitatea DevoţiuniiÎnchinării-Reproducerii Sacralităţii de Chip de Fiu. Cine
nu Actualizează acest Tri-Fiinţial, Fiu-Paternitate-Răspuns
de Identitate, nu este o Unitate Viu-Viaţă-Reproducere, de
unde boala până la autodistrugere şi moarte. Conflictul
Memorial al Filiaţiei şi Paternităţii este cauza majorităţii
bolilor de moştenire, mai ales cele psihice.
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Ca Medicină Isihastă noi indicăm ca prim Tratament
tocmai rezolvarea acestuia. Să nu admiţi în tine vreo
repulsie sau duşmănie faţă de Tată sau Mamă. Nu vă
certaţi cu Părinţii şi ascultaţi de ei, chiar dacă nu faceţi tot
ce vă spun, dar nu-i contraziceţi. Faţă de Dumnezeu ziceţi
de mai multe ori pe zi Rugăciunea „Tatăl Nostru” şi staţi
câteva clipe barim în faţa Icoanei Maicii Domnului cu
Pruncul-Fiul Dumnezeiesc în Braţe, ca Iconicul de Chip de
Fiu. Recâştigarea Memoriei de Iubire de Paternitate şi
Filiaţie este un Miracol Vindecător al bolilor cu fond
conflictual. Siliţi-vă să aveţi în Suflet doar Iubire, alungând orice război şi răutate, iertând şi trecând peste toate
negativurile. La fel în Alimentaţie, nu mâncaţi „alimente
conflictuale”, cum sunt cele „agresate-omorâte-pregătite
violent”. Pe orice puneţi Mâna, să fie cu Iubire şi Bunătate.
Multe mâncăruri sunt toxice prin „negativurile bucătarilor” care prin Mâinile lor transmit propriile negativuri.
Cei bolnavi ar fi bine să-şi prepare singuri mâncarea, sau
cineva cu Iubire adevărată.
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Moş-Pustnicul din Carpaţi
Foaie de Pratică Isihastă

IV
Ce e de mirare,
Că Dumnezeu poate Să Iubească
Până dă „pe-afară”
Şi într-o Creaţie?
Sau că de asemeni
Şi o „Iubire de Chip de Făptură”
Poate să „iasă din a ei măsură”
Până-n Necuprinsul
Dincolo de sine?...

Ochi de Icoană,
În Faţa Ta
Mintea îngenunchează
Ca într-o Suprainimă,
Unde Inima
Lui Dumnezeu
Însuşi Bate,
Şi unde Inimile tuturor
Bat de asemenea
Înmănuncheate.

Logosul Divin Creează mai întâi
Fiinţa de creaţie
Dacă este doar o „proiecţie de afară”, Creaţia nu este
Act de Fiinţă, ci doar energetic, fără Legătură cu Fiinţa. Să
„introduci” Chipul Creat în Fiinţa Divină este imposibil.
Anticii spun că lumea este total „în afara” Fiinţei, ca ceva
„iluziv şi ne-fiinţial”. În sens creştin, Creaţia este şi ea
„Chip de Fiinţă Creată”, aceasta fiind „Chipul şi Asemănarea” cu Divinul. Anticii „panteişti” consideră lumea
însuşi Divinul în „proiecţiile sale Spirituale”, fără ca să
aibă „natură proprie de creaţie” (aceasta fiind iluzia).
După Revelaţia Creştină, Creaţia are „Natură de Sine de
Creaţie”, deci este şi ea „Chip de Fiinţă”.
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Adevăratul Creator este Cel care Creează cu Adevărat
şi o „Fiinţă Creată”, ce-i poate „Sta în Faţă”.
Fiinţa înseamnă „Absolut de Sine”. Mai poate fi încă un
„Absolut”? Aici este marea Taină Creştină. Dumnezeu
„poate şi Vrea” să mai Creeze şi un „Absolut de Creaţie”,
care este Fiinţa Creată, „Chip şi Asemănare”. Dar Creaţia
trebuie ca „Fiinţă” să se Nască dintr-o Origine Fiinţială,
altfel nu poate avea „bază” Fiinţială. Creaţia neputând să
se Nască din ea însăşi, că este Creaţie, trebuie să se Nască
astfel din Însăşi „Fiinţa Creatorului”. Dar Creatorul fiind
Fiinţă Divină, cum să Nască o Fiinţă Creată „străină” de
Sine?
Iată „imposibilul ce se face posibil”. Este Logosul-Fiul
Fiinţial Divin, care Asumă în Persoana Sa Fiinţială şi
Chipul şi Natura Creată, făcându-Se totodată şi o „Fiinţialitate de Creaţie”. Acest „Act excepţional” de Asumare şi a
„unei Fiinţialităţi Create” de către Fiinţa lui Dumnezeu dă
posibilitatea unei Reale Creaţii. Divinul, ca să Creeze
Fiinţa de Creaţie, „introduce” mai întâi în Fiinţialitatea Sa
şi o „Fiinţialitate de Creaţie”, Asumând-o, făcându-Se El
Însuşi Originea prin care Creează Lumea.
„Şi Cuvântul Trup-Creaţie S-a făcut” (Ioan 1, 14).

Cartea Divină a Vieţii
El Se face „Cartea Vieţii Lumii”, cu cele „Două FeţeFile”, Chip Divin şi Chip de Creaţie în Împletire şi fără
amestecare. Acesta nu este „Androginul primordial” de
care vorbesc anticii, ci este „Dublul Fiu, Cel Divin şi Cel de
Creaţie”, ca Prehristicul-Precosmic. Această Carte a Vieţii
este „Modelul Divino-Creaţie” al Lumii.
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Anticii concep lumea după „dualitatea” Spirit şi materie;
masculin şi feminin; pozitiv şi negativ; Spirit şi energie. În
sens creştin, nu este „dualitatea contrară”, ci este „Dualitatea Asemănătoare”, Chip şi Asemănare, Divin şi Creaţie.
„Şi Cuvântul se face Trup” (Ioan 1, 14) este mai întâi,
„se face şi Chip de Fiu de Creaţie”, ca „Fiinţialitatea de
Creaţie”, fără de care nu e posibilă şi o „Fiinţă de Creaţie”.
„Prima Substantia” Lumii este acest „Chip-Fiu de Creaţie”
Asumat în Fiinţialitatea Fiului Divin, fără amestecare.
Anticii spun că „lumea doarme în haosul-neantul
primordial”, fiind apoi „trezită” de Demiurgul-Spiritul
Divin. Ca viziune creştină, Originea Lumii este în Taina
„Chipului de Fiu de Creaţie”, cel Asumat de Fiul Divin.
Creaţia are Originea în „Memoria Divino-Creaţie” a
Chipului Prehristic.
Şi Fiul Divin Se arată Tatălui Dumnezeu:
– Părinte, iată o „Carte de Cântare de Creaţie”, în care
Eu, Fiul Tău, Cânt Iubirea Mea faţă de Tine.
Ce e de mirare,
Că Dumnezeu poate să Iubească
Până dă „pe-afară”
Şi într-o Creaţie?
Sau că de asemeni
Şi o „iubire de Chip de Făptură”
Poate ca să „iasă din a ei măsură”
Până-n Necuprinsul
Dincolo de sine.
Divinul şi Creaţia sunt „Două Naturi” total deosebite,
care niciodată nu se vor putea amesteca, ci se pot doar
„Întâlni”.
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Anticii filosofi căutau Unitatea în „panteismul” Fiinţei
Divine care ar emana şi o „prelungire” de creaţie, pe care
o desfăşoară şi o absoarbe.
În sens creştin nu există o Unitate între Divin şi Creaţie,
ci un Dialog între Unităţi de Sine. Creaţia nu este
„multiplul” lui Dumnezeu Cel Unul Absolut, ci este un
„multiplu de Natură Creată”. Ca revelaţie creştină, Divinul
este Treime-Multiplu de Sine, iar Creaţia este o Operă deliberată cu propriul Multiplu. Creaţia este total „dincoace”
de Divin, „peste” Natura Divină, ca Natură Creată care se
face „Purtătoare de Chip-Model Divin”.
Iată Taina Lumii, Divinul şi Creaţia „Faţă în Faţă”!
*
Mistic Creştin, Viziunea metafizică a lumii nu este în
concepte spirituale, ci în reprezentări Iconografice. Pentru
un Trăitor Creştin Divinul nu este un „principiu absolut”,
ci un Chip Fiinţial Absolut. Originea Lumii nu este în
simplele „Raţiuni Divine”, ci în Chipul de Fiu. Lumea
Creată nu este o simplă „structurare de Idei Divine”, ci
este o Creaţie-Naştere şi a unui „Chip de Fiu de Creaţie”.
Anticii filosofi au o concepţie spiritual-mecanicistă asupra
lumii, de aceea operează cu „structuri şi fenomene”, pe
când viziunea Revelaţiei Creştine vede totul prin Chipuri
Dialogale.
Principiul Lumii este astfel Taina „Chipului de Fiu de
Creaţie”, care este „Fiinţa de Creaţie”, baza şi fundamentul cosmic. Aşa zisul „spaţiu cosmic” al lumii nu este
„neantul unei naturi preexistente”, ci Creaţia-Naşterea şi a
unui Chip de Fiu de Creaţie.
„Natura Creaţiei” nu este un „ne-definit” ce prin structurări se defineşte, ci este un „Definit” direct ca „Chip de
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Fiu”, Asemănarea Chipului de Fiu Divin, care Asumă şi
un Chip de Creaţie, şi aşa Creaţia „iese” din Divin, fără să
fie Însăşi Divinitatea şi totodată se „Înrudeşte” cu Divinul,
fără amestecare. Creaţia astfel nu este o „manifestare a
Divinului”, ci o „Creaţie-Naştere” cu adevărat. Lumea ca
„manifestarea” Divinului este un „spiritualism mecanicist”,
pe când Lumea ca „Naştere-Creaţie” este o altă viziune.
În Dumnezeire este Taina Naşterii Fiului Divin, ca
Manifestarea directă şi Fiinţială a Fiinţei Absolute şi nu
mai poate fi şi o „altă” manifestare. Dumnezeirea nu se
poate „manifesta” decât tot ca Dumnezeire, altfel se „autoanihilează”. Aşa, Creaţia nu este „manifestare”, ci este
„altceva”, este „Creaţie-Naştere” de „Revărsare”.
Anticii fac mare caz de zisa „simplitate şi esenţă” totală
a Divinului, ca să-L deosebească de „multiplicitatea şi
compusul” lumii, de unde filosoficul „Unul şi multiplu”,
care în creştinism înseamnă „Chip şi Asemănare”. Dumnezeu este Unul Dumnezeiesc şi Creaţia este tot „Unul de
Creaţie”. Ce este Dumnezeirea în Sine nu se poate spune
prin categoriile de Creaţie, dar ce este Creaţia în Sine
„Afirmă Creativ” ce este Dumnezeirea în Sine. Noi Creaţia
nu putem „Numi” direct Cele Divine, dar le putem Numi
prin „Afirmaţiile de Creaţie”, care sunt Înseşi „Revărsările
Divine” în Chipurile Creative. Creaţia este „Teo-formă
Creativă”, de unde Taina ziselor „Raţiuni-Loghi Divini”,
Arhemodelele Structurărilor lumii.
Teologic Creştin este o distincţie între Cele Dumnezeieşti în Sine şi „Revărsările” acestora. În „Revărsări”,
Cele Divine Fiinţiale se transpun ca Chip şi Asemănare
deodată, cum se zice teologic, ca Taină şi Descoperire-Har.
Fiinţa Divină în Sine este un Divin direct, este după
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revelaţia creştină Însăşi Treimea de Persoane şi Cele ce se
Revarsă sunt Chipurile Treimice în Asemănări, care la
rândul lor sunt deodată atât Fiinţiale, cât şi Energetice
Harice. Fiinţialul niciodată nu poate fi „lipsă”, încât în
Revărsări este un „Fiinţial Îmbrăcat în Har” (Mai pe larg
în Ce este Fiinţa şi Harul). În Sine Fiinţa se Revarsă tot ca
Fiinţă, care se transpune totodată şi într-o Revărsare de
„Fire-Har”.
Creaţia este Revărsare de „Fire de Fiu Divin” în Asemănare de „Chip de Fiinţă-Fire Creată”, Îmbrăcată şi impregnată totodată în Har. „Esenţa” Creaţiei este „Chipul de
Fiu”, transpunerea este „Chipul-Firea de Fiinţă Creată” şi
„Podoaba” este de Har. Anticii confundă „Podoaba Harică”
a Creaţiei cu Însăşi „esenţa şi Firea Creată”. „Structurările
Divine Harice” nu sunt directe, ci prin Chipul de Fiu, care
este Identitatea Creaţiei.
Fiinţa Creaţiei este de „Chip de Fiu”, şi apoi de Structurări de „Raţiuni Divine”. Taina Creaţiei este în Iconicul
Chip de Fiu. Relaţia cu Divinul este Chipul şi Asemănarea
acestuia.
Nu-ţi uita niciodată
Chipul de Fiu,
Şi acesta este
În Chipul de Închinare,
Chip de Icoană,
Dumnezeu şi Creaţie,
Chip şi Asemănare.
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Avva şi Ucenicul
Moş-Avva A... este tot mai asaltat de pretinşi Ucenici şi
de unii care vor să-i fie Ucenici.
– Fiilor şi Fraţilor, mare atenţie, îi avertizează Avva, să
nu „înlocuiţi” Adevăratul Chip Religios cu „falsele religiozităţi” pe care le încearcă mulţi. Căutaţi cu sinceritate
„Legătura cu Dumnezeu”, iar „modalităţile” acesteia să nu
le faceţi o „a doua religie” (ce adesea o copleşeşte pe cea
reală). Nu faceţi Religie din „legăturile religioase” şi nici
din diferitele „experienţe” proprii. Mulţi caută un „concret”
al Religiozităţii, şi aşa se „auto-leagă” de „formele de
manifestare religioasă”, pe care le fac şi mai mult un
„instrumentalism închistat”, confundând Religia cu acestea.
Mare atenţie şi la „legătura cu Duhovnicul”. Duhovnicul
este „Uşa Intrării în Viaţa Religioasă-Duhovnicească”. Nu
confundaţi pe Duhovnic cu însăşi „Legătura cu Dumnezeu”. Fiecare trebuie să facă „Legarea cu Dumnezeu” a
Duhovnicului. „Îmbracă-l” tu pe Duhovnic cu Religiosul în
sine; în ce măsură eşti tu de Religios, în aceasta îl
Înveşmântezi şi pe Duhovnic. În Viaţa Creştină „ReligiaLegătura cu Dumnezeu” nu se face niciodată direct, ci prin
„Uşa Preoţiei-Bisericii”, al cărei reprezentant este Duhovnicul. În ce măsură eşti tu capabil să primeşti cele Sfinte, în
aceasta se „Revarsă” prin Duhovnic. De aici adesea
Ucenicii fac din Duhovnicie un „Izvor abundent” de
Duhovnicie, nu atât prin capacitatea Duhovnicului, ci prin
capacitatea Ucenicilor, care pot acumula multă Duhovnicie.
Nu faceţi false religiozităţi din „mâncare şi post” sau
din alte zise „nevoinţe” şi exerciţii spirituale.
Sectele în general sunt „para-religiozităţi”, care tind să
„denatureze” şi chiar să înlocuiască adevărata Religio105

zitate. Repet cu insistenţă, nu confundaţi Religia în Sine cu
„modalităţile” de acces spre Religiozitate.
Specificul Carpatin pe care eu îl evidenţiez (şi în
general specificurile Filocalice de bază), să nu fie făcut
„religie”, ci o „modalitate de Religiozitate”, cu tinderea şi
Chipul Religiei în Sine Creştine. Mulţi „separă” Chipul
Religiei de bază de religiozităţile-modalităţile acesteia, cu
ruperi şi fărâmiţări contradictorii.
De aici şi Practicile Mistice, care pentru unii devin
„religie în sine”, făcând „instrumentalism” din acestea.
Nu dogmatizaţi „anumitele” Practici, nu le faceţi „reguli
obligatorii”, folosiţi-le personal şi în sensul propriului
folos, cu idealul Unirii cu Unicul Religios, ce este Legătura
cu Dumnezeu „peste” toate celelalte legături.
Sunt Sfinţi mari care au dat Ucenicilor „Reguli” Duhovniceşti, dar care au fost „rodnice” din plin doar la momentul
şi în condiţiile respective, care apoi au fost „re-adaptate”
celorlalte condiţii.
„Tradiţiile Sfinte” să fie semnul „Păstrării Religiozităţii”, dar să nu contrarieze şi să înlocuiască Religiosul
propriu-zis. Nu faceţi din „Tradiţii” o „a doua religie”, dar
„Păstraţi” tradiţiile ca pe o „Podoabă de Religiozitate”.
„Tradiţiile” să nu contrazică, să dea o Veşmântaţie proprie
Religiei în Sine.

Auto-modelare şi Supra-modelare
Se vorbeşte tot mai mult de „autocontrol-automodelareautoformare-autovindecare”, un nesfârşit „auto”...
Omul modern este „sclavul convenienţelor sociale” şi
ca o compensaţie tinde la „Libertatea în sine”. Dacă în
„afară” nu poţi fi „Liber”, barim în „tine însuţi” să fii.
106

Se consideră că „păcatul” este „neputinţa de a folosi Libertatea”. Libertatea nu înseamnă „a alege între două alternative”, ci a „Răspunde tu cu propria Dăruire şi Deschidere
direct şi Personal”. Doar cel care are din plin Eu-Personal
poate fi şi Liber. Persoana şi Libertatea sunt Una. Este o
Libertate a Firii, ca ne-împiedicare a Fiinţialităţii. Noi ca
Fire suntem Teo-forme, suntem o Fire-structură FiinţialăAsemănare Creativă a Chipului lui Dumnezeu. În sensul
mistic, suntem:
– Supra-formă-Teo-formă-suprastructură (Pecetea Chipului lui Dumnezeu);
– Conţinut-Fiinţa noastră Creată Proprie-Individuală. Şi
la rândul său „Conţinutul nostru Fiinţial” este Suflet-Spirit
şi Corp-material. Sufletul are „Asemănarea” Suprastructurii Pecetei Chipului lui Dumnezeu şi Corpul are
„asemănarea” Structurii Sufletului Personal. Mai mult,
„Pecetea Divină” este în Chip Treimic (după Treimea
Dumnezeiască) şi aşa Sufletul nostru are Chip Treimic de
Creaţie, de unde „Trifiinţialitatea”:
– Entitate-Conştiinţă, Duh-Memorie, Eu-Personal-Răspundere, care corespund cu Mentalul energetic cu
organicul Creier, cu Simţirea-Inima-circulaţia organică şi
cu masa-materia corporală. Toată această „Structură” face
o Integralitate proprie, care mistic se zice că mai are şi un
„Trup Duhovnicesc” ce le Îmbracă pe toate.
Noi ca Fiinţe Proprii avem un „complex structural”,
după cum ne-a Creat Dumnezeu, de unde se zice că suntem
fiecare o „Asemănare creativă în miniatură” a Chipului lui
Dumnezeu. Acest complex structural în dublă deschidere,
ca Spiritual şi Corporal, ca „Fiinţă şi energii” de Creaţie,
este în „Libertatea ontologică de origine” şi noi nu putem
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să o „modificăm”, ci trebuie să fim în „armonie”, ca faţă
de nişte „Legi Divine”. „Legile” din Natură sunt aceste
„Structuri” pe care le-a dat Dumnezeu Lumii Sale Create.
O ieşire din Legile Divine aduce „distrugerea-moartea”.
Noi suntem Liberi ca Fire-Structură, doar ca „Libertatea
Legii”. Firea este Prima Lege ce nu se poate modifica,
schimba. A ieşi din Legea Divină înseamnă a te „robi
păcatului”. Păcatul a produs aceste „ieşiri”, de unde
trebuinţa noastră de a „restabili Firea căzută”.
Noi însă mai suntem şi Persoane-Individualităţi, care
facem o „Supralibertate de Răspuns” Liber cu Întreaga
noastră Fiinţialitate. Această „Libertate de Răspuns” este
cea mai importantă în creştinism.
În noi avem „Legile-Raţiunile Divine” ca Fire-Asemănare Creativă Divină, dar trebuie să ne „SuprastructurămPersonalizăm” cu „Răspunsul propriu”. Noi nu putem
modifica Firea-Legile Fiinţei noastre, dar putem „Împodobi” Firea cu „Răspunsul peste Fire”. Aici se încurcă cei
care fac mare caz de „auto-modelare, autocontrol şi
autoformare”...
Ce trebuie să facem când ne vedem „stricăciunile din
noi”? Trebuie să „restabilim Legile Divine”, cum zic Sfinţii
Părinţi, „Poruncile Sfinte”. Păcatul a „călcat Legea” şi
ieşirea din păcat este „a face din nou Legea”. Boala şi răul
din noi nu le putem „manevra” chimic, psihoterapeutic
sau prin alte metode, ci trebuie să le dăm „Legea”. Ştiinţa
caută şi ea „legile chimice şi fizice”, dar uită de „călcarea
Legii Divine”, care este „originea răului”.
Legea nu înseamnă „supunere”, ci „Libertatea Firii”,
dar după „călcarea Legii” se adaugă şi „supunerea-reîntoarcerea la Libertatea Legii”. Zisele „Norme Morale” sunt
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modalităţi de „Restabilire a Legii”. Dar cum am menţionat
anterior, noi, ca Persoane-Individualităţi, avem şi „Supralegea de Răspuns peste Fire”, ce ne caracterizează pe noi
ca „Adevărata Viaţă”. Viaţa noastră nu constă în a „trăi
Firea”, ci în „Podoaba de Răspuns peste Fire”.
Păcatul şi răul ne-au stricat Firea şi noi trebuie s-o
restabilim. Dar adevărata trebuinţă este a ne „Îmbrăca în
Haina de Nuntă”, ce este „Podoaba de Răspuns” a Fiecăruia direct şi Personal. Anticii şi mulţi de astăzi, confundă
Viaţa cu „trăirea Firii-legii”, şi caută „manevrarea legilor
chimice, fizice şi morale” doar...
În sens creştin, „Viaţa de Răspuns Supra-lege” este
„Viaţa cea Duhovnicească”. Se zice că Dumnezeu ne lasă
totuşi Libertatea de a „Lucra cu Legile Sale”... A te face tu
„stăpân” pe „Legile Lui Dumnezeu” este un „risc”. Demonismul cu magia sa încearcă o astfel de „lucrare”, în care
„înlocuiesc” pe Dumnezeu cu „Legile Sale”. Şi ştiinţa în
mare „înlocuieşte” Divinul cu „legile fizico-chimice”.

Fiinţă şi Energii
Teologic creştin, Dumnezeirea se Revelează prin Taina
Fiinţei şi Energiilor Sale Harice. Ce este Fiinţa ne depăşeşte, încât noi prin Energiile Harice putem percepe, vedea
şi simţi „Cele ale Fiinţei”. Fiinţa are Taina Personalizării,
de unde Chipul Personal al Fiinţei în Sine, care în creştinism este şi mai mult, ca Tripersonalismul Treimic.
Pentru Viziunea antică asupra Existenţei, „Personalismul
Fiinţei în Sine” al creştinismului a fost şocant. Metafizica
antică dădea Fiinţei un „apofatism absolut”, fără reprezentare, ca o „Esenţă a însăşi Esenţei, nemanifestatul”,
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care prin „fiinţările sale energetice” se descoperă. „Unul şi
multiplu”, sunt cele două „repere de bază” ale anticilor.
Creştinismul vorbeşte de un Treimic în Sine al Fiinţei,
fără să atingă Unicitatea şi Esenţa-simplitatea. Fiinţa nu
poate fi decât Una Absolută, dar poate fi în Sine o
Trifiinţialitate Personală, în De-o-Fiinţă. Nelămurit clar
este faptul dacă această Trifiinţialitate are totodată în Sine o
„Viaţă Fiinţială”, care nu se confundă cu „Energiile Harice”,
care apoi se „reflectă” în Energiile Sale. Pentru antici,
Fiinţa în Sine Unică şi simplă nu poate avea în Sine nici un
„Chip”, încât toate „exprimările” sunt „Energii”, de la
energiile Spirituale, până la cele materiale şi aşa, însăşi
„Personalizările” sunt tot energetice. Teologic Creştin,
îndeosebi ca Ortodoxie, Personalizarea nu este decât Taina
Fiinţei, iar în Energii se face doar „reflectarea” Personalizării, ca Individualităţi. Aşa se deosebeşte net Eul Personal (al Fiinţei) de Egoul Individual (al energeticului).
Persoana Fiinţială se Exprimă direct prin Eul Personal,
care apoi se reflectă energetic prin Egoul-Individual. Eul
Personal este Viul Fiinţei în Sine, dincolo de formele
energetice, dar care este „sursa” tuturor manifestărilor
energetice. Trebuie mare atenţie la discernerile şi Limbajul
Creştin, că mulţi amestecă până la erori Fiinţa cu Energiile
Sale. Dumnezeirea nu este „împărţită” în Fiinţă şi Energii
Necreate Har, ci este o Unitate Absolută, dar în „dublă
deschidere”, ca Personalizări Fiinţiale şi Energii. Fiinţa
Divină este prin Natura Sa Dumnezeiască directă ca Personalizări Fiinţiale, şi totodată ca Energii Harice. Niciodată Fiinţa nu este fără Personalizare şi fără Energii.
Ce mai trebuie menţionat este faptul că Energiile Harice
nu sunt direct din Fiinţă, ci din Activul Persoanei Fiinţiale.
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Nu Fiinţa direct este ca Personalizare şi Energii, ci Fiinţa
este de fapt ea Însăşi Personalizare, şi manifestarea Persoanei este apoi Energia Harică. Energiile sunt considerate
„Atributele, calităţile şi Lucrările” Personal-Fiinţiale. Unii
se încurcă aici, considerând că Energiile sunt Însuşi „Viul
Fiinţei” şi chiar Personalizările acesteia (cum vorbesc
anticii de Personalizările de manifestare energetică).
Trebuie bine precizat că Fiinţa este în Sine ca Personalizare, şi din Persoană ca Activ Personal ies Energiile, de
unde zisele Personalizări din Energii, care de fapt sunt
„reflectările” Persoanei în Energii. În sens creştin, doar
Fiinţialul în Sine este Personalizare, şi în Energii se
transpun „cele” ale Personalului Fiinţial. De aceea şi Energiile Harice „par” Personalizare, dar ele nu au o proprie
Personalizare (că ar fi o dublă Personalizare, de neadmis).
Revelaţia Creştină, tocmai prin această Taină a Chipului
de Persoană Fiinţială, este „inconfundabilă” faţă de toate
celelalte viziuni metafizice, şi chiar religioase. De aici Teologia strictă Ortodoxă, a „Fiinţei şi Energiilor Sale Necreate
Harice”. Fiinţa în Sine este „inaccesibilă-apofatică”, dar se
are totuşi acces la „Personalismul Fiinţial”, care se reflectă
prin Energii. Trebuie bine precizat faptul că prin Energii
nu se face „comunicare energetică”, ci „Comunicare Personală”, chiar dacă este prin „intermediul energiilor”.
Mistica Ortodoxă atenţionează mereu că prin Energiile
Harice se face „Comunicarea” cu Persoanele Treimice
Dumnezeieşti, „neoprindu-se” la Energii, ci la „Dialogul
Personal”. Sfântul Simeon Noul Teolog evidenţiază în
„Vederea Luminii Harice” Supravederea Persoanelor
Treimice Divine-Fiinţiale, chiar dacă se „oglindesc” prin
Har. Un Har „gol” de Persoana Fiinţială este străin de
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creştinism (ca şi confundările „reflectărilor Personalizate”
Energetice cu Însăşi Personalizarea Fiinţială în Sine).
Revelaţia creştină este strict „Personalistă”, dar încă o dată
repetăm, ca „Personalism strict Fiinţial”, deosebit net de
„Personalizările Energetice”. Ca Mistică Isihastă acest fapt
are o importanţă majoră, fiind o Mistică Personal-Dialogală,
nu o mistică „energetic-impersonală” (cum au anticii). În
sens creştin, prin calităţile şi atributele Energetice nu se
văd „principiile-legile-raţiunile” lucrurilor, ci se vede în
primul rând „Chipul Personal Fiinţial Divin”, care Haric
se Revarsă.
*
Şi noi suntem după Chipul şi Asemănarea Chipului lui
Dumnezeu, adică avem în transpunere Creativă aceeaşi
„Configuraţie”, de aceea ca Mistică considerăm Chipul de
Creaţie tot ca „Fiinţă Creată cu energiile sale”. Creaţia este
„Teo-morfă”, tocmai prin această Taină a Creatorului, care
este Fiinţă şi Energii. De aici Configuraţia lumii ca „Fiinţialitate” (ne-văzutul fiinţial) şi „energii” (văzutul-corporalul). Noi suntem „Suflet şi Corp”, adică Fiinţialitate
Personalizată şi energiile sale.
Trăirile mistice experimentează „dihotomia Suflet şi
energiile sale materiale”, în raport cu Divinul şi mai mult,
în Dialog Interpersonal „Divin şi Creaţie”.
Ce menţionăm noi cu insistenţă este faptul că Mistica
Isihastă Creştină nu este „mistică energetică”, ci „Mistică
Personal-Fiinţială”, cu „Podoaba energetică”.
Lumea de astăzi este în „distructivitate şi negativism
maxim energetic”, şi „salvarea” ei nu este prin „compensări energetice”, ci prin „Reîntoarcerea” la „Suportul şi
Originea energiilor”, care este „Chipul Personal de
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Fiinţialitate”. Dacă a fost necesar să se insiste pe
„apofatismul Fiinţei în Sine”, ca să nu se confunde Fiinţa
cu Energiile şi să nu se cadă în „panteismul fiinţial”, acum
este tot aşa de mare nevoie să se iasă din „panteismul
energetic”, ce este tot aşa de „eretic” şi sectant. Toţi astăzi
se opresc la „mistica energetică” şi se proliferează un
„neo-păgânism” mascat.
Noi suntem „Integralitate Suflet-Fiinţial Personal şi
corp energetic”, dar datorită păcatului avem contrarierea
şi distructivitatea, până la separarea dintre „Fiinţialul şi
energeticul” nostru. Noi „trăim” mai mult pe plan energetic corporal şi Sufletul nostru Personal stă în „umbră şi
în orbire”, amăgindu-se cu „memoriile ce reflectă energeticul” şi care îi înlocuiesc propria Viaţă Sufletească. Cea
mai grea problemă în Mistică este cum să „armonizăm”
energiile cu Sufletul şi cum să refacem „Integralitatea
Fiinţială”, în care Sufletul şi Corpul să fie într-o „Unitate
necontrară”. Se cunosc două căi, una de la Corp la Suflet,
şi alta de la Suflet spre Corp. Anticii fac doar mistica „de
la corp-energii spre Suflet”, pe când creştinismul mai are
şi posibilitatea să facă direct şi „de la Suflet spre energiile
corpului”.
Aceasta este „Mistica Isihastă” pe care încercăm noi s-o
evidenţiem, îndeosebi ca specific Iconic Carpatin.
Dacă Sfinţii Părinţi cei dintâi puteau să se „lupte” cu tot
„complexul energetic păcătos”, pe noi cei de astăzi, mai
slabi, doar „refugiul” în „Personalismul Fiinţial” ne mai
ajută.
*
Cum să facem „Mistica Personalismul Fiinţial”, ca să nu
cădem ca şi cei vechi în „panteism”? „Panteismul
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energetic” este sugrumător şi doar ieşirea din el mai este o
nădejde de scăpare.
Pustnicul Neofit Carpatinul sesiza, cu sute de ani
înainte, acest „panteism energetic”, de unde „modalitatea
Iconică” pe care o găseşte ca remediu.
Cei anteriori considerau că „Mintea” este „instrumentul” de bază al Sufletului, prin care poate „stăpâni”
energiile corpului şi poate „intra” şi în „Taina Spiritului”
dincolo de corp. De aici „mistica Minţii şi a Duhului”. Prin
Minte Sufletul poate „coborî” în corp şi totodată poate
„urca” chiar şi în Divinitate. Mintea trebuia să se „facă
Duh” şi aşa căpăta „Ochii-Vederea” deodată a Spiritului şi
a materialului. Acest „Supra-normal” al Duhului era idealul
Misticii. Dar noi, cei de astăzi, cu multe păcate, avem
Mintea ruptă şi incapabilă, şi aşa accesul la Duh este greu
şi cu riscuri de a-l preface în „paranormaluri energetice”
patologice şi străine de adevărata Duhovnicie. Este o mare
deosebire între „Supranormalul de Duh” şi „paranormalul
energetic”. Mulţi confundă şi amestecă eronat pe cele
două. Aici este insistenţa noastră ca „Mistică isihastă
Iconică”.
Este un mare pericol să se mai facă astăzi „mistica
energetică a Minţii”, că trebuie Povăţuitori încercaţi şi
condiţii de mediu prielnic (retrageri şi liniştiri imposibile
în condiţiile actuale).
De aici orientarea noastră spre o „Mistică Iconică”, în
care Mintea este înlocuită cu „Taina Chipului de Fiu” şi
„Vederea de Duh” este prefăcută în „Vederea Iconică”, şi
„Supranormalul de Duh” este „Taina Ritualului Liturgic
Euharistic”.
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Limbajul Iconic
Taina Fiinţialităţii este „Exprimarea”. Viaţa nu este
Orientare şi mişcare, cât este „Exprimare”. Şi aceasta
înseamnă că are un „Fond Anume”, care se Exprimă într-un
Anume Chip. Esenţa Fiinţei în Sine este această Exprimare
Anume. Fiinţa Însăşi este Viul unei Anume Exprimări.
Aici este originea Personalizării Fiinţiale în Sine, de care
vorbeşte Revelaţia Creştină. „A Fi” este deja „Exprimare”,
şi aceasta nu poate fi decât într-o Anume Exprimare-Chip.
De aceea Fiinţa Absolută este Divinul şi nu altceva.
„Exprimarea Divinului este Fiinţa şi Exprimarea Fiinţei
este Divinul”, încât Unitatea Absolută este atinsă.
Iată „Logica Exprimării-Chip”, ce stă la baza Conştiinţei
Creştine. Şi de aici „Gândirea prin Chipuri” (ca Exprimări).
După căderea în păcatul demonic, Chipurile-Exprimări se
prefac în „abstracţii-principii” (fără Chip). De aici „noţiunile-informaţiile”, care apoi se fac „exprimări”.
În sensul Biblic, Exprimarea Chip este „înaintea”
noţiunilor. Aşa Taina Cuvântului Divin, care nu este doar
o „informaţie”, ci o „Exprimare-Chip-Personal”. Cuvântul
Sacru este tocmai în această Exprimare-Chip, care într-o
altă transpunere este „Exprimare-Iconic”. Cuvântul este o
Exprimare Iconică (nu doar o expresie abstractă). Taina
Vorbirii este tocmai Exprimare-Chip, în care este acel ViuIconic-Sacru-Dialogul Personal. Este o adevărată Mistică a
„citirii textelor Sacre”, prin această „deschidere” în
Iconicul Exprimării Cuvântului. În Cuvânt este „zugrăvit”
Cel ce se Exprimă, şi astfel „prin” Cuvânt se poate Vedea
şi se poate face Legătura cu Cel ce este „dincolo” de tine.
Se spune adesea despre „Duhul din Cuvânt” care Pătrunde
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şi transmite pe „Celălalt”. Creştinismul vine cu Revelaţia
Tainei Cuvântului-Unire, care nu face „absorbirea”, ci
„Legătura cu Întrpătrundere”. A „Cunoaşte” pe Celălalt
nu înseamnă a te Uni până la absorbire cu acesta, ci a face
„Legătura-Pătrunderea” prin Chipul Cuvântului-Purtătorul Chipului Celuilalt. De aici Iconicul ca „PurtătorulAltar de Chip”. Sacralitatea Cuvântului constă tocmai în
această „Primire de Altar” a Celuilalt, într-o Exprimare
directă. Orice Cuvânt Biblic este o „Exprimare-Altar”, în
care Divinul îşi „continuă” Exprimarea Sa. Acest „IconicExprimare” este ca un „Viu Permanent”, care niciodată nu
dispare şi care însoţeşte pe Cel ce se Exprimă. Fiinţa este
tocmai acest Permanent de Exprimare, faţă de care trebuie
să ai un propriu Răspuns, ca să faci Legătura-Întrepătrundere-Cunoaştere. Şi Taina Comunicării este Cuvântul,
care înseamnă „Viul Exprimării” proprii şi a Celuilalt. A
vedea „Viul Cuvântului” este „Mistica Iconică” pe care
încercăm noi s-o evidenţiem.
Cum zice Sfântul Simeon Noul Teolog, a „Vedea Lumina
Harică”, ce se descoperă din „Viul-Iconicul Cuvântului
Divin”. Aici este şi Taina Duhului Sfânt, care este Purtătorul Luminii Cuvântului, pentru că Lumina este Chipul
Cuvântului, şi Chipul Duhului este Purtarea-Pătrunderea
şi evidenţierea acesteia. Duhul El Însuşi se Îmbracă în
Chipul Luminii Cuvântului. Duhul Sfânt are ca propriu
Chip Legătura-Pătrunderea-Arătarea. Duhul este Chipul
oricărei Arătări-Vederi, dar Duhul este „nevăzut”, că
Poartă Chipul Celuilalt. Duhul este şi El o Lumină proprie
de Duh, dar de altă nuanţă, care este Arătat apoi de
Lumina Cuvântului. Duhul „nevăzut” Arată Lumina
Cuvântului, şi „prin” Lumina Cuvântului se Arată apoi şi
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Lumina Duhului, Împreună fiind Taina cea mai presus de
toate. Acela este „Purtător de Duh” care poate „Purta” în
totalitate pe Celălalt (Ceilalţi) cu toată Iubirea şi Primirea,
indiferent de considerente proprii. Acela este Purtătorul
Luminii Cuvântului, care poate „Exprima-Comunica” pe
Celălalt (Ceilalţi). Să nu se confunde Viul Cuvântului cu
Viul Duhului, ce sunt fiecare în specificul său, unul de
Exprimare şi altul de Purtare.
Dar mare atenţie, să nu se facă din Cuvânt un „instrumentalism autonom”, cum fac misticile antice. Cuvântul
niciodată nu se Exprimă pe Sine, ci pe Celălalt (Ceilalţi),
precum şi Duhul nu se Poartă pe Sine, ci pe Celălalt. Mai
mult, Cuvântul nu se „opreşte” în proprie Exprimare, ci în
Dialogul Inter-Exprimării cu Celălalt, ca şi Duhul ce nu se
opreşte în Sine, ci în Comunul de Inter-Legătură. Cuvântul, fără Cel ce se Exprimă şi fără Dialogul Exprimării, este
un „cuvânt mort, gol, mecanic”. Doar Cuvântul ca Iconic,
deodată cu Chipul Personal, este Mistica Isihastă. A
„repeta cuvinte-formule mecanice” fără Chipul Dialogal
Personal este o „auto-magie” şi o „autoexprimare” ce
devine izolantă şi distructivă.
*
Iată de ce noi insistăm pe Limbajul Mistic Iconic, în
care „noţiunile şi cuvintele” se înlocuiesc direct cu Chipuri
Personale. Astfel noi înlocuim Mintea cu Chipul de Fiu, şi
gândurile şi toate noţiunile cu „Iconicul Cuvintelor”. Şi ca
să nu se cadă în confuzii, Iconicul de Fiu este evidenţiat
prin specificul său inconfundabil, care este „Exprimare
prin Gestul Iconic”.
Noi suntem obişnuiţi cu noţiunile-cuvintele mentale,
de unde considerarea că Mintea este de fapt chipul
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exprimării noastre. Noi zicem că Chipul Tainic de Fiu este
adevăratul Chip al Exprimării. „Din şi prin” Chipul de Fiu
apoi noi avem Minte şi exprimările sale. Nu prin Minte
ajungem la Chipul de Fiu, ci prin Chipul de Fiu ajungem
la chipurile Minţii sănătoase. Chipul de Fiu este „Înrudirea”
noastră cu Divinul, că avem astfel Fiinţialitatea de Creaţie
în Chipul Dumnezeiesc al Fiului lui Dumnezeu care a
Asumat şi Chipul de Creaţie.
Chipul de Fiu este Conştiinţa şi Identitatea noastră
Fiinţială. Viaţa noastră este o „Exprimare de Chip de Fiu
de Creaţie”, în Asemănare cu Viaţa Fiului lui Dumnezeu,
prin care suntem totodată Fiii de Creaţie ai Tatălui
Dumnezeu-Absolutul. „Scânteia de Divin” din noi este
„Pecetea de Chip de Fiu”, ca Suprastructura-Supraformă
Ontologică-Origine. De aici specificul Iconic al nostru,
prin care noi suntem Teo-forme de Teo-Fii de Creaţie.
Această Viziune Iconică a Lumii Create este revelaţia
creştină. De aici şi o „Logică a Supraformei”, prin care noi
nu suntem „Teo-centrici”; Divinul nu este Centrul Lumii
şi noi „Forma (Formele) lui Dumnezeu”, ci Divinul este
Supraforma ce Creează „Forma şi Conţinutul de Creaţie”.
„Esenţa de Divin” din Creaţie nu este în „interior” (cum se
zice de obicei), ci este „Supraexteriorul” nostru. Noi nu ne
„structurăm” în jurul unui Centru Divin, ca „spiţele în
jurul butucului”, în „Exteriorul” Său, ci pe baza unei
Supraforme Divine Supraspaţială din care „pornim” ca
„Centre de Creaţie”. Noi nu avem „Centru Fiinţial” în
„interiorul” nostru, ci în „Supraexteriorul” nostru.
Mare atenţie la acest specific, pentru a înţelege
„reperele” Chipului Iconic al Misticii noastre. Noi, Creaţia,
suntem în Supraspaţiul lui Dumnezeu, care ne-a „Primit şi
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ne-a făcut loc în Sine”, fără să se facă „gol” în Sine.
Divinul nu „încape” în noi Creaţia, ci noi „încăpem” în
Divin. Dumnezeu nu este în noi, ci „Dincolo” de noi, dar
ne „Pătrunde” şi aşa este şi în noi. Mulţi confundă Divinul
cu „reflectările” ce Pătrund în Creaţie, care sunt doar
„Raze-Scântei”.
Mare atenţie la această „Logică Iconică”, în care Razele
Divine pornesc din Butucul Divin Supraexterior spre un
„Centru de Creaţie”, şi „Universul Creat” este în „interiorul Centrului de Creaţie”. Universul de Creaţie nu este
în „extensie de esenţă Divină”, ci este în „Concentrare” de
Supraformă-Chip Divin, în „Centre-Forme de Creaţie”.
Această „Logică” în care Divinul este Supraformă-Supraexterior şi Creaţia este „Formă şi Conţinut de Creaţie” pe
baza şi în această Teo-formă, este „Logica Misticii” noastre.
Noi nu „Creştem” în „interior”, prin „structurări acumulative” (cum zic anticii), ci „Creştem Supraexterior”,
prin „Ieşire din Forma de Creaţie” în Supraforma Divină.
Creşterea noastră este „Supra-formare” prin extinderea în
Divin, nu prin „Formare-structurare” în proprie natură de
Creaţie. Dumnezeu ne-a Creat cu Forma-structura de
Natură de Creaţie „completă”, şi noi nu Creştem punând
în funcţie „informaţiile-Raţiunile” Divine (că acestea au
făcut deja toată funcţionalitatea), ci Creştem în Suprauniversul Divin, pe care nu atât că îl „asimilăm”, ci în care
„ne extindem” Supraforma-Teo-forma care este baza şi
Originea propriei noastre Forme de Creaţie.
Logica „structurării şi asimilării” Divinului în noi este
logica antică a păcatului, în care noi, „goi” de Supraforma
Divină (ca Adam care a pierdut „Haina de Rai” şi s-a văzut
gol), trebuie să „re-umplem” Fiinţa noastră de Divin, ca de
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abia apoi să trecem şi la „Extinderea în Supraspaţiul Divin”,
să ne „Îmbrăcăm în Haina Divină”. Noi, în Interiorul
Naturii noastre Create, avem doar „Revărsările-Structurările” Divine, dar trebuie să Creştem, să ne Îmbrăcăm în
Chipul Vizibil Divin, Chipul de Fiu, care „Stă Faţă în Faţă”
cu Divinul. Chipul Iconic înseamnă astfel această Îmbrăcare cu Haina Divină.
Mistica Iconică nu este mistica „Conştiinţei mentale
pure”, în care Divinul este tocmai această „Conştiinţă
Unică”, ci este Supra-Conştiinţa Chipului de Fiu, a Teoformei în care ne Supra-structurăm, nu în înseşi „structurile naturii noastre de Creaţie”, ci „Peste” acestea şi cu
Pătrunderile lor fără amestecare. „Supra-structura de Teoformă de Fiu” este ca Focul care „înroşeşte” fierul (natura
fiinţială a noastră), dar care nu modifică natura Creată, ci
o „Transfigurează” într-o Supra-Unitate Supra-structurală.
Aceste sumare „repere” au mare importanţă în
„Trăirile mistice”, pentru a se păstra o „Mistică sănătoasă”
şi veritabilă, fără aberaţiile patologice care se întâlnesc
adesea.
*
Limbajul nostru Iconic va părea multora „greoi” şi
neobişnuit, respingându-l de la început. Noi încercăm o
evidenţiere de „specific” Filocalic Carpatin, care are propriul Limbaj, propriile noţiuni şi reprezentări. Acestea nu
contrazic „Fondul Filocalic” cunoscut, ci îl transpun doar
într-o „modalitate proprie”.
Pentru lumea de astăzi, în care „Mintea” a devenit
distructivă şi patologică, este nevoie de o „re-facere” a
Minţii, care nu se poate decât prin redarea „Chipului
Sacru”. Mintea trebuie să-şi recapete Identitatea Sacrului,
120

ca apoi să mai fie capabilă de a „Oglindi” Divinul, aşa
cum spun Sfinţii Părinţi.
Îngenunchează Mintea în Chipul Sacru de Fiu, şi aşa îşi
va recăpăta Supra-memoria Conştiinţei de sine. Doar pe
un fond Sacru Mintea va mai fi capabilă de „Conştiinţă”.
Mintea fărâmiţată şi patologică are „inconştient şi subconştient”, aşa cum se remarcă de către ştiinţă. Adevărata
Minte este Supra-Conştiinţa Supra-formei Sacre, care este
Chipul de Fiu, prin care apoi se poate face Dialogul Real
cu Divinul.
„Liniştea Minţii” nu este „golirea” ei până la o autoanihilare, ci este „Îmbrăcarea” Minţii cu Supra-forma de
Sacru, în care Mintea să se oglindească ea mai întâi, ca
apoi să poată oglindi Divinul. O „oglindire” în propriul
conţinut mental se dovedeşte patologică, distructivă până
la demonism. Mintea trebuie să-şi recapete „Lumina de
Sacru”, în care să se poată auto-Identifica, şi aşa să fie
capabilă şi de Vederea Divină.
Cei care încearcă astăzi să mai facă oleacă de Mistică se
„lovesc” tocmai de aceste probleme delicate, pe care
majoritatea nu le ştiu cum să le rezolve. Mistica Iconică
oferă câteva „ieşiri”.
O, Taină în care
Mintea se renaşte,
Şi ca un „Copil”
Chip de Fiu
Se „vede pe sine”
Prin Chipul lui Dumnezeu,

În Braţele Căruia
Stă cu Închinare,
Iubire de Fiu
Pe Altar Divin,
Liturghie-Euharistie.
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Practica Isihastă (IV)
Viaţa, Sacrul Filiaţiei
1. Viaţa noastră de creaţie are Taina „Filiaţiei” permanente, încât tot ce nu are Memoria de Fiu îşi pierde propria Identitate, de unde anormalitatea şi negativul creşterii
şi manifestării proprii.
2. În Absolutul Divin nu există decât un Absolut Chip
al Iubirii şi Vieţii Tatălui Dumnezeu spre Fiul Său şi al
Fiului spre Tatăl, într-un nesfârşit şi veşnic de Duh Sfânt.
3. Revelaţia Creştină descoperă Taina Fiinţei lui Dumnezeu cea dincolo de toate, prin Absolutul Chip de Fiu, ce
Arată Absolutul Chip de Tatăl şi Absolutul Chip de
Legătură-Duh Sfânt.
4. Dacă Însăşi Taina Dumnezeirii în Sine este Fiul, şi în
Creaţie tot Chipul de Fiu este Taina de Creaţie.
5. Lumea creată are şi ea propria Identitate doar prin
Taina Chipului de Fiu, din care apoi decurge tot complexul de manifestări şi diversificări.
6. Primul Pas în Mistica Isihastă Iconică este „Intrarea”
în Sacralitatea Chipului de Fiu.
7. Nu cu Mintea sau alte modalităţi psiho-fizice, cu cine
ştie ce exerciţii spirituale se face Isihia Iconică, ci prin
Ritualul Sacrului Chipului de Fiu.
8. Ritualul Chipului de Fiu este Închinarea-Rememorarea Filiaţiei; cine nu descoperă Dăruirea din Închinare
nu va avea Conştiinţa Sacrului Vieţii.
9. Fă Gestul Închinării Sufleteşti şi trupeşti, şi se va trezi
în tine Memoria Chipului Sacru de Fiu, prin care vei
redescoperi Taina Vieţii Divine, fără de care nu poţi trăi.
10. Nu prin operaţii mentale şi prin simţiri şi fenomene
paranormale vei avea Sacralitatea, ci prin simplul Gest de
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Închinare, din care şi prin care apoi va răsări şi Supralumina Divină.
11. Fă Altar din Gestul Închinării, pe care va coborî
Duhul Sfânt ce Arată pe Fiul lui Dumnezeu Hristos, ce
veşnic se „Întrupează” în Trupul Liturgic Euharistic.

Medicină Isihastă
Medicina Isihastă este Medicina Integralităţii noastre
Fiinţiale, Sacru, Suflet şi Corp. Păcatul a făcut „ruptura” şi
noi trebuie s-o restabilim. Primul fapt este „contrarietatea”; unde este aceasta, acolo începe boala. Cauza tuturor
bolilor este „negativismul”, rădăcina răului. Opoziţia şi
înstrăinarea faţă de Divin ne lasă într-un propriu „gol”, în
care Sufletul îşi uită Memoria Originii Fiinţiale, de unde
„degenerarea” apoi şi pe planul său energetic şi corporal.
Primul pas al Terapeuticii Medicinii Isihaste este, astfel,
„Împăcarea contrariilor”. Închină-te lui Dumnezeu ca să
refaci Memoria Vieţii, prin care Sufletul el însuşi îşi
recapătă propria Memorie de Sine, ce se răsfrânge şi asupra Corpului. Fiinţa noastră are Chipul de Fiu cu Sacralitatea de Cuvânt-Exprimare şi Duh-Participare. Păcatul a
negativizat Exprimarea şi a inversat Participarea. Aşa, noi
nu ne mai Exprimăm faţă de Divinitate şi nu mai Participăm la Dialogul şi Împărtăşirea cu Cele Dumnezeieşti, ci
facem o „autoexprimare cu o autoparticipare”. De aici
diagnosticarea bolilor noastre, atât Sufleteşti, cât şi
trupeşti, ca boli ale Exprimării şi boli ale Participării. Aşa
Viaţa noastră nu mai este o „Creştere de Exprimare în
Extindere”, ci un „autoconsum în sine”, ca autodilatare
până la explodare, precum nu mai este o Participare la
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Cele din jur, ci o „autoparticipare” până la autogustarepatimă-autoplăcere, cu autodevorare.
Dacă în Suflet mai puţin sesizăm acestea, în Corpul
nostru se arată cu tot complexul lor. Cei veseli, care se
exprimă cu deschidere faţă de toate, au adevărata Exprimare, nu cei care se „închid în sine” cu permanentă tristeţe şi insatisfacţii. Cei cu boli de acest fel să se silească să
Comunice cât mai mult, să nu stea prea izolaţi şi să
Vorbească, să citească tare, să iasă din Interior spre exterior, cu un Activ permanent. „Liniştea” şi tratamentul
celor cu boli de Exprimare este „activul şi preocuparea”
pozitivă şi constructivă. Astfel de bolnavi să nu „stea”, să
fie în cât mai multă mişcare Sufletească şi trupească.
„Odihna şi Sănătatea în Exprimare” este un fapt real al
Fiinţialităţii în Sine. Cine nu se Exprimă, se „usucă în
sine”. Cei fără vitalitate au deficienţa Exprimării. Viaţa
înseamnă Dăruire-Exprimare, nu consum şi autoînchidere.
Este un paradox al „Hranei cu Dăruirile”. Cel ce Dăruieşte
se Hrăneşte, şi cel ce distruge şi consumă se autoconsumă.
Atenţie astfel la „Hrana” noastră, care înseamnă Sănătatea
noastră. Se face mare publicitate astăzi cu „mâncarea vie,
naturală”, dar care este tot „consum”, şi nu Dăruire, încât
nu vindecă boala, deşi aparent o ameliorează. Doar prin
Comunicare şi Dialog se face „Dăruirea”.
Cine nu este capabil de Comunicare şi Vorbire cu
ceilalţi nu se poate Împărtăşi din Dăruirile lor, ci face un
consum ascuns şi nociv.
Înainte de a „mânca”, fă Comunicarea. De aici mâncarea
trece mai întâi prin „Gură-comunicarea-gustarea”. O mâncare fără „gust” este moartă. Noi ca Medicină Isihastă
vorbim de „Împrietenirea” cu orice Comunicare, implicit
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şi cu mâncarea. Nu poţi Comunica dacă nu faci în prealabil Împrietenirea. Boala este „contrarietatea” şi Sănătatea
este Împrietenirea cu Dăruirea, din care iese Hrănirea.
De aici şi Duhul-Verdeaţa. Împrietenirea este LuminaDăruirea şi Duhul este Hrănirea-Clorofila Vieţii, „Purtătoarea Dăruirii Luminii”.
Viaţa nu este „consum-distrugere”, ci „Purtare de
Dăruiri”. A te Hrăni înseamnă a „Purta Dăruirile (sufleteşti şi materiale), fără a le ucide. Hrana nu este
„absorbire”, ci Împletire de Dăruiri. Iată Taina Terapiei
Medicinii noastre, a te „Hrăni din Dăruiri şi cu Purtare de
Dăruire”, adică din Taina Vieţii ce este Pâine şi Apă,
Cuvânt şi Duh.
De aici încă un aspect al Medicinii noastre, al unei
Hrane cu insistenţă pe Chipul Pâinii, ce este Chipul
Dăruirii Divine. Noi, prin Rugăciunea „Tatăl nostru”,
cerem „Pâinea cea spre Fiinţă-Viaţă”. Mai mult, noi
„redescoperim” Pâinea Pustnicească, cu efectele ei deosebite în „refacerea Memoriilor Sănătoase”. Insistaţi pe
„Terapia cu Pâinea Pustnicească” şi veţi vedea rezultatele.
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Moş-Pustnicul din Carpaţi
Foaie de Practică Isihastă

V
Dacă nu aş avea
Mai întâi Chipul Tău
Icoană de Fiu,
Nici eu nu aş avea Chip.

Iisuse,
Este aşa de Viu
Chipul Tău de Fiu
Din mine,
Încât în Chipul Tău
Mereu
Mă văd şi eu
Cântând cu Închinare,
Icoană de Altar
Cu Duh şi Har.

Chipul de Fiu
E Inima mea,
Vorbirea, bătaia,
În neîncetată
Închinare.

Fiul lui Dumnezeu şi Fiii Lumii
„Luaţi, acesta este Trupul Meu ce se face Lume
Şi din Sângele Meu Curgere de Făpturi.”
„Şi Cuvântul Trup S-a făcut”, Cer şi Pământ.

*
Îngenunchează în Faţa
Icoanei Dumnezeieşti
Ce este Iubirea,
Chipul Domnului Hristos.
Descalţă-te de toate „afară”,
Pleacă-ţi Fruntea dincolo

De „podeaua de carne”,
Intră în Bethleem
Unde Mielul
Cel de Sus
Se face Trup
Ca Lumea să se Nască.
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Bate Inima
Lui Dumnezeu,
Bate şi în Cer
Şi pe Pământ
Aceeaşi Inimă Hristos
De Sus şi de Jos.
Cine poate împiedica
Iubirea,
Cine-i poate pune hotar?...
Şi eu şi fiecare suntem un
Chip
Anume Cuvânt-Iubire,
Chip în Veşnicie.
Şi Fiecare suntem
Chip de Creaţie
Şi Chip al lui Dumnezeu
Care se Întâlnesc.
Iisuse, Bate Inima Ta
În Dumnezeu,
În Cer şi pe Pământ,
În toate inimile lumii bate,
Potir cu sânge
De Dumnezeu şi de Creaţie.
Tu mereu, Doamne,
Ne Naşti

Din Iubirea Ta
Şi Creaţia Te Naşte
Neîncetat de asemenea.
Chip de Cer
Şi de Pământ,
Cuvântul
Ce Trup S-a făcut.
Dumnezeiasca Iubire-Hristos,
Dumnezeu şi Creaţie în
Unire,
Iată Icoana ce nu este idol,
În care şi Lumea
Şi Însuşi Dumnezeu
Deodată se Închină.
O, Iubire
A lui Dumnezeu Înfricoşată,
Cum Te faci şi Chip de
Făptură,
Ca şi Lumea să primească
Divina Măsură!
O, Dumnezeu Întrupat
Ca şi Lumea să Urce în
Dumnezeu,
Două Iubiri ce S-au Găsit
„Peste prăpastia de Absolut”.
Un Anume
Cuvânt al Tău
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A Creat
Un Anume
Suflet al meu,
Şi cele Două
Chipuri stau
Faţă în Faţă,
Aceasta fiind a mea Viaţă,
Să mă Văd în Tine
Chip şi Asemănare,
Fără amestecare.
Eu sunt mai Întâi
Un Cuvânt de-al Tău,
Înscris în Tine,
Cartea Vieţii,
Pe care apoi îl Rosteşti
Şi mie mi-l Dăruieşti.
Bate în Fiinţa mea
Cuvântul Divin,
Inima de Dumnezeu.
O, Taină a Rostirii,
Taina Naşterii!
Tu m-ai Rostit pe mine
Şi eu Te Rostesc pe Tine!
Când voi ajunge să Aud
Rostirea
Din care m-am Născut,
Atunci şi eu, Iisuse,

Mă voi face cu Tine
„Acelaşi Trup”.
Taina Dumnezeirii
Este Taina
Naşterii
Din Tatăl
Cel fără început.
Şi Taina Lumii
Este tot Naşterea Ta
Şi într-un Chip
De Făptură,
Dumnezeu şi Creaţie
Peste măsură.
O, Chip de Icoană,
De Dumnezeu
Şi de Creaţie,
De Cer şi de Pământ,
Chip şi Asemănare.
Ţie se Cuvine
Închinare.
Doamne Iisuse,
În mine Aud
Cum Bate
Inima mea din Tine,
În care Însuşi
„Sângele de Divin”
Curge fără oprire.
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Şi Inima mea
De Făptură Bate
Prin această Inimă,
Cu „sânge de Creatură”.

Nu există timp,
Este Iubirea;
Nu există spaţiu,
Este Naşterea.

Şi Unirea
Sângelui de Divin
Cu Sângele de Creaţie
Va Uni Cele Două Inimi
În Însăşi Inima Ta,
În care este toată Taina.

O, Iubire-Icoană,
Chipul Tău, Iisuse,
Rostire şi Închinare
De mare Taină.

*
Toată Taina Lumii este astfel în Fiinţialitatea de Creaţie
pe care o Asumă Fiul lui Dumnezeu, ca Întrupare.
După cum este o Fiinţă Unică a Dumnezeirii, aşa este şi
o Fiinţă Unică de Creaţie, ce este Trupul lui HristosChipul de Creaţie.
Iată, Părinte,
Eu, Unicul Fiul Tău,
Îmbrăcat
Şi cu un Chip

De Fiu Creat,
Ce-ţi va Cânta
Încă o dată
Iubire ne-ncetată.

Şi iată, Lumea este Revărsarea acestei Cântări de Iubire.
Fiinţialitatea de Creaţie este „Cartea Vieţii”, pe care Fiul
lui Dumnezeu o „Scrie” precreaţie-precosmic şi apoi o
desfăşoară ca Lume.
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Inima din Absolut
Dumnezeirea Însăşi
Are o Taină,
Care Se Arată
Ca Inimă
Cu Chipul Său
De Icoană,
Chipul de Fiu,
Iubire Născută
Din Iubirea ce-o are
Absolutul Tată
Dumnezeu.
O, Inimă
Dumnezeiască,
Chipul de Fiu,
Din Absolutul
Dincolo de toate,
Curgi în Revărsare
Sânge Divin
Ce Se face Trup,
Lume-Iubire Creată
În Inimi de Fii,
Absoluturi frânte
În Unicul Absolut.

Dumnezeirea
Doar în Chipul Său de Fiu
Poate să încapă;
Şi Lumea
Tot doar într-un Chip de Fiu
Poate să se Nască.
Inima Dumnezeiască
Nu putea să-ncapă
Decât într-o altă
Inimă de Taină,
Mare cât o Lume
Ce a coborât
Din Absolut.
Inimă deodată
Dumnezeiască
Şi Lume
Eşti Tu, Iisuse,
Iisuse Nume,
Iisuse Chip,
Iisuse Iubirea
Din Absolut.

Avva şi Ucenicul
Despre rugăciunea creştină – „Invocă pe Domnul cu
avânt” – Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-mă pe mine păcătosul (păcătoasa).
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Fă-o fără întrerupere, în timpul muncii, la masă, în patul
tău, într-un cuvânt, de la deşteptare până la culcare”.
Sfântul Teofan Zăvorâtul
Încât în Chipul Tău
Mereu
Mă văd şi eu
Cântând cu Închinare,
Icoană de Altar
Cu Duh şi Har.

Inimă deodată
Dumnezeiască şi Lume
Eşti Tu, Iisuse,
Iisuse Nume,
Iisuse Chip,
Iisuse, Iubirea
Din Absolut.

Dacă nu aş avea
Mai întâi Chipul Tău
Icoană de Fiu,
Nici eu nu aş avea Chip.

Iisuse,
Este aşa de Viu
Chipul Tău de Fiu
Din mine,

Avva A... încearcă să fie deodată şi pe linia strict
Filocalică, şi pe tradiţionalul Carpatin.
*
– Fiilor, Practica Rugăciunii Isihaste este considerată
„invocare-pronunţare”, „Teologie-vorbire mistică”, „iscusinţă Duhovnicească”, „Taina celor Sfinţi”.
Să pornim Biblic, Numele lui Dumnezeu este „înfricoşător şi mistuitor”, şi de aceea doar Preoţii „aleşi” îl pot
Numi. De aceea se face Altar şi Chivot unde Numele lui
Dumnezeu i se aduce Mărturisirea şi Supunerea cuvenită.
Specificul Vechi Testamentar este „Supunerea Sacră”. A te
ruga Domnului înseamnă a te Supune total Lui. Jertfele
sunt „Supunerile proprii”. De aici „Rugăciunea Legii
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Domnului”. Actualizarea „Conştiinţei Legii Domnului”
este Rugăciunea anterioară creştinismului. Legea Sa şi
Supunerea sunt deodată şi fără despărţire. Cei din
vechime întâi se „Supun Legii Domnului”, şi apoi Îl pot
Numi. Întâi fac Altar şi aduc Jertfele de Supunere, şi aşa
pot ridica Ochii spre „Cel de Sus”.
Cu Dumnezeu nu Vorbeşti oricum, ci doar în condiţie
de Sacralitate-Altar, cu Dar-Jertfă şi cu Supunerea faţă de
Suveranitatea Absolută Divină.
Dumnezeu este
„Superioritatea maximă”, şi noi Creaţia, prin „Închinarea”
faţă de aceasta putem avea acces de Participare.
A Vorbi cu Dumnezeu înseamnă Rugăciune, adică Închinare-Supunere, pe fond de Sacralitate-Altar şi Dar-Jertfă.
Originea Rugăciunii Biblice este în Altarul lui Abel şi
cel al lui Cain, primii Fii ai lui Adam.
Adam, după căderea din Rai, plângea necontenit:
– Doamne, Te-am pierdut, că nu-mi mai Răspunzi şi nu
mai Vorbeşti cu mine.
Abel, Copilul, îl întrebă:
– Tăticule, cine este Doamne-Doamne pe care l-ai
pierdut? Şi Adam încercă să-i explice primului Copil
„păcatul” său.
– Încearcă şi tu, Copilaşul meu, poate la tine va Veni...
Şi Abel care avea doar câţiva anişori, ca şi Adam, mereu
repeta „Doamne-Doamne”. Şi aşa în Conştiinţa sa se trezi
corelaţia unui „Loc al lui Dumnezeu”, unde Dumnezeu să
fie Chemat. Abel reuşi să construiască un mic Altar şi într-o
zi alergă la Adam emoţionat:
– Tăticule, să ştii că Doamne-Doamne mi-a Răspuns
când L-am Chemat să Vină pe Altarul Dăruit Lui; i-am
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Auzit Glasul care m-a făcut să cad în genunchi, pe care şi
acum îl simt ca pe o Mireasmă ce nu există la nici o floare.
Tăticule, acum ştiu şi eu „Cine Este Doamne-Doamne”,
care nu poate fi „Întâlnit” decât la „Altarul Său”. Şi de
atunci Abel doar pe un Altar cu o Jertfă-Dar şi cu Închinare avea acces la Divinitatea pierdută a lui Adam-Omul.
Şi semnul Venirii Domnului era „Focul mistuitor” ce
ardea ca pe o tămâie înmiresmată Jertfa-Darul. Cain făcea
şi el un zis altar, la care aducea o jertfă-dar fără Închinarea-Supunerea totală faţă de Divinitate (aducea jertfă
din ce era de prisos şi nu din ce era mai bun şi cu
renunţare, cum aducea Abel). Aşa, la Rugăciunea lui Cain,
nu se pogora „Focul Divin” şi jertfa-darul său nu se făcea
„tămâie înmiresmată”, iar „focul său” producea un „miros
urât şi respingător”.
Rugăciunea Creştină este pe acest Model Iconic, în care
Altarul este Însuşi Fiul lui Dumnezeu, Jertfa-Darul este
Întruparea Lui şi Închinarea-Supunerea este Iubirea (în
locul Legii). Rugăciunea Creştină nu mai este „Rugăciunea
Legii Divine”, ci „Rugăciunea Iubirii Divine”. Închinarea
Creştină este Iubirea Chipului de Fiu. „Legea” este doar
Chipul Suveranităţii Absolute Divine. Anticii nu Vorbeau
cu Divinul şi nici nu se întâlneau cu El, ci doar se „prosternau şi I se Închinau” şi-L recunoşteau ca „Autoritatea
Absolută-Legea”. În Rugăciunea anticilor era „hotarul
transcendental” de netrecut între Divin şi Creaţie. Rugăciunea veche era doar o „Privire de la distanţă”, de peste
„prăpastia transcendentală” prin care treceau şi „Raze de
Har Divin”. La antici este „Glasul Domnului” ce nu se
vede la faţă, în care este „Vorbirea-Legea” Lui. În Vechiul
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Testament este „Religia Legii Divine”, ce iese din Chivotul
închis al Glasului Domnului (Tablele Legii). În creştinism,
Glasul Domnului este Arătarea Celui care este Însuşi
Cuvântul-Glasul Divin, şi Chivotul este acum Chipul Său
de Fiu Divin, în care Legea este Iubirea.
Rugăciunea anticilor era „Rugăciunea Umbrei-Spatelui”
Lui Dumnezeu, aşa cum i se arată lui Moise pe Sinai, pe
când cea creştină este „Rugăciunea Chipului de Fiu”, care
stă „Faţă în Faţă” cu Tatăl Dumnezeu şi poate Vorbi prin
„Rugăciunea Tatăl Nostru”.
*
– Fiilor, Rugăciunea Filocalică este pe Modelul Biblic,
de Altar-Sacralitate, Jertfă-Dar şi Închinare-SupunereLege-Iubire.
„Lumea este Alfabetul” Numelui Chipului lui Dumnezeu. Taina Vechiului Testament este în Chipul Creator
Suveran al lui Dumnezeu şi în Reînnoirea permanentă a
Lumii, din „Jertfele-Darurile” celor Create. Toată Făptura
doar dacă se Închină Domnului, dacă se Aduce pe
Sine Jertfă-Dar, dacă se „Mistuie de Focul Divin”, se
„Menţine”.
Conştiinţa Religioasă a Vechiului Testament este „Conştiinţa Legii Jertfei-Darului-Închinării”. Dacă se sistează
„Jertfa Legii”, se rup „Legile Lumii” şi totul se distruge.
Legea Biblică este „Legea Jertfei” prin care Lumea se
menţine şi se „Re-înnoieşte” şi totodată are Legătura cu
Divinul şi Divinul cu Lumea. Cea mai importantă, în
Vechiul Testament, este această „dublă Legătură” deodată, a Lumii cu Dumnezeu şi a lui Dumnezeu cu Lumea,
şi orice „gol” produce distrugere şi moarte.
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Dialogul Mistic al Vechiului Testament este însă un
„Dialog al Supunerii”, şi nu al Întâlnirii directe. Memorialul Lumii se „mistuie de Focul Divin”, ca Jertfă-Dar, şi
Divinul îl „reînnoieşte” şi aşa continuu. Creaţia are „frica
morţii”, de aceea trebuie să aibă „trezia Jertfei”.
În Vechiul Testament, „hotarul” dintre Dumnezeu şi
Lume este „moartea”, care trebuie permanent „prefăcută”
în Viaţă-Recreere.
În creştinism, „hotarul” nu mai este „moartea”, ci direct
Viaţa Nemuritoare.
*
– Mistica Isihastă este şi ea pe baza unei Viziuni
Antropologice specific creştine. Omul este după Chipul şi
Asemănarea lui Dumnezeu (Facere 1, 26). Omul este
considerat „Unirea” Cerului (Spiritualului) cu Pământul
(materialul).
Atenţia este pe partea Spirituală, prin care este
„accesul” spre Divinitate, insistându-se pe „ieşirea” Spiritului din „legăturile” materiale, ca să fie „Liber” doar spre
Dumnezeu. Aşa este Mistica Spirituală, ce în creştinism
este supranumită şi Duhovnicească.
Spiritul are ca instrument Mintea, şi materialul are
senzitivul, până la „fiziologicul organic”.
Biblic se insistă însă pe „deosebirea” netă a lui Dumnezeu, atât din Spirit, cât şi din materie-senzitiv, ca
dincolo de ambele, dar pe care ambele îl pot „oglindi”.
Cea mai grea problemă a Misticii este cum pot oglindi
Mintea şi senzitivul cele Divine, fără să confunde pe
Dumnezeu cu acestea, sau să-l falsifice cu cele create. De
aici Mistica „detaşării”, atât de Mental, cât şi de senzitiv.
Dar atunci cum se „umple” golul, cu un Divin direct?...
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Se ştie că Spiritul şi senzitivul nu-l pot „Vedea” pe
Dumnezeu direct, ci doar prin „traducerile” Spirituale şi
materiale. Mistica vrea să excludă şi aceste „traduceritranspuneri”, dar ce „rămâne”?... Anticii vorbesc de „golul
transcendental”, de unde se poate „privi Liber” atât Divinul,
cât şi Creaţia... Această mistică a „golului intermediar”
atât pentru Divin, cât şi pentru Spiritul lumii nu este
mistica Biblică şi nici Creştină. „Golul” este „moarteapăcatul”, ca „străin” pentru ambele părţi. „Golul transcendental” este „iluzia luciferic-demonică”, ce „negativizează” pe Dumnezeu cu un „anti-chip” în care se poate
„autodiviniza” şi Chipul de Creaţie.
Îngerul Luceafăr zice Îngerului Gavriil, înainte de
căderea din Cer:
– Gavriile, eu vreau să Văd pe Dumnezeu direct, nu
prin Chipurile noastre şi ale lumii, sau printr-o Întrupare a
Fiului Său... Am descoperit un „loc” unde „hotarul transcendental” de netrecut, dintre Divin şi Creaţie, se poate
face „puntea transcendentală”, şi aceasta este „golul transcendental”, unde nici Dumnezeu, nici Creaţia nu mai
există şi de unde se pot Vedea fără intermediari atât
Divinul, cât şi Lumea...
– Dar nu există acest „gol”, şi apoi cum să „ucizi” pe
Dumnezeu, care este Totul Absolut?..., se miră Gavriil.
„Hotarul transcendental” este un „abis tot Dumnezeiesc”,
pe care noi, Creaţia, nu-l putem trece, dar pe care îl trece
Dumnezeu la noi... „Puntea transcendentală” are doar o
singură direcţie, a Divinului spre Creaţie, şi niciodată a
Creaţiei în Divin. Taina Creaţiei nu este „Intrarea Creaţiei
în Divin”, ci „Intrarea Divinului în Creaţie”. Creaţia nu se
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Întâlneşte cu Divinul în Divinul Însuşi, ci în „Locul
Creaţiei”, unde Dumnezeu Vine să se Dăruiască şi
Creaţiei. „A intra” în Divin este imposibil, că trebuie să te
prefaci în Însuşi Divin, ce ar însemna „desfiinţarea”
Naturii Create, adică uciderea a însăşi Creaţiei...
Divinul nu Creează ca să distrugă, ci să Permanentizeze. Sensul Creaţiei este „Permanentizarea” ei ca Existenţă
alături de Divin. Divinul „trece hotarul transcendental”, şi
noi Creaţia Vedem un Divin Îmbrăcat în Creaţie. Ce faci
tu, Luceafăr, este un „divin gol de sine şi de creaţie”, ce
este o „închipuire ucigătoare”... Divinul nu este niciodată
„gol de Sine” şi nici „gol de Creaţie”, ci un Deplin Absolut.
Îmbrăcarea-Întruparea Divinului şi în Creaţie este o Taină
doar a Divinului Creator.
– Dar, Gavriile, eu nu vreau un Dumnezeu Îmbrăcat, ci
un Dumnezeu direct, şi doar printr-o „vedere de gol” se
poate vedea...
– Şi ce vezi?...
– Văd „taina golului divinizat”...
– Aoleu, ce faci, Luceafăr, e îngrozitor... faci un „antichip”
al Divinului...
– Dar „Vederea cu Trup de Creaţie” a lui Dumnezeu, la
fel, nu este o adevărată vedere...
– Aici te încurci tu, Luceafăr, că Trupul lui Dumnezeu
care Vine în Creaţie nu este o prefacere a Divinului în
Creaţie şi nici o amestecare, ci este tocmai o „Distingere” a
Divinului. Este un „Trup transcendental” pe care-l poate
avea doar Dumnezeu care Vine în Creaţie, şi apoi Creaţia
prin Trupul transcendental se Împărtăşeşte de Divin.
„Puntea” peste „hotarul transcedental” nu este „golul
transcendental”, ci „Trupul transcendental”... Şi acest
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Trup este Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu nu se îmbracă în toate „trupurile lumii”, ci într-un
„Unic Trup” din care apoi „iau” Trup toate Făpturile
Create. Prefigurarea Trupului Fiului Divin este „Cartea
Vieţii”, în care sunt prefigurativ toate „Chipurile lumii”.
Noi aşteptăm ca să vină momentul când Cartea Vieţii să
se facă Chip-Trup, prin care Fiul lui Dumnezeu să se Vadă
la Faţă şi în care noi, Făpturile Create, de asemenea să ne
Vedem şi să ne Identificăm fără amestecare, Fiecare în
parte. De aceea noi deocamdată facem „Ritualul Altarului
Cărţii Vieţii”, ce înseamnă: Sacru Divin-Altar (ca însăşi
Cartea Vieţii); Dar Divin (tot însăşi Cartea Vieţii) şi Închinare-Supunere (pe care trebuie să o facem noi). Şi după ce
facem acest Ritual va veni momentul „Întrupării”, Taina
„Deschiderii Cărţii Vieţii”, ce se face direct de Fiul lui
Dumnezeu.
Doar în „Trupul transcendental” al Fiului lui Dumnezeu se Deschide Cartea Vieţii şi, mai mult, va fi nu în Cer,
ci pe Pământ.
– Din această parabolă, reiese distincţia clară dintre
Teologicul Vechiului Testament şi cel al Noului Testament. Până la Întruparea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
este Ritualul Cărţii Vieţii (Prefigurarea Trupului Hristic),
care este „Închisă”, ca un Chivot, din care se „Aude” doar
Glasul Domnului. În creştinism, Glasul Domnului este
Chipul Arătat-Trupul lui Hristos. De aceea Ritualul Vechi
Testamentar nu are „Ritual de Altar”, ci Ritual în „afara”
Altarului. În Altarul antic este „tăcere absolută”, este
Supunere şi Închinare absolută. Toate „Jertfele” antice se
fac în „afara” Altarului.
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În creştinism, Altarul se Deschide şi tot Ritualul se face
direct în Altar, ca Liturghia Trupului lui Hristos, şi în
afară se „Participă”. Aici se încurcă sectele de astăzi, care
„desfiinţează” Altarul şi fac un „fals ritual” în „afară-casă
de rugăciune”. La fel sunt cei care fac „mistica transmisiilor”, ca „voci şi glasuri tainice” ce se pretind descoperitoare de mesaje divine... În creştinism, Glasul Domnului
este doar al lui Hristos, şi toţi ceilalţi sunt „propovăduitorii” Glasului Hristic. În creştinism, nu vorbeşte Tatăl,
ci doar Fiul-Glasul de Arătare al Tatălui. De asemenea
Sfântul Duh Vorbeşte doar ale Fiului, şi niciodată ceva de
sine. Toate „glasurile” ce nu au Chipul lui Hristos sunt
„străine” de creştinism.
*
– Pe aceste repere biblice, noi acum putem sesiza
specificul inconfundabil al „Rugăciunii Creştine”.
Specificul Vechiului Testament nu este „Numele” lui
Dumnezeu, ce este ştiut şi accesibil doar de Preoţie, ci este
„Glasul-Legea” lui Dumnezeu. Credinciosul trebuie să
Asculte Glasul Domnului, să se Supună Lui şi să se
Închine „Celui ce nu este voie să-L vezi”. „Hotarul transcendental” este „mistica veche”. Să te Închini la „Altarul
hotarului transcendental” este Practica Rugăciunii. Vechiul
credincios nu trece acest hotar, care este „moarte”, ci din
contră, îl face „Templu”. Doar la „Altarul hotarului transcendental” se poate „auzi” Glasul Domnului şi cine Îl Aude
va primi Viaţă. Această „mistică a Glasului Domnului” este
specificul antic. Proorocii Aud şi Primesc în mod special
Glasul Domnului. Ceilalţi Îl Ascultă de la cei care L-au
Primit. „Cărţile Vechiului Testament” sunt „Glasul Domnului” transmis de „cei aleşi” de Însuşi Domnul.
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În creştinism Cuvântul Sacru este Chipul Întrupat al
Fiului lui Dumnezeu, este Cuvântul Personalizat. În
Vechiul Testament Glasul Domnului este într-o „Personalizare ascunsă”, este „hotarul transcendental”, ce nu
este accesibil, de unde „interdicţia” Numelui lui Dumnezeu.
Doar „Cuvintele Domnului” sunt considerate toată
Teologia şi mistica antică. La filosofi Cuvintele Divine se
fac „Ideile Spirituale, principiile primordiale”, până la
„vorbirea tăcerii transcendentale”.
În Vechiul Testament Cuvântul Divin este Glasul
Domnului, care presupune şi Persoana Sa (cea inaccesibilă). A face „mistică cu o Personalizare presupusă, cu
hotar transcendental”, este „mistica veche”. „Teologia
Cuvântului transmis” este Teologia veche. În creştinism
Cuvântul Divin este direct Personalizat de Hristos şi se
face Trupul de Arătare al Lui Hristos. Cuvântul este
Personalizare Fiinţială în Comunicare. Cuvântul nu este
Însăşi Fiinţa Divină (ca esenţă în Sine), ci Exprimarea ei
directă. Secta athonită a „onomolatrilor”, ce considerau
Numele lui Hristos ca Însăşi Fiinţa, aici se încurcau.
Cuvântul este întotdeauna Personalizat ca şi Fiinţa, dar în
Persoană subzistă Fiinţa, pe când în cealaltă parte
Cuvântul subzistă în Persoană, şi, mai mult, Cuvântul
Deschide Persoana, pe când Persoana interiorizează Fiinţa.
Persoana este „Autorelaţie Fiinţială”, iar Cuvântul este
Comunicarea Relaţiei Personale. Persoanele Fiinţiale
Treimice Dumnezeieşti Comunică direct prin Cuvântul
Personal, din care ies apoi Strălucirile Energetice Necreate
Harice. Energeticul nu este Comunicarea directă a Persoanei, ci a Comunicării-Cuvântului Persoanei. Intrafiinţial,
Comunicarea trebuie să fie tot Personalizată, dar nu se
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confundă cu Însăşi Persoana sau Fiinţa, fiind însă în De-oPersonalitate. Personalitatea este Exprimarea direct
Personală a Întregii Persoane în totalitatea Sa, şi Cuvântul
este Comunicarea acestei Exprimări. Harul apoi reflectă
Energetic Comunicarea Exprimării Personalităţii. De aceea
zice Sfântul Simeon Noul Teolog:
– În Lumina Harică Dumnezeiască se face o Comuniune
cu Dumnezeu Personal... Se face Văzut, se Aude, Vorbeşte,
dar într-un mod ce nu se poate exprima de noi.
De ce trebuie insistat pe distincţia dintre Comunicarea
prin Cuvânt şi Comunicarea prin Har? Pentru că în
Mistică se amestecă adesea Fiinţa cu Energiile sale şi chiar
se cade într-o „mistică energetică” ce „depersonalizează”
mascat Fiinţialitatea.
Mistica specific Creştină este „Mistica Cuvântului
Personalizat, şi nu „mistica harismelor energetice”.
Cuvântul nu este Persoana Însăşi, ci Exprimarea Personalizării Persoanei Însăşi. Persoanele între ele nu Comunică
Fiinţial (că sunt deja De-o-Fiinţă), ci Comunică InterPersonal prin Personalitatea Proprie. Persoana în Sine este
Autorelaţie Fiinţială, care nu se opreşte la aceasta, ci face şi
o Relaţie Inter-Personală ca Personalitate. Mulţi se opresc
la „Relaţionalul Autofiinţial” ca Persoană şi-l amestecă
direct cu cel Interpersonal de Personalitate. Distincţia pe
care o facem noi este de mare importanţă în Mistica
specific Creştină, care este o Mistică Inter-Personală.
Relaţia Auto-Fiinţială este Persoana, şi Relaţia dintre
Persoane este Personalitatea, ce se Comunică prin Cuvânt,
şi Cuvântul apoi are transpunerea Harică Energetică.
Noi după păcat nu mai ştim de acest Cuvânt Personal,
ci am rămas doar cu reflectările lui energetice.
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De aici „Mistica Tainei Cuvântului” din Isihasmul Creştin.
În sens mistic creştin, orice Cuvânt este un NumePersoană. Numele nu este Însăşi Persoana, ci Personalitatea Persoanei şi Cuvântul este Exprimarea Numelui.
A Numi pe Hristos devine astfel o „Rugăciune-Vorbire”.
Personalitatea Persoanei este Limbajul de Taină ce prin
Cuvânt se Comunică. Numele este astfel Actualizarea
Exprimării Persoanei.
În Vechiul Testament Cuvântul este fără Numele lui
Dumnezeu şi suplineşte Numele. În creştinism Numele
este Arătarea „Celui din Cuvânt”. Misticii vorbesc de un
„Viu al Numirii”, ce este tocmai acest fapt. Unii îl consideră „Prezenţa Divină” şi Harică.
Unii se „opresc” aici ca drum mistic. Aşa fac din
Numele Divin Altar, unde se aduce Darul-jertfa proprie şi
Închinarea mistică. Pronunţarea continuă a Numelui
Hristic, până la Interiorizarea-asimilarea lui prin Inimă,
devine o Unire transcendentală, Duhovnicească, prin concretul unui Har Suprafiresc. Este „Mistica Duhului Haric”
ce Poartă deodată pe Dumnezeu şi Creaţia. „Vederea de
Duh” este această „Mistică a Întâlnirii în Cuvânt de Duh”.
În Duh, Vederea este direct Cuvântul, şi în Cuvântul este
direct Persoana, şi în Persoană este Cel Numit. Numirea
devine astfel un „Agape-Iubire”, o Iubire ce se Împărtăşeşte. Numele se face Altar, Dar, Închinare, Cuvânt,
Întâlnire, Iubire, Împărtăşire.
„Numeşte fără încetare Numele lui Iisus în Inima ta, şi
nu-ţi închipui nici o imagine sau formă, sau simţire, şi ţine
o trezie-atenţie doar la Cuvântul Numelui, care se
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Deschide într-un Duh ce se face Vedere, Auzire şi
Întâlnire”.
*
Idealul misticii este ajungerea la Comunul Dialogal, la
Iubire. Iubirea niciodată nu e singulară, ci doar în
„Împletire cu celălalt”. Persoana este „Autorelaţie-Autounitate de Sine”. Persoana are o Exprimare Proprie, ca
Personalitate, baza Interpersonalului (Relaţiei cu altă
Persoană); Exprimarea-Personalitatea are o Comunicare,
Cuvântul-Limbajul, Actul direct Personal; Cuvântul are o
Întâlnire Dialogală, Iubirea.
Mistica isihastă creştină este mistica „Numirii Iubirii
Divine”. A Numi este însăşi Vederea. Adam Vede toate
Făpturile Lumii şi „le pune Nume” (Facere 2, 19). Putem
compara Numele cu un fel de „fotografiere”. OchiulVederea este ca o capacitate de „fotografiere”, prin care te
întâlneşti cu cele din jur. Şi Identificarea este Numele-Faţa.
Cele două, Numele şi Faţa, sunt Exprimarea Propriului
Chip.
Dar mai trebuie Comunicarea Numelui şi Feţei, care
este Vorbirea-Cuvântul-Limbajul. Cuvântul ar fi ca o
„multiplicare” a mai multor fotografii ale Feţei cuiva.
Cuvintele Cuiva sunt diferite, cum ar fi poziţiile diferite
ale Fotografiilor. Numele şi Faţa rămân însă Permanente şi
neschimbate. Dar Numele şi Faţa se Împodobesc de
Cuvânt-Limbaj, printr-un Comun de Unitate, ce este
Iubirea. De aici se zice că Numele, Faţa şi CuvântulLimbajul”, în Comunul Iubirii, sunt Integralitatea cuiva.
Esenţa Fiinţială este deja Iubirea, dar ea este Trăită de
Persoană numai prin Interpersonalul Comunului. A Iubi
este Originea Închinării. Exprimarea Închinării este Ritualul.
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*
Ritualul este Taina Însăşi a Fiinţei în Sine. Se zice că
Fiinţa în Sine este Libertatea Absolută, de aceea nu se
defineşte, nu se leagă şi nu se compară cu nimic. Şi totuşi
Fiinţa este Originea tuturor determinărilor, legăturilor şi
comparaţiilor. Libertatea nu se supune nici unei Logici.
Dacă este „nemişcare”, este „Închidere” şi nu mai este
„Liberă”; dacă este „mişcare” este legată de aceasta şi
pierde Libertatea; dacă este „fixare”, la fel; a fi „unul” nu
mai este Libertatea multiplului, şi a fi „multiplu” nu mai
este Libertatea „unului”; a te „auto-determina”, ori în
fixare ori în mişcare nu mai este Libertate; a fi în „gol” sau
în „nimic”, de asemenea nu mai este Libertate, că eşti
lipsit de Deplin. Ce este atunci Libertatea? Se zice că este
un „Spontan” atunci când nu există nici o determinare.
Noi zicem, ca mistică isihastă, că Libertatea este Ritualul.
Libertatea nu se poate percepe decât în paradoxuri. Eşti
Liber doar dacă eşti totodată în Legătură cu Ceva. Eşti
Liber doar după ce ţi-ai făcut Datoria, care este capacitatea
Libertăţii. Cei care fac „paradă” că orice obligaţie şi
datorie este o lipsă de Libertate ei înşişi se fac robii
„incapacităţii” Libertăţii.
Libertatea este Absoluta Putere Fiinţială de a face orice
şi de a nu face orice. Libertatea Absolută este, paradoxal,
nu în „raportare” faţă de ceva, sau de Sine Însuşi, ci
„dincolo” de orice raportare şi mai mult, într-o Unică
Raportare faţă de toate Raportările posibile; Libertatea este
astfel totuna cu Permanentul, dar nu în „Închidere”, ci în
Absolută Deschidere.
Libertatea nu este „punct-esenţă-centru”, ci SupraSuprafaţă; nu este centrul din care pornesc Razele, sau
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butucul din care ies spiţele, şi nici „circumferinţa” unui
imens „Cerc”, ci „peste” acestea şi deodată cu acestea, fără
amestecare sau contrarietate. Libertatea nu este „Orientată”
nici spre Interior, nici spre exterior, este deodată în ambele
şi „peste” ele, şi paradoxal, într-o Unică Orientare de
tainică Libertate. Libertatea este totuna cu Absoluta
Conştiinţă ce se „Rememorează” pe Sine în toate „Legăturile” posibile; şi Conştiinţa-Libertatea fără „MemoriiLegături” se „robeşte” propriei Libertăţii, de aceea
Libertatea doar în Legături este Liberă.
Cel care se leapădă de toate „Legăturile” şi de toate
Datoriile, de toate Activurile, nu este Liber, ci „robul”
Libertăţii, care se face „auto-gol”; „golul” ce este însăşi
„anti-libertatea demonică”. Diavolul a încercat o zisă
„libertate paralelă”, ce este imposibil, că „două Absoluturi” nu pot fi unul lângă altul.
Libertatea este Actul pur al tuturor Legăturilor; este
Libertate în proprie Libertate. Libertatea, paradoxal, este
„Reguli şi Legi” „peste” Reguli şi Legi. Libertatea nu este
în „tăcere”, ci în Răspuns „peste” toate „Legăturile”, de
aceea „toate legăturile posibile” nu pot „lega” Libertatea.
Libertatea este Absolutul în Proprie Fiinţialitate, de aceea
Libertatea este cea mai „Grea Purtare”, din care cauză
doar în „Legături” se „sprijineşte”.
Cine descoperă că în „Legături se Sprijină-Odihneşte”
de fapt Libertatea, acela a câştigat Vederea Libertăţii. Şi
Ritualul „Odihnei-Sprijinirii” Libertăţii este Iubirea; şi
Iubirea este Ritualul Libertăţii. Şi Ritualul Iubirii este
Rugăciunea-Închinarea. Şi Vorbirea-Numirea este „Sprijinirea-Odihna” Închinării-Rugăciunii. Şi „Starea în Gestul
Iconic” al Închinării este Intrarea în Libertatea Absolută,
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care este ca în Icoană, un Supra-Static în deodată „toate
Mişcările”.
Libertatea este ea Însăşi Altarul, este Darul-Jertfa, este
Închinarea-Iubirea, şi în Legătura acestora se Odihneşte şi
este Libertatea Absolută. Doar cine „Intră în Absolutul
Divin” poate „duce” Greul Absolut al Libertăţii, ca şi
totodată infinitele Legături ale sale. Şi mai mult, cine a
ajuns Liber, a ajuns faţă în faţă cu „Hotarul Transcendental”, pe care paradoxal, nu mai trebuie să-l treci tu, ci
„Intră” el în tine şi se face Libertatea Absolută.
Îngerul demonic a încercat o Libertate ruptă total de
orice „legătură” şi a „inventat” un iluziv „gol transcendental”, ca „anti-libertate”.
*
– Ca Mistică, Rugăciunea Creştină are un complex
propriu, care cere „Povăţuire” şi Ascultare.
Cei râvnitori pot începe Practica Rugăciunii Creştine, cu
obişnuitele Rugăciuni, cu Participarea la Ritualul Liturgic
al Bisericii şi în particular cu o „Rugăciune meşteşugită”,
de Pronunţarea Numelui Sacru al Domnului Iisus, sau în
specific Carpatin, ca Gest Iconic de Închinare. Şi, în
măsura Practicii, fiecare se va convinge de posibilităţile
respective.

Medicină Isihastă
După „tradiţionalul” Pustnicului Neofit Carpatinul,
Pravila sa era din câteva „repere” de bază: JurământulLegământul Practicii; Ritualul Bisericesc Liturgic; Ritualul
Personal; Asceza Mâncării; Activul Iconic.
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Aici ne oprim direct la Asceza Mâncării, considerată de
Neofit „Puntea dintre Cer şi Pământ”, sau „legătura dintre
Rai şi păcatul căderii”.
Mâncarea este „ceva” din însăşi esenţa Vieţii, sau este o
„Exprimare” a Actului Vieţii? Mulţi fac din Mâncare însăşi
Viaţa. În creştinism este chiar o „umbră” de „Sacralizare a
Mâncării”, ce are sensul în Împărtăşirea-Euharistia Liturgică. Mâncarea este însăşi „Substanţa” Vieţii, sau este o
„Relaţie” a Vieţii-Substanţă de Sine? Viaţa este Act al Fiinţei,
sau este Însăşi Fiinţa? În viziunea Pustnicului Neofit,
Fiinţa şi Viaţa sunt deodată şi Actul acestora este „manifestarea”. Mâncarea este „Puntea-Legătura” dintre Viaţă şi
„Manifestările” ei. Mâncarea ar fi un fel de „PersonalitateExprimare Relaţională” a Vieţii. Esenţa Mâncării este
„Relaţionalul”, de aceea este în legătură directă cu toate
Exprimările. Orice Exprimare este pe baza unei „Comunicări-Dăruiri”, ce concret se face „Împărtăşire-Mâncare”.
În Relaţionalul său, Viaţa caută „Gustarea Relaţionalului”
şi aceasta este de fapt Mâncarea, „Comunul-Gustul
Relaţionalului”.
Se zice mistic că în Rai Natura cu Pomii, Fructele şi
Verdeţurile, ca şi toate Făpturile, inclusiv Omul, aveau un
fel de „Viu”, ca Expresie a Capacităţii fiecăruia de a
Comunica. Orice Relaţie producea o Legătură şi transmitere de acest Viu, mai ales în Actul Mâncării, care era
„Împlinirea Comună” a Relaţionalului Personal. Astfel nu
se „consumau prin distrugere”, ci îşi Comunicau acest
Viu, care era în „Gustul-Relaţionalul propriu”. În Mâncare
nu se consumă „substanţa” celui mîncat, ci această
„Expresie Vie a Relaţionalului”. După păcat, dispare Viul
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Relaţional, şi aşa se „distruge” Mâncarea, se rupe, ca să
elibereze „Viul Relaţionalului”, care este „forţat-maltratatconsumat”. „Sacrul” Mâncării este astfel „Întâlnirea-Împrietenirea-Dăruirea-Comunicarea Comună” a Relaţionalului, care să Împărtăşească „Viul Comunicării”. După
păcat, Mâncarea devine „ucidere” şi nu Împărtăşire. Euharistia Liturgică Hristică readuce Împărtăşirea fără ucidere.
Ştiinţa de astăzi studiază fizico-chimismul „Viului
Relaţional”, din „Mâncarea omorâtă” şi maltratată. Se
intuieşte că în Alimentele crude ar mai fi „ceva” din
„Memorialul Viului”. Mistic trebuie „căutată” Întâlnirea
Comunicării Relaţionale, ce nu consumă „Substanţa”, ci
face „Substanţa în De-o-Fiinţă”, adică în Comunul Relaţional Interpersonal.
*
Asceza Creştină este funcţie de cele două specificuri ale
„păcatului”, cel demonic (lipsa totală de orice Comun) şi
cel Adamic (auto-comunul-autogustarea). La Îngeri este
Comunul de Relaţie Interspiritual cu Dumnezeu, şi cei
căzuţi-demoni fac „golul” acestuia, ca o „autospiritualitate”, prin care Divinul este „dizolvat până la gol total”,
din care apoi să se „refacă prin proprie spiritualitate”.
Păcatul demonic este refuzul de a-L Vedea pe Dumnezeu
direct, ci prin „prefacere de proprie spiritualitate”.
Sloganul Luciferic-demonic este:
– Eu vreau ca Dumnezeu să fie după „chipul şi asemănarea mea”, că doar aşa îl pot vedea”... Eu şi Dumnezeu să
fim „una”, dincolo şi de mine şi de El, în „golul
transcendental”...
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Specificul demonismului nu este „auto-plăcerea”, ci
„auto-anihilarea”, ca zisa „ultima esenţă” a Fiinţei. Demonismul nu este „consum”, ci „anihilare”. Paradoxal,
„plăcerea” este „duşmanul” de moarte al demonismului.
Demonismul „urăşte” plăcerea, dar o incită la Om, la care
plăcerea este specificul morţii proprii.
Specificul păcatului Adamic este „autoplăcerea”, prin
care „consumă-absoarbe” Comunul Interpersonal-Relaţional şi-l face „plăcere singulară-sieşi”. Demonismul face
„auto-gol transcendental”, şi Omul face „auto-plin
transcendental”.
„Plăcerea” este „deformarea” Chipului Iubirii. Iubirea
este Întâlnirea în Comunul De-o-Fiinţă Interpersonal, ce
are acea Beatitudine Transcendentală de Integralitate, dincolo şi de Suflet şi de trup. Păcatul „rupe şi contrariază”
Interpersonalul Relaţional, şi aşa apare o „auto-iubire
parţială”, ce se traduce ca „plăcere”.
Îngerii-demoni învinuiesc pe ceilalţi Îngeri că sunt
„robii Iubirii, Trans-Relaţionalului” şi pe Oamenii Sfinţi îi
numesc „robii autoplăcerii, auto-relaţionalului”. Demonismul este „lipsă totală de relaţional”.
Aici se încurcă majoritatea celor ce fac Mistică, cu
zbateri confuze între specificul demonic şi specificul
Adamic. Omul în Suflet are „spinul” păcatului demonic şi
în Trup are „spinul” păcatului Adamic. Mai mult, Omul
face „mutaţii-transferuri” de păcat Adamic în Suflet şi de
păcat demonic în Trup, de unde „patologiile” complexe
ale Vieţii Omului. Auto-plăcerea în Suflet devine o
„de-spiritualizare” şi „auto-neplăcerea în trup” devine o
„auto-anihilare corporală”, ambele distrugătoare şi
păcătoase. Misticul este astfel între „ciocan şi nicovală”, în
150

situaţia de a nu accepta plăcerea, dar nici a anihila plăcerea, ci a le „Reintegra” în Iubirea-Transcomunul Transcendental. Paradoxul „ieşirii din orice sensibil” şi
„rămânerea în tot sensibilul” este „mergerea pe sârmă” a
Misticului.
Aici este „tâlcul” Ascezei Creştine, care nu distruge
sensibilul şi nici nu-l cultivă, dar îl „Purifică” de „patologicurile păcatului”. Omul are Trei Comunicări Relaţionale:
prin Cuvânt; prin Mâncare-Hrănire; prin Comunul Unirii.
Cuvântul este şi Sufletesc şi trupesc (mental şi sensibil);
Mâncarea este şi Sufletească şi trupească (de Memorii în
Substanţă de Duh şi de memorii substanţializate material);
Comunul Unional este însă Totalitatea tuturor Relaţiilor şi
Comunicărilor, este Iubirea-Renaşterea Comună.
Noi confundăm adesea Relaţiile cu „plăcerea”, şi
plăcerea cu Iubirea. Cuvântul trebuie să aibă „Orientarea”
spre Iubire. Mâncarea la fel; Iubirea să fie Comunul Transcendental, nu „auto-plăcerea”. Rugăciunea este Cuvântul
Iubirii; Dăruirea materială este Jertfa Iubirii; Comunul
Unional este Euharistia-Împărtăşirea. Dar până nu faci
Rugăciunea şi Jertfa, nu te poţi Împărtăşi.
Aşa, baza mistică a Ascezei Mâncării, în creştinism, este
„Postul”. Misticul este în primul rând „chipul Postului”,
care este Chipul Adamic-Omenesc. Unii consideră că întâi
este „chipul Postului Spiritual”, ce înseamnă „chipul
păcatului demonic”. Omul are specific de „păcat trupesc
(autoplăcere)”, prin care apoi se face „păcatul Spiritual”
(auto-anihilare).
Desfrâul trupesc al „auto-plăcerii” duce şi la „activarea
memorialului păcatului demonic” din Suflet. Şi când s-a
activat „memorialul păcatului demonic” din Suflet începe
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o „dublă” acţiune de păcat, în care cel Sufletesc „atacă”
trupul, şi cel trupesc atacă Sufletul. Păcatul a produs un
„gust de adaos distructiv”, ce „consumă” atât CuvântulSpiritualul, cât şi Organicul trupesc, şi anume „sexul rupt
de naştere”. Copilul, ca şi Adam în Rai, nu ştie de „sex”, ci
doar de „Mâncare”, şi după ce „păcatul” îşi activează
memoriile, Mâncarea trece şi în „dedublarea sex”. Aici se
încurcă psihanaliştii freudieni, considerând „sexul” ca
„originea plăcerii-libidoului”.
Ca Medicină Mistică, „legătura” dintre Mâncare şi
„sex” este în „atenţie” deosebită. Mai ales „tineretul” ce
vrea Mistică se va lupta aprig cu „şarpele cu două capete”
(„mâncarea şi sexul”).
Pravila Pustnicului Neofit are în vedere tocmai acest
fapt.
*
Călugării, Pustnicii şi toţi căutătorii de Viaţă Mistică,
chiar şi cei din Familii şi lume, fac din necunoaştere
„greşeli grave”, tocmai în privinţa Mâncării. Postul este
„calea” misticului Duhovnicesc. Dar mulţi postesc ori în
„decalaj” cu Sufletul, ori în „extremism trupesc”. Mai mult,
după Post şi în timpul Postului consumă tot o „mâncare
distructivă”, ce nu „atacă” memorialul păcatului, ci-l
activează chiar. Mulţi de astăzi se „miră” de ce Postul nu
mai dă „rezultatele” de care vorbesc Misticii. Tot tâlcul
este că cei de astăzi nu mai ştiu ce „Mâncare este
Duhovnicească” şi care nu este. Unii declară sus şi tare că
„mâncarea nu contează”, ci totul este „Credinţa, voinţa şi
mintea”. Neofit Pustnicul ştie din experienţă Practică lipsa
de Credinţă şi slaba Voinţă şi de Minte a majorităţii, de
aceea insistă pe „calea sigură” a „Mâncării Duhovniceşti”.
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Iată câteva „Reguli” tradiţionale ale Pustnicului Neofit
Carpatinul.
– Viaţa Mistică începe cu „Mâncarea Duhovnicească”,
al cărei Chip este „Chipul Pâinii”, pe care îl cerem în Rugăciunea „Tatăl Nostru”. Postul creştin este cel de Pâine şi
Apă, Chipurile Iconice atât Sufleteşti, cât şi trupeşti.
Mistica Pâinii este Euharistia-Împărtăşirea, tocmai
„Împlinirea Vieţii”. Chipul Pâinii este Chipul Cuvântului,
al Fiului lui Dumnezeu, este Chipul Comunicării şi Dăruirii
şi Închinării Sacre. Pâinea are „Memorialul Integral” al
Vieţii. Pâinea nu hrăneşte doar cu elemente „chimice”, ci
în primul rând cu „Memoriile Primordiale”, ce în Chipul
Pâinii rămân Active. Asimilarea „hranei” noastre este pe
baza „memorialului-informaţiei” propriului biologic. Pâinea
are tocmai „Memoria” acestei „informaţii de relaţional
biologic”.
Apa este Chipul Duhului, care Activează şi Poartădistribuie „Memorialul”. Fără Apă tot biologicul este
„static” şi se usucă. De aici „Taina Chipului Pâinii”, care
este „Memorial-Sămânţă şi Apă-Duh-Activul”. Mai mult,
Pustnicul Neofit vorbeşte de o Pâine Pustnicească, care nu
mai este trecută prin „focul păcatului”, de unde „Pâinea
doar dospită şi uscată”, fără să mai fie coaptă. Pustnicii
Tebaidieni şi mulţi încă mai ştiau de aceasta, de unde
Sănătatea lor cu Ani mulţi. Cu timpul, trecându-se la o
Pâine coaptă şi degradată (albă), deja se observă o
„carenţă” de Hrănire, cu efecte de boală şi scurtarea
anilor. Vechii Pustnici rar erau bolnavi, că Mâncau Pâinea
Pustnicească necoaptă.
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Se zice tradiţional că toţi Ucenicii Pustnicului Neofit
Carpatinul aveau „Legământul Mâncării Pâinii Pustniceşti”, ca baza Hranei lor.
Majoritatea Postitorilor fac un fel de „debilitare” a
Creierului şi a Ficatului, din cauza „hranei fără elementele
esenţiale”. Pâinea Pustnicească necoaptă „hrăneşte” în
primul rând Creierul şi Ficatul şi masa direct Celulară a
Organelor, de unde menţinerea unui biologic „scăzut”,
dar Sănătos. Unii fac marea greşeală cu mâncăruri dulci şi
proteice concentrate (fasolea în special), sau cu lactate
fierte, ce şi mai mult slăbesc Creierul şi Ficatul, dacă nu se
asociază cu Pâinea Pustnicească. Lactatele pentru cei
vârstnici sunt „indigeste”, „înfundând” şi mai mult circulaţia organelor. Cartofii, la fel, sunt într-un fel hrănitori,
dar debilitează oasele, din care consumă calciu. Mierea şi
toate dulciurile concentrate sunt „intoxicante” pentru
Postitori, de aceea trebuie evitate sau consumate în
cantităţi mici. Seminţele şi Boabele Leguminoase sunt, de
asemenea prea concentrate, generând „explozii” la tineret
şi blocări digestive la vârstnici.
Introducerea „bucătăriei” cu preparate culinare în
Mânăstiri şi Sihăstrii şi de cei Postitori în general, a produs
o „degenerare” a Sănătăţii cu repercursiuni şi asupra
Duhovniciei mistice. Astăzi „Mâncarea” este pentru noi
cea mai complicată problemă, atât pentru lumea obişnuită,
cât şi pentru Postitorii Duhovniceşti. Mâncarea nu trebuie
făcută „Religie” (cum înclină unii), dar este în legătură
directă cu Viaţa Religioasă, că prin Mâncare s-a „desacralizat” Omul, prin căderea din Rai, şi prin MâncarePost se „Re-Sacralizează” Omul. Rugăciunea şi Postul sunt
cele două Aripi ale Creştinismului.
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Moş-Pustnicul din Carpaţi
Foaie de Practică Isihastă

VI
Inima Dumnezeiască
Nu putea să-ncapă
Decât într-o altă
Inimă de Taină,
Inima de Mamă,
Al Iubirii Chip
Prefăcut în Trup,
Chipul de Icoană
Peste netrecutul abis,
Dumnezeu în Creaţie
În ale lumii Braţe.

O, Icoană a lumii,
Eşti începutul Zidirii
Şi sfârşitul Împlinirii,
Uşă şi punte,
Scară şi Altar
De Făptură şi Har.
Bucură-Te, Icoană,
Inimă în Rugăciune,
Feciorelnică de-a pururi
Chipul Maicii Domnului.

Memoria Dumnezeiască în Memoria Lumii
Creaţia are un Chip Divino-Creaţie (Chipul Hristic), ce
este Modelul ei şi mai are un „Chip Propriu, CreaţieCreaţie”, care trebuie să Răspundă în Asemănare Celui
Divino-Creaţie.
„Şi Fiul Divin Se arată Tatălui Dumnezeu:
– Părinte, iată o „Carte de Cântare de Creaţie”, în care
Eu, Fiul Tău, Cânt Iubirea Mea faţă de Tine. Părinte,
Cartea aceasta are Două Feţe: Chipul direct al Iubirii Mele
Divine, ca Chip de Cer şi un „Chip de Iubire de Creaţie”,
„Chip de Pământ”.
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De aici şi un Arhechip de Memorie Cosmică, Arhechipul Mamei, „Pomul Cosmic”, în care sunt Supramemoriile
Naşterii Chipului Fiului Divin şi în Chipuri de „Fii de
Creaţie”.
Pomul Vieţii din Rai era preînchipuirea Mamei-Maicii
Domnului, care trebuia să Nască pe Fiul lui Dumnezeu şi
Întruparea Sa Deplină, Hristică.
La ce Taină să mă opresc,
La Divinul ce Creează Chipul Lumii
Sau la Chipul Creat ce Naşte
Unirea Divinului deodată
Chip Ceresc şi Pământesc?
Divinul şi Creaţia sunt „Două Naturi” total deosebite,
care niciodată nu se vor putea amesteca, ci se pot doar
„Întâlni”.
Anticii filosofi căutau Unitatea în „panteismul” Fiinţei
Divine care ar emana şi o „prelungire” de creaţie, pe care
o desfăşoară şi o absoarbe. În sens creştin nu există o
Unitate între Divin şi Creaţie, ci un Dialog între Unităţi de
Sine. Creaţia nu este „multiplul” lui Dumnezeu Cel Unul
Absolut, ci este un „multiplu de Natură Creată”. Ca
Revelaţie Creştină, Divinul este Treime-Multiplu de Sine,
iar Creaţia este o Operă deliberată cu propriul Multiplu.
Creaţia este total „dincoace” de Divin, care ca Natură
Creată se face „Purtătoare de Chip-Model Divin”.
A considera Creaţia ca Însăşi Manifestarea Naturii
Divine este ne-creştin. Iată Taina Lumii, Divinul şi Creaţia
„Faţă în faţă”.
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*
Marea Aşteptare Cosmică
După cele Şase Zile de
Creaţie Dumnezeu S-a
Odihnit,
Că a creat tot ce se poate
Crea,
Şi nu mai era de făcut nimic.
S-a săvârşit Hexameronul
Creaţiei.
Acum este „rândul”
Creaţiei
Să facă şi ea „Ceva” pentru
Dumnezeu,
Şi aceasta este a Doua Taină,
Hexameronul Euharistic.
Dumnezeu ţine
Lumea în Braţe,
Chipul Fiului lui
Dumnezeu,
Şi mai este şi Creaţia
Ce Ţine pe Dumnezeu în
Braţe.

În Cerul Îngerilor se ştia
De Taina
Venirii lui Mesia.
În Cerul Îngerilor
Era Templul Ceresc,
Cu Altarul
De Taină închis,
Şi Vederea Lui Dumnezeu
era
Prin Perdeaua Străvezie,
Aşteptându-se să se
Deschidă,
Dumnezeu să se Arate la
Faţă.
Pe Pământ era Raiul
Unde de asemenea se ştia
De Venirea Sa.
Cerul şi Pământul
Cântau Aşteptarea
Tainei minunate.

*
Divinul nu se poate amesteca în Natura Creată şi Creaţia,
la fel, nu se poate absorbi în Divin, fiecare rămânând ce Este.
Arhechipul Logosului Creator este „Dualitatea de Naturi
complet diferite”, ca Divin şi Creaţie. În Arhechipul Creator
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sunt Chipul de Fiu al lui Dumnezeu şi Chipul de Fiu de
Creaţie, în Unire. În Individualităţile de Creaţie, Chipul de
Fiu de Creaţie este „Coasta-Ţărâna-Memoria” Chipului de
Fiu de Creaţie, care se Naşte în Lume. Arhechipul Creator
nu este „androginul” (şi masculin şi feminin), ci Unic Chip
de Fiu, de Fiu de Dumnezeu şi Fiu de Creaţie, şi Destinul
de Naştere al Chipului de Fiu se face Chip de Mamă. Eva,
Chipul Mamei, este Creată din „Coasta-Memoria de Fiu” a
lui Adam, ce la rândul său este Creat din „Coasta-Memoria
de Fiu Divin intrat în Memoria Cosmică”.
Iată acest Destin Măreţ de a Naşte în Lume pe Fiul ce
este Memorie totodată de Divin şi Cosmos. Destinul Lumii
este Destinul Tainei Mamei-Naşterii Divinului în Lume.
Mai mult, acest Destin este însăşi Personalitatea Fiinţială,
ce nu se mai poate schimba în veci.
Acest Trup de Creaţie al Divinului este însăşi Taina
Creaţiei. Lumea Creată este „Leagănul de Naştere a
Divinului în Chip de Trup”, Divinul ce „se face Trup”.
„Ochi de Divin” prin care Însuşi Divinul Vede Lumea
(Fiul Hristic), şi „Ochi de Pământ-Creaţie, prin care
Creaţia Vede pe Dumnezeu (Mama de Creaţie), din aceste
Origini se Naşte Lumea.
Origini
Zice Fiul Divin:
– Chipul Meu de Creator este totodată Divin şi de
Creaţie şi în acest Chip Unit Eu Creez Lumea.
Eu sunt Chipul Fiinţial Unic al Creaţiei, şi toată Creaţia
este în „De-o-Creaţio-Fiinţa” Chipului Meu de Dumnezeu
Coborât în Creaţie.
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Şi Îngerii şi Natura şi Omul, ca Făpturi, sunt în Chip
Fiinţial al Meu, de Fiu de Dumnezeu şi Fiu de Creaţie în
Unire. Înrudirea dintre Dumnezeu şi Creaţie este Chipul
Meu şi tot acesta este Înrudirea pe care o are Creaţia în sine.
Chipul Pământului este Însăşi Destinaţia Creaţiei Mele,
şi tocmai Coborârea Mea în Chipul Pământului este
„Chipul în Sine de Creaţie”. De aceea Eu sunt Creatorul
Dumnezeu şi Asemănarea lui Creată.
Numele şi Chipul Meu de Divin-Creaţie este Originea
Lumii.
Iconicul Mamei
Taina Lumii este Întruparea Fiului Dumnezeiesc şi într-un
Chip de Creaţie. De aici cele Două Arhechipuri: al Fiului
Divin şi al Chipului Creaţiei.
Şi Fiul Divin, ca să se Întrupeze, are nevoie de un Chip
„Special” care să-L Nască în Chip de Creaţie şi acesta este
Chipul de Mamă.
Dacă în Dumnezeire Fiul are Originea în Tatăl Dumnezeu
Absolut, în Creaţie are Originea în Arhechipul de Mamă
de Creaţie a Fiului Divin ce se Întrupează.
– Părinte, Zice Fiul,
Iată Iubirea Lumii.
Şi Vede Tatăl Dumnezeu
Chipul de Mamă Creată
Cu Însuşi Fiul Său în Braţe.
Şi în Faţa acestei Icoane
El Binecuvântează
Şi Lumea ia Fiinţă
Şi Lumea se Creează.
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Creaţia este ca fond tocmai Taina Întrupării Logosului.
Şi Posibilitatea acesteia este Taina Mamei care „poate”
Întrupa Logosul Divin. Cum Poate Increatul să „treacă” în
Creat?... este cea mai grea întrebare.
Este un „Divin de Creaţie”. Dacă nu ar fi şi un „Divin
de Creaţie”, nu ar fi posibil un Real Dialog între Divin şi
Creaţie. Dialogul trebuie să aibă un „Egal” cât de cât, altfel
nu mai este Dialog. Este o „Iubire de Creaţie”, care
„concurează” real şi faptic cu Iubirea lui Dumnezeu atât în
Putere, cât şi în Indestructibilitate. Şi prin aceasta Creaţia
capătă „statut” de Existenţă în Raport cu Divinul. Are şi
Creaţia un „Absolut de Creaţie” al ei, care este Iubirea
Arhechipală de Creaţie, ce se traduce prin Chipul de
Mamă-Maica Domnului. Nu este o „Iubire mai puternică”
în Lumea Creată decât Maternitatea. Se zice că nimeni nu
a Iubit şi nu poate Iubi mai mult pe Dumnezeu ca Maica
Domnului, Ea fiind maximum de Iubire de Creaţie.
Este o „Sacralitate şi de Creaţie”, care poate „Sta în
Faţa” Divinului. Doar un Chip Sacru poate Sta în Faţa
Divinului. Şi „Chipul Sacru de Creaţie” este Arhechipul
Maicii Domnului.
Fiul Zice:
– Părinte, este un Chip Sfânt
Care nu va păcătui,
Care va Iubi fără pată
Şi această Asemănare cu Noi
Poate face să „Existe” Creaţia.
Şi această Sacralitate este Chipul de „Mamă, a Lumii
Icoană”.
Şi Tatăl Binecuvântează.
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Natura Fiinţială de Creaţie are cu adevărat şi ea o
„Sacralitate de Creaţie”, ca „Răspuns propriu”, nu ca ceva
„predestinat şi impus”. Dacă nu ar fi această Sacralitate,
Creaţia nu ar fi „avut” loc.
Este o Permanenţă de Creaţie, ce poate Sta astfel „Faţă
în Faţă” cu Divinul Creator.
Iată Icoana de Creaţie, Vrednică de Închinare.
Zice Fiul Divin către Tatăl:
– Părinte, va fi un Chip de Creaţie, care va Iubi într-un
„Absolut de Creaţie” şi pentru acesta Creaţia „Merită” să
Existe, chiar dacă o parte va păcătui şi nu ar trebui să fie.
*
„La Început Dumnezeu a făcut Cerul şi Pământul” (Facere
1, 1).
Iată Chipul Prehristic, Chipul de Fiu Divin (Cerul) şi
Chipul de Fiu de Creaţie (Pământul).
„La Început Fiul lui Dumnezeu Scrie Cartea Vieţii, cu cele
„Două Chipuri-File”, de Divin şi de Creaţie (Chip de Cer şi
Chip de Pământ)”.
În sens Teologic Creştin este greşit a zice că Dumnezeu
a Creat întâi „natura materială” pe care apoi o „modelează,
o însufleţeşte şi îi dă Suflet”.
Dumnezeu mai Întâi Creează Fiinţa de Creaţie, din care
apoi se „deschide” şi „Natura-Substanţa de Creaţie”. Anticii
panteişti consideră pe Însuşi Dumnezeu Fiinţa Lumii şi
Lumea „manifestarea Lui”. În sensul revelaţiei creştine,
Dumnezeirea nu se poate „manifesta” decât tot ca Dumnezeire (ca Treimea Dumnezeiască), iar Lumea Creată este o
„Fiinţialitate de Creaţie”, ca o Adevărată Creaţie.
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Categoria de „Fiinţă Creată” este o reală Creaţie. Fiinţa
Creată este Chipul de Fiu de Creaţie Asumat de Chipul
Divin, din care apoi se va „Naşte Firea-Substanţa-Natura
Creată”.
Iată Taina „Facerii Lumii” în sens Biblic. Fiul Divin
(Chipul de Cer) în totodată Chip de Creaţie (Chipul de
Pământ) este Originea-Fiinţa Lumii.
Natura-Cosmosul este în Chipul Pământului, „cel
netocmit şi gol”, într-un necuprins de Ape (Facere 1, 2).
Pământul nu este „Natura-premateria”, cum zic filosofii,
ci „Natura-Fiinţialitatea de Creaţie”. Pământul nu este
„simpla Planetă”, ci „Chipul Trupului-Cosmosului Fiului
Divin Creator”. Tot Cosmosul este Chip Tainic de PământTrupul Întrupării Divine. Chipul de Pământ-Trup este
totodată „Apă şi Uscat”, care se fac apoi „Cer şi Pământplanetă”. Biblic, toate relatările Facerii Lumii sunt „Chipuri
Iconice Fiinţiale”.
Şi Fiul ia din Pieptul Său
„Ceva” de Mare Taină
Şi Întinde Mâna şi spune
Un Cuvânt
Şi iată se Arată
Lumina,
Singura care poate
„Chipul” lui Dumnezeu
Să Poarte.
Lumina Fecioara-Mamă
Ce are în Sine

Pe Fiul Dumnezeiesc,
Deodată Cer şi Pământesc
Într-un Preasfânt Nume
Mare cât o Lume,
Chipul lui Dumnezeu
Cuprins
Şi într-un „Chip de micime”;
Chipul de Icoană.
Lumina, Primul
Glas din Dumnezeu,
Prima Şoaptă a Fiului Său
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Din care Se naşte
Încă un Nume Sfânt,
„Icoana de Pământ”.
Bucură-Te, Mamă,
Dumnezeiesc Cuvânt

Ce se „Face Lume”.
Bucură-Te, Icoană,
Inimă în Rugăciune,
Feciorelnică de-a pururi,
Chipul Maicii Domnului.

Dacă Fiul lui Dumnezeu, deodată „Cer şi Pământ”, se
transpune Creativ ca „Apă şi Uscat”, iată încă un Chip de
Taină, Chipul Luminii, ce este „Ceva din Însăşi Inima Sa”.
„Şi a Zis să fie Lumină” (Facere 1, 3).
Lumina, Primul
Glas din Dumnezeu,
Prima Şoaptă a Fiului Său
Din care Se Naşte
Încă un Nume Sfânt,
„Icoana de Pământ”.
Fiul îşi ia

„Coasta-Chipul Inimii”
Şi o Face Lumină,
Chipul de Mare Taină,
Chipul de Mamă
Care Să-L Nască
Şi în Lume.

Iată Taina Facerii Lumii în sens Biblic. Anticii vorbesc
de un „androgin” care se „desface” în „masculin şi feminin”,
ca un „ou cosmic” ce se „separă dual”. Relatarea Biblică
este ca Taina Fiului lui Dumnezeu care se Întrupează şi în
Chipul Lumii Create şi Întruparea nu este „înjumătăţirea
feminină” a sa, ci „un Chip Deplin”, care să-L poată Naşte
ca Fiu (nu ca soţ, cum este mitul antic). Fiul nu-şi creează
„mireasa”, ci pe Mama Sa, care să-L Nască în Lume. Zisa
„Mireasă” este după Naştere, care este „Lumea-manifestarea”. Anticii aici se încurcă, confundând Actul Naşterii
cu însăşi „manifestarea”. Fiul nu se „însoţeşte” cu însăşi
Mama Sa (că este incest), ci Mama Sa îi pregăteşte „Nunta
cu Mireasa-Lumea”. Mama Îl „Creşte” pe Fiu să ajungă la
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„Ziua Nunţii”. Biblic se vorbeşte că cele Şase Zile ale
Facerii sunt în raport direct cu Lumina. În Braţele LuminiiMamei Creşte Lumea. De aici Taina Iconică a Chipului
Mamei-Luminii Create.
Dacă Cerul are un Chip Personal, ca Chipul Fiului lui
Dumnezeu, Lumea-Pământul are de asemenea un Chip
Personalizat de Creaţie, ca Chipul Mamei de Creaţie. Fiul
lui Dumnezeu în Dumnezeire are doar Tată şi în Lume are
doar Mamă.
Inima Lumii
În iad, deodată apare un demon grăbit şi alarmat. Are o
expresie de panică şi totodată de „ceva” tainic. Îşi face loc
forţat până ajunge la scaunul luciferic.
– S-a născut „Inima Lumii”... şi repetă ca un posedat
aceasta...
– Ia spune mai amănunţit, ce înseamnă aceasta..., îl luă
cu binişorul Lucifer.
– Ei... acum s-a Născut „Inima Lumii”... Undeva într-un
ţinut al pământenilor s-a Născut aceea care trebuia să se
Nască din „Floarea Pomului Vieţii” şi pe care tu, Lucifer,
ai împiedicat-o...
– Nu se poate..., nu se poate! începu să strige furios
Lucifer... Ai înnebunit tu, încornoratule, ca şi ceilalţi care
faceţi pe „nebunii”… luaţi-l şi bateţi-l până îi vine „mintea
la cap”...
– Lucifer, este adevărat ce-ţi spun... S-a Născut Inima
Lumii… i-am văzut „Semnele”...
– Ce „Semne”?… spune mai repede...
– S-a Născut o Copilă ce nu seamănă cu niciuna... are pe
Piept „Semnul Cărţii Fiului Divin”, şi are o „Inimă” ce
164

Bate... ce bate... ah, nu pot spune, că simt că mor... E Inima
Lumii întregi... Inima... Inima... noi nu mai ştim ce este
Inima... Eu am Văzut-o la această Copilă-Floarea din Rai...
Inima... Inima... Inima... Şi ca un nebun se zvârcoleşte.
– Va să zică, Chipul de Taină al Lumii nu s-a putut
opri... Se va Naşte Fiul lui Dumnezeu pe Pământ... Ah!...
cât am vrut eu să împiedic această Întrupare a Fiului... şi
nu se poate...
*
În Cer Îngerii Cântau.
Inima Dumnezeiască
Nu putea să-ncapă
Decât într-o altă
Inimă de taină,
Mare cât o Lume,
Inima de Mamă,
Al Iubirii Chip
Prefăcut în Trup,
Altarul de Pământ.
La început

S-a Creat Lumina,
„Umbra” Vederii
Fiului lui Dumnezeu.
Acum din Lumină
Se Revarsă Taina,
Mama ce va Naşte
Pe Cel Întrupat
Care şi la Faţă
Va fi Arătat.

Icoana Inimii Lumii
Ce este Iubirea?
Este Originea
Din care
Totul se Naşte.
Şi iată
Numele Iubirii,
În Braţele de Mamă

Scris
Cu Îmbrăţişare
De Copil.
Numele Iubirii
Este Naşterea.
Iubirea
Are un Chip
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De Lumină,
Care curge
La nesfârşit
Şi se face
Un Ocean
De Inimă,
În care Bat Şoapte
De Cer şi Făptură,
Copil în Braţe
De Absolut
Cu Trup de Pământ.
Inima
E Taina Iubirii,
Chipul Naşterii
Eternului Copil,
Asemănarea
Chipului Divin.
Inima,
Chip de Dumnezeu
Născut
În Trup!
Inima,
Chip de Copil
Dumnezeiesc
Ce în Lume
S-a Născut.
Şi ce Chip
A putut să-ncapă

Inima-Chip de Divin?
Încă o Inimă,
Inima de Mamă,
Taina Lumii
Ce pe Dumnezeu
În Trup L-a Născut.
Iată Icoana Lumii,
Mama de Creaţie
Cu Fiul lui Dumnezeu
Copil în Braţe!
Iată Altarul
Unde Însuşi
Dumnezeu
Îngenunchează
Şi se face Trup.
Inima Lumii
Este Chipul
Veşnicului Copil,
Divin Născut
În Creaţie
Pe Braţe de Mamă,
Chipul Naşterii
În Trup.
O, Icoana
Maicii lui Dumnezeu,
Tu eşti
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Templul Lumii,
Cu Altarul
Dumnezeiescului
Prunc,
Divinul coborât.

Nu există un alt Altar
Decât Tu,
Maica lui Dumnezeu,
Templul de Pământ
Al lui Dumnezeu Născut
În Braţe de Creaţie.

Avva şi Ucenicul
Specificul Tradiţiei Pustnicului Neofit este tocmai Taina
Icoanei Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Face şi mai mult,
chiar o „Practică Mistică Iconică”.
Chipul Iconic al Maicii Domnului cu Pruncul Dumnezeiesc în Braţe este, pentru Pustnicul Neofit, Uşa de
accesibilitate spre Divin.
Conştiinţa Fiinţialităţii Lumii este Taina Chipului de
Fiu al lui Dumnezeu. Dacă anticii consideră Lumea ca
„manifestarea Divinului”, Neofit Pustnicul face o altfel de
„metafizică”, nu a „Spiritualului impersonal Divin”, ci a
„Personalului Iconic Divin”.
Lumea nu este „manifestarea” Divinului, ci a Chipului
de Fiu Divin, care Creează şi un Chip de „Filiaţie de
Creaţie”. Sacrul Divin din Creaţie nu este Divinul Însuşi,
ci Chipul de Fiu Divin, care astfel Înrudeşte şi Întâlneşte
Divinul cu Lumea. În metafizica antică, Divinul nu se
„înrudeşte” şi nici nu se „întâlneşte” cu „manifestarea” Sa,
ci stau total „separate” şi chiar „contrare”. „Fiinţa şi
fiinţările” filosofilor sunt o metafizică ce nu mai concordă
cu Revelaţia Creştină. Lumea nu este „fiinţările Divine”, ci
cu adevărat o „Fiinţialitate de Creaţie”, după „Chipul şi
Asemănarea Divină”.
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Neofit insistă mult pe Chipul Fiinţialităţii de Creaţie, ce
este Taina Chipului de Fiu. Şi de aici şi o Mistică a Icoanei
Chipului de Fiu. Toţi Ucenicii Pustnicului Neofit „Poartă”
o Icoană cu Maica Domnului cu Pruncul Iisus în Braţe.
Este Altarul accesibil fiecăruia. Iată un Isihasm al Ritualului Icoanei, pe care îl consideră „esenţa”. Cine nu „câştigă”
mai întâi Ritualul Icoanei, nu va putea face Practica
Isihastă, după modalitatea sa. Să faci Ritualul Icoanei până
când să gândeşti în forme ritualice, nu în forme mentale,
nu în Idei, ci în Gesturi.
Se povesteşte că un Ucenic foarte încăpăţânat îl
învinuia pe Neofit că nu se ţine de „tradiţia filocalică”, a
„Rugăciunii Minţii în Inimă”. Neofit, blând, îi zicea:
– Fiule, fă aşa cum spun Filocalicii, zi Rugăciunea scurtă
„Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă
pe mine păcătosul”. Filocalicii spun să începi cu Limba,
apoi uşor să o zici cu Mintea şi apoi să o cobori în Inimă.
După puţin timp, vine la Neofit necăjit:
– Avva, nu mai pot zice, că mă doare Capul groaznic şi
mai ales Fruntea. Ce să fac? Acum nu mai pot nici citi, nici
face închinăciuni sau metanii, dorm agitat, am o nelinişte
în tot Corpul...
– Păi cum faci, Fiule?...
– Avva, după ce am zis un timp cu limba, am zis cu
Mintea. Şi asociez şi cu Respiraţia, dar a început o „vibraţie”
la început plăcută, apoi tot mai tare până la sufocare. Am
încercat să o cobor în Inimă, unde puţin m-am calmat, dar
au apărut apoi nişte dureri de Inimă, călduri în diferite
zone organice, o nelinişte în tot Corpul.
– Vezi, Fiule, dacă te grăbeşti! Noi, cei de astăzi, nu mai
putem face direct, ca Sfinţii Părinţi Filocalici, de aceea pe
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mine m-a învăţat Moş-Avva al meu să fac întâi Ritualul
Rugăciunii şi apoi să ajung la Rugăciune. Filocalicii cer
„despătimirea” şi după aceasta coborârea în Inimă. Ritualul
este o „cale” de despătimire directă.
– Şi ce să fac, Avva?
– Fiule, trebuie să faci Ritualul Icoanei Rugăciunii.
Întoarce-te la Acatistul Icoanei Maicii Domnului, ca Prima
Treaptă. Şi eu, după treizeci de ani de Practică, zilnic fac încă
Acatistul, prin care menţin „Intrarea” în Rugăciune. Deci
Practic, primul pas este Iconizarea prin Ritualul Icoanei.
– Dar eu vreau să încep direct cu Rugăciunea „Doamne
Iisuse”.
– La cei mai mulţi de astăzi, orice mistică a Minţii
produce tulburări mentale şi energetice. De aceea noi
trebuie să folosim o modalitate care să reducă Activul
Minţii. Ritualul face acest miracol.
Dar şi în Inimă, pentru noi cei neputincioşi, produce
grave tulburări. Trebuie să se facă o „Ieşire” în „afara ta”.
Pustnicul Neofit insistă pe modalitatea ce te menţine
într-o „normalitate” de Om Pământesc şi totodată Om ce
se Îndumnezeieşte.
Practica Isihastă nu este mistică „energetică” şi nici pur
Spirituală, ci Euharistică, ca dincolo de amândouă, fără să
le excludă, dar depăşindu-le în Acel Supramistic Euharistic.
Este un Loc
Unde este o Scară,
Locul din Icoană,
Ce are un capăt
Agăţat de Cer
Şi unul jos de Pământ.

Stai plecat
Şi cu Palmele la Piept,
În Faţa Icoanei
Pruncului Divin
Ce Se face Trup.
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Pe Scara din Icoană
El Senin Coboară,
Cu Mâini de Lumină
Şi cu un Glas Înduioşător
Ce Cântă înfricoşător:
– Tatăl Nostru-al tuturor,
Tu Eşti Domnul Domnilor,

Tatăl, Numele Preasfânt,
De la Tine toate Sunt.
Şi Coboară tot Cântând
Până Vine jos de tot
Şi de Pieptul tău se-atinge...
Vrea în Inimă să Intre,
Dar nu-ncape.

Această Oprire la „intrarea” Inimii Naşte Dorul Mistic.
Pe Scara Icoanei
A Coborât
Cuvântul Întrupat,
Dar nu poţi

Să-L Primeşti
În Inima ta strâmtă.
O, Bucurie Divină
Şi plâns de păcătos!

Pustnicul Neofit pune Rugăciunea „Tatăl Nostru” ca
Originea Rugăciunii „Doamne Iisuse”. Prin aceasta Însuşi
Hristos se Identifică pe Sine.
Tu, Doamne,
M-ai Creat ca Făptură,
Peste care
Ai Suflat
Pecetea Chipului Tău.
Tu Vrei apoi să Intri în mine
Şi eu să Te Primesc pe Tine.
Doamne, Tu ai Suflat
Chipul Tău în mine,

Care S-a Scris
Ca pe Piatra lui Moise,
Dar nu eşti Tu
Însuţi Acesta,
Ci doar Umbra Ta,
Ce are în ea
Dorul după Tine,
Pe Tine Însuţi
Să Te Întâlnesc.
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Neofit, în primele Trepte ale Practicii Isihaste, nu foloseşte „Rugăciunea directă”, ci Rugăciunea Gestică-Ritualică.
Neofit nu admite nici „abstractizarea” pur mentală, nici
Reprezentarea Iconică materială, ci Suprareprezentarea
Iconică Euharistică, ce le are pe acestea şi totodată şi în
Depăşire. Practica Isihastă este astfel în primul rând „Deschiderea” Propriului Centru de Personalitate la Intrarea
Divinului, de unde zisa Inimă Mistică. Inima înseamnă
„deschidere-primire” şi Conştiinţa acesteia este tocmai
Centrul de Personalitate, zisul Eu Personal. Cine nu are
Deschiderea Inimii nu are nici Centru de Personalitate.
Iată câteva indicaţii din Pravila Pustnicului Neofit.
1. Zilnic fă cu stricteţe Acatistul Maicii Domnului (şi
Neofit a murit făcând acest Acatist Mistic).
2. Zilnic fă Ritualul Icoanei Mistice, adică aprinde
Candela la Icoană, stai adesea îngenuncheat în faţa ei, fă
metaniile şi închinăciunile obişnuite. Acest Ritual te va
Umple de Duhul Mistic.
3. Participă şi la Slujbele Bisericii. Biserica este
„Sâmburele-Sămânţa” Iconizării. Cine nu „trece” mai întâi
prin Biserică, nu va putea niciodată să facă Mistica
Euharistică a Isihasmului. Şi cei din Pustie coborau adesea
la Biserică şi chiar cei mai izolaţi trebuiau să se Împărtăşească din Euharistia Liturgică. Practica Isihastă este de
fapt un „Chip al Liturghisirii individualizate”.
Neofit face mai întâi o Rememorare a Originilor. Primul
Cuvânt al nostru este al Mamei şi al Tatălui. Ca Mistică,
astfel, Icoana Mamei Cereşti a Maicii Domnului şi a
Tatălui Dumnezeu sunt Trezirea Fondului nostru de Fraţi
de Creaţie ai Fiului Dumnezeiesc Creator.
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Neofit merge pas cu pas prin Trezirea Naturii noastre
Fiinţiale, care să se facă aptă de Întruparea Divinului. El
intuieşte Fondul Naturii noastre de Creaţie în Conştiinţa
de Fiu, ce la rândul său este Conştiinţa Originilor sale, de
Tatăl ca Fiinţă în sine, şi de Mamă ca Fiinţă Creată.
Centrul de Personalitate este Inima în Sine, ce corespunde în Inima obişnuită. Şi acesta va trebui să „ia locul”
Mentalului, ce se „dă drept” centru psihic, care în fond
este „prelungirea” în „energeticul” Fiinţei. Centrul de Personalitate este în „adâncul direct al Fiinţei”, este Chipul de
Fiu, care apoi se transpune şi în Mental ca „energetic”.
Nu îndrăzni
Să priveşti în Sus,
Nu îndrăzni să ridici
Mintea la cer,
Vezi pe Hristos
Cel ce Coboară
Pe Pământ.
Stai cu Capul plecat,
Stai cu Mintea în metanie,
Pune Mâinile la Piept
Şi prinde-te de Scara-Hristos
Ce se sprijină
Pe Inima ta,
Care Leagă Cerul de Pământ.
O, Icoană a lui Hristos
Lipită de Pieptul meu,
Inima mea începe să audă

Taina Ta
De Fiu al lui Dumnezeu,
Care Numeşte pe Tatăl,
Ce trezeşte şi în mine
Dorul de Rugăciune.
Eu plec Mintea în metanie,
Strîng Icoana la Piept,
Şi mă agăţ
Cu disperare de ea
Când „valurile” patimilor
Vor să mă înghită.
O, Icoană-Scara lui Hristos,
O, Iubirea lui Dumnezeu,
Te Port
Ca pe o Comoară
De mare preţ.
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Icoană, Icoană,
De la Cer
La Pământ Scară,

Te agăţ la Pieptul meu
În care este
Hristos Cel de Taină.

Va veni şi vremea când Icoana-Scară se va face
Evanghelie-Cuvânt şi apoi Potir-Euharistie. Neofit merge
Ritualic Liturgic.
Este şi un „Extaz” al Ritualului Icoanei Hristice. Un
Ucenic de-al Pustnicului Neofit aşa de Trăitor era faţă de
Ritualul Icoanei, încât stătea adesea nemişcat cu zilele.
Mintea mea păcătoasă,
Cazi în genunchi,
Taci
Şi te Închină.
Fă Ritualul Icoanei
Care din Cer se Coboară,
Fiinţă şi Har,
Cina cea de Taină.

Fă Ritualul Icoanei
Ca să poţi primi
Taborica Haină.
Minte, îngenunchează
La Icoană,
Ascultă
Dorul Întâlnirii.

Aceasta este Iconizarea Mistică a lui Neofit Pustnicul
Carpatinul.

Hotarul dintre Divin şi creaţie
Revelaţia Creştină este „Întruparea” Fiului lui Dumnezeu,
care descoperă totodată „Centrul de Personalitate” al Lumii.
Creaţia este Teo-centrică (are baza în Dumnezeu), dar
Lumea are şi un propriu „Centru de Creaţie”, Chipul de
Personalitate de Fiu. Această Teologie a Filiaţiei în Sine
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este un specific direct creştin. Vorbesc şi celelalte religii de
o „filiaţie”, dar nu ca „Centru de Personalitate”. Religiile
antice vorbesc de un Divin care se „manifestă” ca lume,
Divinul ca Unul şi lumea „diversitatea” Sa. În sens creştin,
Dumnezeu nu este „centrul manifestării lumii”, ci Chipul
Dumnezeiesc de Fiu face „manifestarea Întrupării”, care nu
este o „manifestare Divină”, ci o „manifestare de Creaţie”,
ca să Unească apoi Creaţia cu Divinul.
Atenţie la aceste distincţii, de mare importanţă în
Mistică. În sens creştin, Divinul nu se face „manifestarea”
lumii, ci Creează prin Chipul de Fiu Divin o Fiinţialitate de
Creaţie cu proprie manifestare, ce se „Orientează” ca
„Răspuns” faţă de Divinul Creator. În creştinism, Fiul Divin
„Iese Liber” şi face o „Proprie manifestare de Creaţie”, pe
care apoi o Aduce ca Dar-Prinos de Iubire Tatălui
Dumnezeu.
Dacă Teologia vorbeşte cu insistenţă de Chipul lui
Dumnezeu din toate lucrurile lumii, Mistica se opreşte pe
„Răspunsul” propriu de Creaţie ce se Aduce lui Dumnezeu. Natura Fiinţială de Creaţie nu are în sine pe Însuşi
Dumnezeu (că este panteism), dar are „Ceva” din Dumnezeu, are Chipul Dumnezeiesc de Fiu, care se Dăruieşte
Lumii şi totodată se Înrudeşte cu Lumea, ca să facă „manifestarea lumii”, ca „Asemănarea Chipului de Fiu”.
Dumnezeu creează Lumea, dar nu şi „manifestarea
lumii”; creează o Fiinţialitate de Creaţie, aptă să facă o
„proprie manifestare”. Aici se încurcă filosofii antici.
Chipul de Filiaţie este „Hotarul Transcendental” şi
totodată „Puntea Transcendentală” dintre Divin şi Creaţie.
Chipul de Filiaţie este Răspunsul de Dar şi Închinare la
Altarul Tatălui Dumnezeu.
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*
De aici încă o Taină a Creştinismului, Taina „Unirii
Fiului cu Mama de Creaţie”, care nu este „pat nupţial”, ci
„Leagăn de Naştere”.
Mama „acaparează” Divinul în Lume şi Fiul acaparează
Lumea în Divin. Mama are o „putere” de a face Divinul ca
„Trup-Creaţie”, iar Fiul are o putere de a „Îndumnezei”
Creaţia.
Aici este Taina Altarului şi Bisericii.
În Dumnezeire, Altarul este Tatăl şi Fiul este Închinarea. În Creaţie, Altarul este de asemenea Mama şi Fiul
este Preoţia-Închinarea şi Biserica este Lumea, Aducerea
ca Dar a „Manifestării Fiului”.
Primul Nume ce s-a spus
De Însuşi Dumnezeu:
„Să Fie Lumina!”,
Fecioara-Mamă
Care să-ntrupeze
Pe Fiul Său.
Lumina-Mamă,
Hotarul

Dintre Absolut şi Început,
Dintre Sfârşit şi Răsărit.
Lumina-Mamă
Un „Dincoace”,
Un nesfârşit
În care Dumnezeu
A „Ieşit”
Din Taină.

În Faţa Icoanei
Fiul lui Dumnezeu, El Întâi, Se Roagă Tatălui Dumnezeu.
De la Pruncul Dumnezeiesc din Braţele Maicii Domnului
învaţă Taina Rugăciunii.
O Rugăciune adusă din Divin Însuşi! Este Rugăciunea
directă a Fiului Dumnezeu. El Vine în Lume şi ne Învaţă şi
pe noi, Fiii de Creaţie, să ne Rugăm Tatălui Dumnezeu.
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Rugăciunea, Chip de Fiu,
Chip de-nchinăciune,
Care îşi Rosteşte
Cel mai Sacru Chip
De Origine şi Nume,
Tatăl, Chipul Absolut!
Rugăciunea este Însuşi Răspunsul Fiului către Tatăl. În
Faţa Tatălui nu poţi sta decât în Gest de ÎnchinareMulţumire şi Recunoştinţă.
Este un Nume Absolut
Al Tatălui,
Este un Nume Preascump
Al Fiului
Şi un Nume de-mplinire
Al Duhului Sfânt,
Şi este un Nume Preafrumos
Al Mamei,
Icoane de Altar
În Vopselele de Har.
Stai cât mai mult în Faţa Icoanei Maicii Domnului, unde
Rosteşte „deodată” cu Pruncul Dumnezeiesc Rugăciunea
„Tatăl Nostru”. Parcă se zguduie tot Universul la „Glasul
Fiului lui Dumnezeu” care Rosteşte Rugăciunea Sa către
Tatăl Absolut.
Dacă ai zice singur „Tatăl Nostru”, glasul tău ar părea
slab, şi nu ar putea să străbată Universul... Dar „Deodată”
cu Însuşi Fiul Dumnezeiesc Rugăciunea îşi face o „Cale”
ce nu mai are nici o oprelişte...
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Fiul, Mama, Mirele şi Mireasa
Anticii s-au zbătut să înţeleagă zisa „dualitate” Bărbat
şi Femeie, masculin şi feminin; se consideră o „Unitate în
două părţi”. Mai mult chiar se insistă pe considerentul că
fiecare parte conţine pe cealaltă, că este o „ambigenitate”.
Psihanaliştii susţin că Omul este în egalitate „masculin şi
feminin”.
Păcatul a adus amestecurile şi anormalităţile patologice.
În sens Mistic Creştin, Taina celor „Două Configuraţii”
este în Arhechipurile de Fiu şi Mamă”, care apoi se evidenţiază şi ca „aspect” de Bărbat-masculin şi Femeiefeminin. Anticii care au uitat de Taina Lumii, ce este
Întruparea Fiului lui Dumnezeu, concep Lumea ca pe o
„dualitate de diferenţiere şi atracţie”, ce se concretizează
în „soţ şi soţie”. Interesant că anticii nu vorbesc aproape
deloc de Taina „Naşterii”. Pentru antici, Misterul Lumii nu
este „Naşterea”, ci „erosul dualităţii masculin şi feminin”.
Anticii văd peste tot „erosul patului nupţial”. Creştinismul vine cu altă reprezentare, cu „Iubirea Leagănului de
Naştere”.
Lumea s-a Născut
Din Chipul Naşterii
Fiului lui Dumnezeu
În Trup.
Peste tot se văd

Naşteri ne-ncetate,
Lumea e un Cânt,
Leagăn atârnat
De Absolut.

*
Iată Arhechipurile Lumii: Fiul şi Mama, din care apoi se
vor configura şi alte Chipuri, Mirele şi Mireasa.
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Ca repere de Antropologie Mistică în sens Creştin, Fiinţa
Creată este un Eu Personalizat, Chipul de Fiu de Creaţie,
care este „între” Arhemodelul Supramemorial Divin
(Pecetea Chipului lui Dumnezeu) şi Modelul Memorial de
Creaţie (de Moştenire al Părinţilor, cu precădere Mama).
Fondul Fiinţial al Eului Personal este Iubirea de Fiu în
Sine de Creaţie, care are „două Orientări”, spre Divin şi
spre Lume, după cele „Două Memorialuri Înscrise” în
Fiinţialitatea sa. Aceste Memorialuri de Origine sunt baza
de Configuraţie Personală. Se zice că dacă Memorialul
Divin este în evidenţă, este o Configuraţie de Bărbat
(masculin) şi dacă Memorialul de Creaţie este în evidenţă,
va fi o Configuraţie de Femeie (feminin). Deci nu este nici
o diferenţă între aceste Chipuri, doar „Raportul memorial”.
Eul Personal Însuşi se impregnează cu aceste Evidenţe.
De aceea este o Naştere-Copil, ca Eu Personal dincolo şi
de Bărbat şi de Femeie, doar ca „Iubirea în Sine de
Naştere”, care prin Creştere îşi deschide Memorialurile de
Origine şi astfel îşi conturează Configuraţia respectivă,
după pregnanţa de Orientare (Aici se încurcă psihanaliştii,
care consideră că zisul libido-autoplăcerea este fondul
fiinţial al Copilului; creştin, este „Iubirea de Naştere” ce
este totuna cu Eul Personal). „Iubirea de Naştere” este
„Aceeaşi”, indiferent dacă evidenţa va fi de Bărbatmasculin sau feminin. „Iubirea de Naştere” se face „Fiu sau
Fiică”, care şi mai mult, apoi, se Supraconfigurează şi ca
Taina Mirelui şi Miresei. Anticii şi psihanaliştii moderni
confundă şi amestecă aceste „Arhemodele de Origine”,
considerând că noi suntem „ambigeni” (şi masculin şi
feminin). În sens creştin, noi nu suntem „ambigeni”, ci
178

„Unigen de Iubire de Naştere”, ca Eul Personal în Sine de
Creaţie, care „Poartă” cele „Două Memorialuri”, de Divin
şi de Creaţie”, care prin „Raportul” lor de evidenţă devin
masculin sau feminin. „Ambigenitatea” este în „Răspunsul”
faţă de cele Două Orientări (nu ca fond în sine).
Şi iată Taina Mirelui şi Miresei, ca o Supraconfiguraţie a
„Răspunsului propriu” al „Iubirii de Naştere”. Fiul şi Fiica,
în starea incipientă de Copil au ca „Unic” fond „Iubirea în
Sine de Naştere”, care după „Raportul de evidenţă” tot de
Naştere este în modalitate de masculin sau feminin, şi
aceasta, prin creştere, declanşează complexul de Supramemorial al „Mirelui şi Miresei”. Şi astfel Copilul îşi Supraconfigurează „Chipul de Iubire de Naştere” în Suprachipul Mirelui sau Miresei.
Patologic, datorită păcatului, într-adevăr apar „inversiuni şi amestecuri” de masculin şi feminin, în locul „Iubirii
de Naştere” (ce este „Iubire în Deschidere”), adăugându-se
„autoiubirea-narcisismul”, „iubirea în închidere”. „Iubirea în
Deschidere” devine ea însăşi Chip de Mire şi Mireasă, pe
când „iubirea în închidere” devine „libido-autoplăcere”.
„Iubirea în Deschidere” proiectează dincolo de Sine şi
de toate Suprachipul de Mire şi Mireasă, ca Taină a
„Întâlnirii-Nunţii-Cinei celei de Taină”, Nunta Fiului (cum
zice Evanghelia).
„Auto-iubirea în închidere” introduce în sine cele
„Două Orientări”, de unde „patologicul ambigenităţii”,
care şi mai mult, se proiectează pe propriile „Origini de
Naştere”, făcând din Mamă incestul lui Oedip (căsătoria
cu propria Mamă, cum zic psihanaliştii) sau din sine
„masturbaţie-autodesfrâu”. Există şi o „autoproiecţie
naturală” a Originilor, ca zisul „sex”, dar acesta este tot în
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vederea „Iubirii de Naştere”. Ca patologic, „autoproiecţia
sex” se goleşte de Naştere, şi se autoînchide în libido.
În mod normal, nu există „masturbaţie” şi nici amestecul cu propriile Origini (incestul), ci Supraconfiguraţia
tot în Deschidere ca Mire şi Mireasă.
Evanghelia, când vorbeşte de „Nunta Mirelui”, nu ne
spune nimic de Mireasă, cine anume este. Aici este Taina.
Mireasa Fiului lui Dumnezeu este Însăşi Iubirea Sa, care se
Supraconfigurează ca „Marele Ospăţ-Împărtăşire” (nu
„pat nupţial” ca la antici şi psihanalişti). Nunta Fiului este
Act Liturgic, în care Mireasa este Însăşi Euharistia-Pâinea
Transfigurată-Trupul de Taină al Nunţii Fiului Dumnezeiesc.
*
Aici este şi Taina Vieţii Mistice Creştine. Iubirea din
Sine a Fiecăruia are în primul rând Deschiderea de
Supraconfiguraţie Liturgică, ca Mire şi Mireasă Mistică,
care şi mai mult se poate „prelungi” în „Taina CăsătorieiFamiliei”. Dar pe prim plan este Iubirea Proprie, în
Suprachipul de Mireasă sau Mire, care înseamnă „Masă de
Taină”, însuşi Altarul unde Iubirea (Mireasa sau Mirele)
este „Darul Total” al Vieţii.

Medicină Isihastă
Medicina Isihastă este Medicina Memoriilor Originii.
Orice „rupere” de acestea, sau „pervertirea” lor datorită
păcatului, produce boala şi moartea.
Fondul Fiinţial este Taina Iubirii de Naştere, din care se
Naşte însăşi Deschiderea propriei Vieţi şi Naşterea „Relaţionalului” tău cu Divinul şi Lumea în general. Orice
„Relaţie” în sens creştin înseamnă „Iubire de Naştere”, că
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prin aceasta te „Prelungeşti” tu şi totodată „Prelungeşti pe
Ceilalţi” şi se face astfel un „Comun de Iubire”, ce este
„Nunta Mistică” Permanentă, „visul” misticilor de
veacuri.
Orice „Mişcare a Vieţii” este un „Joc de Nuntă”, zice o
vorbă din bătrâni. Şi Nunta este „Masa-Cina Iubirii”, unde
stau la Loc de Cinste Mirele şi Mireasa, ce sunt „Transfigurarea Mistică” a Iubirii de Naştere Euharistică-Supraconfigurativă.
De aici insistenţa Medicinii Isihaste pe „Hrana PâiniiChipul Iubirii Fiului”, Chipul Mesei Nunţii Divine.
Mâncarea obişnuită, cu Chipul Pâinii, este o „Preînchipuire” a Sacralităţii Mesei Nunţii Iubirii Divine. Astfel se
zice că Chipul Pâinii este „Memorialul Iubirii Divine în
Materia-Corpul Lumii”. Faceţi „Tratarea” bolilor cu acest
„Medicament Mistic”. Vedeţi „Pâinea Pustnicească”,
redescoperirea acestei medicini.

181

182

Moş-Pustnicul din Carpaţi
Foaie de Practică Isihastă

VII
Fă Rostirea
Închinării ne-ncetate,
Să se facă
Scară
De la Pământ la Cer
Închinarea,
Zbor
Pentru Inima cu Dor.
Prin Chipul
Icoanei
Se deschide Uşa
Care Întrupează
În Lume
Pe Dumnezeu,
Ca să mă Întrupez
În Dumnezeu şi eu.
O, Prunc Dumnezeiesc

În Braţe
De Creaţie,
Miel Nevinovat,
În Tine
Cerul şi Pământul
S-au adunat
Să se Închine.
Ochi de Icoană
De Taină,
Inima atârnată
De Absolut,
În Tine Bat toate
Inimile
Îngenuncheate,
De Doruri
Îmbrăţişate.

Aspiraţii şi întrebări
(Taină, Revelaţie şi Cunoaştere)
Sacralitatea Lumii este Taina de care se lovesc toţi, unii
izbindu-se dureros de ea, alţii sărind peste ea cu uşurinţă
şi chiar cu nepăsare.
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Omul, după păcatul adamic, înclină spre „autorealităţi”
ce-l despart şi chiar îl înstrăinează de „Lumina cea
Adevărată”.
S-au întrebat filosofii dacă Divinul este „doar în noi
înşine” sau este „dincolo”, de unde apoi se „oglindeşte” şi
în noi. Şi unde să privim, „în noi înşine” sau „dincolo”?
Unii merg şi mai departe, considerând că tainicul „dincolo”
este tot în noi înşine şi deci Divinul trebuie căutat şi
Întâlnit doar în „Cămara ascunsă” a noastră proprie.
Revelaţia creştină vorbeşte de un Chip al lui Dumnezeu
Creatorul şi de o „Asemănare de Creaţie”, ceea ce înseamnă
că sunt „două Realităţi net distincte”. În „esenţa” Fiinţei
noastre nu este Însuşi Divinul, ci „Asemănarea Creată” a
Chipului Său (Cel dincolo de orice asemănare).
Ce este această „Asemănare”? Se tot face caz de „raţionalitatea” Omului, ca semn al Divinului. În sens mistic
direct creştin, este un „Chip Înrudit cu Divinul”, ce
înseamnă „Chipul de Fiu”, Înrudirea cu Însuşi Fiul lui
Dumnezeu, care Asumă Chipul Lumii, ca Lumea să se
poată „naşte”.
Omul este în primul rând un „Chip al Sacralităţii”, şi
din acesta apoi ies toate celelalte. Sacralitatea Divină ce
coboară în Creaţie este Chipul Fiului lui Dumnezeu şi
acest Chip Sacru de Fiu este şi devine şi „Sacralitatea
proprie” a Creaţiei.
Creaţia prin Chipul Sacrului este un „raţional”, altfel
devine un „iraţional”, până la un „anti- sau i-raţional”.
Primul Chip al Lumii este deci „Chipul Tainei de Sacru,
Chipul Divinului în Asemănare de Creaţie. Şi concretul
Sacrului este „Chipul de Fiu, marea Taină a fondului
Fiinţial de Creaţie”.
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Pentru mistica direct creştină, Taina Lumii nu este în
cine ştie ce „suprarealităţi ascunse” sau în supracontemplaţii şi lumini supranaturale sau fenomene peste fire,
ci este în Taina Chipului Sacru de Fiu, Asemănarea Creată
a Divinului ce se Revelează Lumii. Din Chipul de Fiu ies
Luminile Harice şi toate fenomenele.
Pentru cine doreşte Practică de Mistică direct creştină,
primul pas este Intrarea în „Sacralitatea Chipului de Fiu”.
Practica Filocalică tocmai pe acesta insistă, ca Rugăciunea
lui Iisus-Fiul lui Dumnezeu, din care şi prin care se vor
deschide toate celelalte.
Deci Numele lui Iisus nu este o „formulă simbolică”, ce
poate fi înlocuită cu oricare alta, nu este nici o modalitate
psiho-fizică de concentrare, nici o ecuaţie ocult-magică.
Iisus Hristos este Numele Sacru al Fiului în Sine Unic şi
Absolut al lui Dumnezeu, ce se Dăruieşte Lumii, ca să se
Nască Lumea. Iată Taina Creştină, Recunoaşterea acestui
Chip de Fiu ca esenţa Lumii şi totodată „Dezvelirea
Filiaţiei de Creaţie” din Fiecare din noi, ca însuşi „mobilul
Vieţii”.
Noi avem Conştiinţa proprie doar prin Chipul de Fiu;
avem Memoria Divinului prin această Conştiinţă Ontologică de Origine; trăim prin acest Chip şi creştem „Deschiderea” acestuia.
Lumea este „Raţionalul Divinului” prin Chipul de Fiu,
şi nu doar un „principiu de Spiritualitate”. Dumnezeu a
Creat Lumea din „Sămânţa Chipului de Fiu”, care a
„Rodit” Spicul Lumii, cu „Seminţele Făpturilor”.
Dar nu este de-ajuns. „Seminţele Făpturilor” trebuie să
Rodească şi ele, să se „Întâlnească” în Răspuns propriu cu
Chipul Fiului Divin Creator. În tine însuţi nu te poţi
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„oglindi”, iar de te „auto-oglindeşti”, vei vedea doar o
„umbră fără chip, sau unul fantomatic”. Sămânţa doar în
„Rodire” se „Rememorează”, se poate „oglindi”.
M-am adâncit în mine
Ca să te găsesc pe Tine,
Chipul Divin,
Dar cu-nspăimântare
Am dat de un „loc”
Fără „hotare”...
Chipul Tău, Doamne,
Din mine,
E un Absolut
Răsfrânt...
Eu nu mă pot „uita”
Peste acest „abis”,

Tu, Doamne,
Trebuie să Vii
Din Necuprins,
Să Te Arăţi la Faţă.
O, cum deodată,
Dezvelit din mine
Însumi Chipul meu
Se Recunoaşte
Oglindit în Tine,
Şi peste „abisul”
Luminat
Şi eu şi Tu
Ne-am Arătat...

*
Aceasta este revelaţia creştină, Revelaţia Chipului
Fiului lui Dumnezeu, prin care ne Identificăm propriul
Chip de Creaţie. Aceasta este şi Cunoaşterea Creştină,
Conştiinţa Chipului Fiului Divin, în care ne Oglindim şi
propriul Chip de Filiaţie.
Noi nu putem Vedea Chipul Divinului, dacă nu mai
întâi ne „Întâlnim” cu Chipul Fiului lui Dumnezeu, care
totodată izvorăşte Lumina, în care se pot privi toate.
Păcatul a „umbrit” Chipul de Filiaţie din noi, şi am rămas
cu „reflectările atributelor” acestuia, până la „abstractizarea” zis spirituală.
Mistica direct creştină este Mistica Chipurilor Personale.
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Naşterea Chipului de Fiu
Anticii şi filosofii nu vorbesc despre „Fiinţa Divină” în
Sine, ci doar de „manifestările” ei din „afară”. Creştinismul recunoaşte „apofatismul-inaccesibilitatea” Divinului
în Sine, dar vine totuşi cu o Revelaţie excepţională, despre
Chipul Fiinţei Dumnezeieşti, ca Treimea Intrafiinţială
Divină.
Taina Creştină este Întruparea Fiului lui Dumnezeu,
care ne Descoperă acest Chip de Mare Taină, al Treimii
Dumnezeieşti. Şi mai mult, ne indică un fapt ce se
răsfrânge şi în Creaţie, „Naşterea Chipului de Fiu”, ca
Însăşi „esenţa” Treimii Fiinţiale Dumnezeieşti.
Fiinţa Divină în Sine este Personalizată prin Supranatura Sa directă, dar mai mult, Persoana este Taina Iubirii.
Tatăl (Teopersoana) şi Iubirea înseamnă Naşterea Fiului şi
Purcederea Sfântului Duh, adică Treimea Intrafiinţială
Divină. Încă o dată se menţionează, însă, că Dumnezeirea
este „Filo-Centrică”.
Atenţie la Taina Revelaţiei Treimii Divine, în care este o
„altă” logică de percepere. Tatăl Dumnezeu este Teopersoană în Sine, este Iubirea în Sine, dar aceasta Naşte un
„Centru ca Teofiul”, El-Tatăl-Supra-Originea rămânând
„Supra-Circumferinţa” fără absorbirea de propria „Centrare”. Aici „logica” este în alt sens, „Circumferinţa” este
„Pornirea Centrului” şi Centrul se naşte din Circumferinţă
(nu cum percepem noi obişnuit, de la Centru spre
Circumferinţă). Ca o „reprezentare” simbolică-Iconografică, Taina de negrăit a Treimii Divine ar fi o „Suprasuprafaţă” (absolutul), din Circumferinţa sa (necuprinsul)
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pornind „Razele-Purcederea Sfântului Duh” şi totodată
Naşterea Centrului-Fiului.
De aici o „Reprezentare” mai sugestivă, ca Triunghi, în
care Supra-Suprafaţă-Tatăl este deodată Centru (punctul
triunghic) cu Fiul şi cu Sfântul Duh, ca Trei Centre
Triunghice.
Ce trebuie evidenţiat este faptul de Mare Taină al
Filocentrismului paradoxal al Treimii Fiinţiale Dumnezeieşti. Fără aceasta, Divinitate ar fi, tot ca la antici, doar o
„Supra-singularitate” impersonală.
Iată Reperul Chipului lui Dumnezeu, Chipul Treimic cu
Filocentrismul. Teologia şi Mistica direct Creştină sunt
tocmai această Revelaţie. Aceasta este Logica direct
Creştină şi prin aceasta se „Identifică” şi „Asemănarea”
Fiinţială de Creaţie.
Tot mesajul Evangheliei Hristice este acesta.
*
Teologic Creştin, nu există Fiinţă decât Personalizată;
nu există Persoană decât ca Iubire; nu există Iubire decât
ca Naşterea Filocentrismului. Fiinţa, Persoana şi Iubirea
sunt Treimea Filocentrismului.
Iată baza Misticii Creştine.
*
Mulţi încă mai confundă Persoana cu însuşi „relaţionalul”, şi confundă Iubirea cu Personalizarea. Mare atenţie
în sensul Misticii Creştine.
Persoana (Teopersoana-Tatăl) este Iubirea care face
„Relaţionalul”, şi Iubirea Naşte pe Fiul-Inter-Relaţionalului, cu totodată Sfântul Duh-Orientarea. Paradoxal,
Absolutul nu este „Orientat” spre „Necuprinsul” Său, ci
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spre „Centrarea” Sa, ce este Filiaţia-Acelaşi-ul. Fiul cu
Tatăl sunt Una, dar Fiul este paradoxala „Centrare”, încât
nu se despart, nu se absorb, nu se amestecă, rămân „De-oFiinţă şi De-un-Chip”.
*
Fiinţa noastră Creată după Chipul lui Dumnezeu
înseamnă că are de asemenea această Taină Treimică, al
cărei fond este „Filocentrismul de Creaţie”.
Tot Fiinţialul nostru este „Filocentric” şi tot ce se abate
de la aceasta se face „păcat” şi moarte. Păcatul este un
„atentat” direct la „Chipul de Filiaţie”.
*
Nu există Iubire în gol de Naştere. Iubirea de Naştere
este Însăşi esenţa Fiinţei în Sine. Actul de Iubire al Tatălui
Dumnezeu este Însăşi Naşterea Fiului. Tatăl Naşte din
Iubire o Altă Iubire tot Personalizată, pe Fiul.
Numai Tatăl Naşte, Fiul „Poartă” Iubirea de Naştere a
Tatălui. Fiul Actualizează permanent Iubirea de Naştere în
Chipul Său Absolut şi Veşnic de Fiu, fără să devină şi el
vreodată Tată. Tatăl este Nenăscutul şi Născătorul. Fiul
este Născutul şi Purtătorul Iubirii de Naştere a Tatălui.
Fiul este „oprirea” paradoxală a „infinitului Tatălui”,
„oprirea infinită” a infinitului Tatălui. Această oprire nu
este o „limitare”, ci o Deschidere, dar de altă Orientare, ca
„Centrare-adâncire” tot aşa de nelimitată.
Este Infinitul-Absolutul cu „Două Capete”, Tatăl şi Fiul,
între care mai este şi o Purcedere-Orientare, ca Duhul, al
Treilea Cap tot Infinit.
Fiinţa Divină-Viul Absolut se odihneşte în Chipul de
Persoană şi Persoana se odihneşte în Iubire, şi Iubirea se
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odihneşte în Naştere, şi Naşterea se odihneşte în Sine
Însuşi. Şi mai mult, în Naştere se odihnesc toate Unite şi
Transfigurate în Comunul Inter-relaţional Fiinţial. De aici
paradoxal, Tatăl este „Treiul” şi Sfântul Duh tot „Treiul”,
iar Fiul este „Unul”.
Dar să nu cădem în speculaţii... Acestea sunt doar nişte
neputincioase „repere” ce ne dau nouă „dezvelirea”
propriei noastre Taine Fiinţiale de Creaţie, ca „Asemănarea Creativă” a Chipului lui Dumnezeu (Facere 1, 26).
*
Să vedem acum Taina Filiaţiei de Creaţie, ce ne interesează pe noi direct.
Fiinţa noastră Creată (s-a văzut din relatările anterioare) este o Filiaţie de Naştere, cu cele două PeceţiMemorii, de Divin şi de Părinţi (natura de creaţie), cu cele
două „caractere” (după evidenţa celor două Memorii), ca
Fiu sau Fiică. Fiecare din noi suntem o „Centrare de Iubire
de Filiaţie de Creaţie”, pe Arhemodelul Chipului de
Filiaţie Divin Creator.
Eu sunt un Anume Cuvânt al Tău
Ce mi-a Creat
Un Anume Suflet al meu.
Fiecare este o Filiaţie Personalizată, care poate
„Răspunde” direct şi Personal unui „Relaţional”. Pe acest
„Răspuns” trebuie să avem toată atenţia.
Repetăm încă o dată distincţiile ce trebuie făcute, dintre
Fiinţă, Persoană, Iubire-Naştere şi Inter-RelaţionalulRăspuns. Persoana este fondul Însuşi al Fiinţei, că Fiinţa
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este doar Personalizată. Teopersoana Tatăl este Nenăscutul Absolut. Persoana este de asemenea doar ca Iubire şi
Iubirea este doar ca Naştere, şi Naşterea dă InterRelaţionalul. Fără Naştere nu există Relaţional, ci doar
„singularitate” (şi autocentrare-închidere). Fiinţa nu este
niciodată „închisă”, de aceea Revelaţia Creştină insistă pe
„Fiinţa Deschisă”, ca Treime.
Persoana, Iubirea, Naşterea, nu sunt „produsele” Relaţionalului, ci „Producătoarele” Relaţionalului. La noi,
Creaţia, prin păcat se „atinge” Relaţionalul şi astfel se fac
„rupturi” între aceste Chipuri în Sine.
„Răspunsul Relaţional” nu ne Personalizează (că avem
Chipul de Persoană ca Fiinţe), ci se face altceva, se face o
„Supra-Personalizare” de Comun Inter-Personal. Noi prin
păcat ne întunecăm într-adevăr Chipul de Persoană şi
trebuie să facem o „Re-Personalizare”, ca să putem face
iarăşi Relaţionalul Inter-Personal. „Regăsirea propriului
Chip Personal” este prima condiţie a Misticii Creştine, fără
de care nu se poate face adevăratul Inter-Relaţional InterPersonal. Răspunsul de Filiaţie este Marea Taină a Vieţii
noastre. În acest „Răspuns se Unesc” toate şi se face
Transfigurarea Supra-Personalizantă.
Să te Îmbraci cu Unirea este „Absolutul Vieţii”. UnireaComunul este zisul „Acelaşi Trup”. Dar încă o Taină, de
acum a Unirii, care face Actualizarea şi Rememorarea
„Originilor”, adică Actualizează tocmai Naşterea, ca să se
Actualizeze Iubirea şi Persoana.
În sens direct creştin, este o „supra-lege” peste toate
legile, este „Rememorarea Iubirii doar în Naştere”.
Viaţa este Taina Rememorării Originilor, tocmai Rememorarea Naşterii, ce înseamnă Rememorarea Iubirii, a
Persoanei şi a Însăşi Naturii Fiinţiale.
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În Răspunsul nostru Inter-Relaţional ne Actualizăm
permanent Memorialul de Naştere şi totodată facem
Comunul de Unire, Acelaşi Trup, cu toţii, faţă de care
facem Relaţionalul. Mistica face tocmai acest miracol, de
„Acelaşi Trup”, nu numai ca Act de Naştere (Relaţionalul
Părinţilor), ci ca un „Acelaşi Trup Euharistic, de ComunUnire Transfigurativă” cu cei ce fac Inter-Relaţionalul.
De aici se zice că dacă Iubeşti, te „Naşti din nou” prin
aceasta, şi mai mult, faci un Comun-Unire ce devine
„Misticul Acelaşi Trup”. A Iubi înseamnă a te Întrupa în
Cel Iubit, care şi mai mult, se face „Acelaşi Trup Transfigurativ”.
Această Mistică Liturgică este Mistica direct Creştină.
Liturghie înseamnă Taina „Rememorării OriginilorNaşterii” (Proscomidia), apoi Răspunsul-Darul-Jertfa Proprie
(Ritualul dialogului dintre Altar-Preot şi CredincioşiBiserică), ca să se facă Unirea-Comunul de Acelaşi Trup
Euharistic.
*
Fiecare din noi trebuie să facă „Ritualul Liturgic” al
Permanentei Naşteri, al Dialogului-Inter-Relaţionalul, să
facă Unirea-Comunul cu toţi, ca Acelaşi Trup Euharistic, şi
acesta este „Cina cea de Taină”, Masa Nunţii Mistice.
Viaţa Fiecăruia este o Actualizare Permanentă de
Veşnică „Naştere din Nou”, din Apa-Răspunsul Propriu şi
din Duh-Unirea.
A fi mereu în Memoria Chipului de Filiaţie, a Liturghisi
mereu Actualizarea Iubirii de Naştere este Viaţa şi Chipul
ei adevărat. A fi Veşnicul Copil-Fiul de Creaţie al lui
Dumnezeu este Trăirea Mistică direct Creştină.
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Avva şi Ucenicul
Practica Filocalică de puţini este înţeleasă în Duhul ei
veritabil. Atenţie la câteva „repere” de bază.
– Primul este „consacrarea” unei „Lucrări” susţinute ca
Rugăciune; un „Activ” al Rugăciunii.
Omul Duhovnicesc împarte timpul în aşa fel, încât o
anumită parte să fie ca Rugăciune; să lase orice activitate şi
să facă Lucrarea Rugăciunii. Chiar mai mult, să mărească
din ce în ce mai mult timpul Rugăciunii; să găsească o
modalitate ca şi în timpul altor activităţi să poată continua
Rugăciunea, ca „Rugăciunea de toată vremea”, „Rugăciunea
neîncetată”. Lucrarea Rugăciunii trebuie să fie înaintea
tuturor celorlalte şi acesteia să i se dea cea mai mare
importanţă. Începe cu puţin şi insistă până ajungi să te
Rogi cu uşurinţă.
– Al doilea reper este „purificarea de patimi”, ca o
condiţie a Rugăciunii şi a deschiderii în ea.
O Rugăciune fără „purificarea de patimi, fără pocăinţă
(părerea de rău pentru păcate), nu este o Rugăciune
Duhovnicească, ci una în „gol”.
– Al treilea reper este Asceza-exersarea „Lucrării Duhovniceşti”, ca „disciplina” corpului (postul şi castitatea), a
Minţii (morala şi controlul gândurilor) şi a Duhului
(Credinţa curată şi neclintită a Iubirii de Dumnezeu).
Omul Duhovnicesc se cunoaşte după „exersareaasceza” sa. Asceza nu este o simplă „auto-disciplină”, ci o
„nevoinţă liber consimţită”, ca o modalitate de acces la
cele Duhovniceşti. De aici începe „povăţuirea” Duhovnicului, ca să nu cazi în excese vătămătoare şi bolnăvicioase.
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– Un alt reper mai este „trecerea” din ce în ce mai mult
de la asceza corpului la asceza Minţii, că Mintea este cea
care face „Lucrarea Sufletului”, ca apoi Sufletul însuşi să
intre în Lucrarea Duhului.
Cel doritor de „Sfânta Lucrare a Rugăciunii” trebuie ca
încet, încet, să treacă de la Rugăciunea corpului la Rugăciunea Minţii şi a Inimii, ca să se ajungă la Rugăciunea
Duhului. Rugăciunea corpului este cea cu „gura şi cu
anumite Cuvinte”, care se repetă şi se continuă zilnic, cu
toată atenţia cuvenită. Rugăciunea scurtă „Doamne Iisuse,
miluieşte-mă pe mine păcătosul” este începutul unei
Rugăciuni mistice, pentru cei râvnitori şi doritori de Viaţă
Duhovnicească mai intensă.
Zilnic ia hotărârea să zici această Rugăciune scurtă de
un anume număr de ori, de la câteva sute, până chiar la
câteva mii. Încearcă să o zici chiar şi lucrând, să devină o
Rugăciune permanentă. Dacă oboseşti, fă pauze, dar
insistă şi vei ajunge la o uşurinţă a spunerii ei. Zi cu voce
tare, şoptit, ca apoi să treci la Rugăciunea Minţii, cu
Gândul şi în tăcere, ca apoi să treci la o „intrare” a Minţii
în Locul Inimii, ca să se facă şi Rugăciunea Duhului.
Atenţie la aceste „modalităţi” de Rugăciune. Rugăciunea corporală nu se rupe încă de simţuri, ci se silesc
simţurile ca ele însele să se Roage. În Rugăciunea Minţii se
trece de la simţuri la „imaginaţiile gândurilor”, care de
asemenea se silesc să se Roage. Dacă „lupta cu simţurile”
cere „post şi trudă trupească”, „lupta cu gândurile” cere
multă silinţă şi atenţia Minţii pe Repetarea Cuvintelor
Rugăciunii, ca o intrare a gândurilor în înseşi Cuvintele
Rugăciunii.
– Fii cu Râvnă tot mai aprinsă şi fă Rostirea Rugăciunii
Minţii în Inimă, ca să ajungi la Duhul Cel dincolo de toate
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chipurile lumii. Aici este nevoie şi de îndrumarea Duhovnicului. Vor apărea tot felul de înşelări cu amestecuri de
efecte organice, călduri, sunete, chiar imagini şi vedenii...
Dar, atenţie, respinge-le pe toate, căci chiar de sunt uneori
reale, sunt piedici pentru ajungerea la Duhul. Fă tot mai
multă pocăinţă cu smerenie totală, atenţie la post şi la
toate patimile trupeşti şi sufleteşti. Să nu fii mânios,
supărăcios, să rabzi ocara şi necinstea, să fii răbdător, cu
Nădejde şi Credinţă în Milostivirea Domnului. Citeşte tot
mai mult pe Sfinţii Părinţi şi scrierile Filocalice, dar încă
întreabă pentru toate pe Duhovnic şi pe cei care de
asemenea se ocupă cu această Sfântă Lucrare. Să nu
deveniţi „fixişti” şi doar ai „literei şi legii”, lăsaţi
„Libertatea şi Deschiderea Duhului”. Viaţa Duhovnicească
are Tainele ei „nescrise şi nespuse”, dar „ştiute de Trăitorii
Duhovniceşti”, care se transmit doar celor care „merită şi
dovedesc” sinceritate şi hotărâre pe calea Domnului. Nu
căutaţi efecte excepţionale, daruri minunate şi mai ales
aveţi „răbdarea cu lepădare”.
Un Ucenic îl ruga pe Avva al lui să-i spună mai amănunţit cele despre Rugăciunea Inimii.
– Ai răbdare o lună..., mai ai răbdare încă o lună...
– Nu, plec, răspunse supărat Ucenicul. Mă amâni prea
mult...
– Dacă spuneai că poţi „aştepta” încă multe luni, dintr-o
dată „primeai” ce cauţi, aşa nu „meriţi” şi nici nu vei găsi
niciodată ce doreşti.
Nu te crede dintr-o dată mare „lucrător” al Rugăciunii.
Cât eşti tânăr mai ales ai nevoie şi de „muncă trupească şi
o activitate oarecare”. Mulţi fac greşeala să treacă direct la
Rugăciunea neîncetată, ceea ce i-a dus la boală trupească
şi sufletească, până chiar la „îndrăcire”.
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Calea Rugăciunii nu se câştigă prin proprie voie, ci prin
Darul Domnului. Fă Ascultare şi fii smerit, ca să
„Primeşti” Darul Duhului Rugăciunii”.

Practica Rugăciunii Iconice
Din cele anterioare s-a văzut evidenţa pe care o face
Tradiţionalul Pustnicului Neofit Carpatinul. Modul său de
percepere este Iconic, direct Personalist. Lumea Creată nu
este simpla Gândire a lui Dumnezeu (cum se zice de
obicei), ci este un „Alt” Chip de Fiu de Creaţie, Asemănarea Creată a Chipului Fiului lui Dumnezeu. Şi Creaţia
are un fond „Fiinţial de Creaţie”, nu este doar un complex
de fenomene ce se configurează apoi. Creaţia are şi ea deja
prin Naştere-Creaţie un Chip de Creaţie şi acest Chip este
Chipul de Fiu, ca „Centrul Fiinţial” de Creaţie. Chipul de
Fiu de Creaţie este „Asemănarea” Chipului lui Dumnezeu
din Lume. Acest conceptual de Chip de Fiu este începutul
şi sfârşitul Viziunii Teologic-mistice Iconice a tradiţionalului Carpatin.
Logica Pustnicului este astfel în acest sens Iconic.
Manifestarea-Viaţa Lumii este „Ritualul Sacru” al
Răspunsului Inter-relaţional al Chipului de Filiaţie.
Divinul Creator a Creat Lumea ca Fiinţă-Chip de
Filiaţie de Creaţie (Facerea lumii), dar aceasta nu este
„manifestarea lumii”, ci Răspunsul Chipului de Filiaţie al
Creaţiei este „manifestarea propriu-zisă”. Aici se încurcă
anticii, confundând Facerea lumii cu Răspunsul Fiinţei
lumii.
Lumea Creată este Teo-centrică-Filo-centrică. Chipul lui
Dumnezeu în Sine este apofatic-inaccesibil, dar Chipul de
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Fiu-Asemănarea Chipului Dumnezeiesc este accesibil şi
Comunicabil.
Actul Divin de Creaţie are Taina „Întrupării-Naşterii”
Fiului lui Dumnezeu şi în Chipul Lumii. Anticii văd o
simplă manifestare de spiritual Divin, cu o diversificare de
fenomene ale acesteia. Întruparea Fiului lui Dumnezeu
este de altă modalitate şi în altă Logică. Lumea nu este o
„manifestare”, este un Act de Naştere, din care apoi iese
manifestarea. Fără această bază nu se înţelege viziunea
Iconică a Pustnicului Neofit Carpatinul. De aici şi specificul Misticii Iconice, ca Actualizarea Permanentă a
Memorialului de Naştere.
Liturghia Creştină Hristică este Iconică tocmai în acest
sens, că Rememorează în primul rând Naşterea Neîntreruptă a Fiului lui Dumnezeu în Lumea Sa Creată (care
şi mai mult, face o Întrupare de Fiu Înviat şi Mântuitor de
păcat).
Rugăciunea Iconică a Pustnicului Neofit este un „Chip
Preliturgic”, pe care trebuie să-l facă fiecare din Făpturile
Create.
Liturghia în Sine o poate face doar Fiul lui Dumnezeu,
ca Act de Naştere-Întruparea Divinului şi în Chipul Lumii.
Noi, Făpturile, însă facem o „Asemănare proprie de
Preliturghisire tot proprie”, prin care ne putem încadra în
„Liturgicul Divin”. Aceasta este Rugăciunea PersonalIndividuală.
„Mobilul Vieţii” Create este Memorialul de Naştere
Permanentă a Fiului lui Dumnezeu în Lume şi totodată
Răspunsul Lumii ca Act de Memorial al Propriei Naşteri
de Creaţie. Şi noi trebuie să facem Asemănarea Actului
Divin, de Permanentă Actualizare a Întrupării Divine, să
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facem Actualizarea proprie a „Propriei Naşteri de Creaţie”.
Şi aceasta este Taina Rugăciunii.
Viaţa creştină este o Permanentă Liturghisire Hristică,
Neîntrerupta Actualizare a Întrupării Fiului lui Dumnezeu
în Lume, fără de care Lumea nu ar mai putea exista.
Sistarea Liturghiei Divine ar însemna sistarea Vieţii Lumii.
La fel, sistarea „Rugăciunii proprii” înseamnă sistarea
propriei Vieţi, de unde boala şi moartea.
În sens creştin, Chipul Divin din Lume este Liturghia
Divină şi Chipul Omului este Chipul Rugăciunii Proprii.
Pustnicul Neofit merge concret, identificând Memorialul Vieţii Lumii în Chipul de Filiaţie şi Chipul de Filiaţie
Identificându-l în Chipul Actualizării Proprii ca Rugăciune. Iată cum Rugăciunea nu mai este doar o simplă
atitudine faţă de Divin, ci este „Actul de Viaţă” neîncetat
şi însăşi Conştiinţa Propriei Identităţi. Conştiinţa creştinului este în Chipul Rugăciunii sale şi Supraconştiinţa
Rugăciunii Proprii este Liturghia Divină Hristică.
Legătura acestora este strictă.
*
Iată primul fapt al Tradiţionalului Iconic Carpatin,
Rugăciunea, ca Ritual Propriu de Răspuns faţă de Ritualul
Divin.
Redăm câteva repere ale „Pravilei Pustnicului Neofit
Carpatinul”.
– Viaţa noastră este Chipul de Filiaţie.
– Chipul Filiaţiei noastre este în „Chipul Gestului de
Închinare”, ca Dar-Jertfă ce se cuvine lui Dumnezeu
Creatorul.
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– Actualizarea Chipului de Filiaţie este Re-memorarea
Originilor ca: Actul Divin de proprie Creaţie; actul de
Naştere din Natura Creată (Părinţi).
– Ritualul de Răspuns propriu al acestor Actualizări, ce
este Rugăciunea Personal-Individuală.
Rugăciunea Iconică a Pustnicului Neofit Carpatinul este
o Rugăciune Ritualică. Şi Ritualul în sens tot Iconic, adică
Ritualul ca Re-memorarea Naşterii de Veşnic Chip de
Filiaţie.
Ritualul Cosmic al Lumii îl face direct Fiul lui Dumnezeu,
prin Liturghia Hristică, dar Ritualul propriu îl face Fiecare
în parte, ca o „Pregătire de Integrare” în cel Cosmic.
Nimeni nu poate face Actul Divin al Liturgicului în
Sine, decât Fiul lui Dumnezeu, iar Rugăciunea noastră este
un „Pre-liturgic”, o pregătire de Intrare-Integrare în
Liturgicul Hristic. Liturgicul şi Rugăciunea sunt în
Înrudire şi Legătură nedespărţită. Şi fondul ambelor este
Taina Ritualului Memorialului de Naştere a Veşnicei
Filiaţii. Pe acest fapt este toată Practica Rugăciunii Iconice
după Tradiţionalul Pustnicului Neofit Carpatinul.
Fiecare zi este o „Naştere din Nou” şi Viaţa este o
Veşnicie de Naşteri din Nou. Taina Permanenţei şi
Neschimbării eterne este Veşnica Naştere (De aici
pesemne şi mitizarea anticilor, ca metempsihoză şi reîncarnare, ca o denaturare a Tainei Naşterii din Nou).
Se spune, Teologic Creştin, că Tatăl Dumnezeu Naşte
Permanent pe Fiul, şi Fiul Permanent Actualizează Naşterea de Filiaţie, ca Răspuns Propriu. Şi aici este Originea şi
în Creaţie, a Liturgicului şi Ritualului de Rugăciune.
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În Dumnezeirea Treimică Fiinţială în Sine, Tatăl este AltarulNăscătorul şi Fiul este Liturgicul-Ritualul Naşterii Sale.
*
Rugăciunea Filocalică are treapta Orală, Mentală, a
Inimii şi a Duhului cu Intrarea în cea Harică. Şi cea mai
importantă este „Atenţia”, care este ori pe Cuvintele
Rugăciunii, ori pe imaginaţia Prezenţei lui Dumnezeu, ori
pe Înţelesurile Minţii, ori pe Credinţa fără orice imaginaţie
a Duhului. Să nu fii orientat pe sentiment, nici pe raţional,
nici pe contemplativ, ci pe Iubirea lui Dumnezeu cea peste
şi dincolo de toate sentimentele şi înţelesurile. Cea mai
grea luptă a celui ce se Roagă este cu „patimile trupului”,
cu gândurile-memoriile şi imaginaţiile raţionale şi
sentimentale, şi chiar materiale. Sfinţii Părinţi recomandă
„Strâmtorarea Minţii”, prin „puterea Minţii de a se opune
la toate, atât materiale, cât şi „imaginativ-raţionale”. Cea
mai grea „nevoinţă” este această „Strâmtorare” a Minţii,
pe care cei mai mulţi o abandonează şi chiar renunţă la
Lucrarea de Taină a Rugăciunii Curate, fără gânduri şi
imaginaţii. Cea mai mare ispită a Rugăciunii este „autogustarea” Rugăciunii, ce devine o „autoplăcere” dubioasă
până la „autodesfrâu mistic”, foarte periculos, ce duce
chiar la îndrăcire.
Cum este Rugăciunea Iconică, ce are Gestul Iconic?
Gestul Iconic al Pustnicului Neofit este un Gest specific,
adică „Gest Static”, nu mobil. Atenţie pe această menţiune, de care depinde toată Practica Iconică. Icoana pur
creştină are tocmai acest specific, este „Statică într-un Gest
imobil”, faţă de Icoana occidentală, căreia i se dă
„mobilitate-carnaţie şi imagine”.
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„Staticul Iconic” nu înseamnă „închidere şi limitare”, ci
o Tainică „Centrare de Deschidere-Adâncire”. Este o
Deschidere în expansiune, dar şi o Deschidere în cealaltă
Orientare, de Adâncire-Centrare. Atenţie, să nu se confunde Centrarea aceasta cu zisa concentrare-esenţializare
sau cu închiderea şi autoabsorbirea. Dacă Deschiderea în
„dilatare-întindere” este „Dezvelirea şi Revărsarea” Esenţei,
Deschiderea în „Centrare” este Identificarea Esenţei
Fiinţiale. Absolutul Divin Fiinţial este în Chipul Tatălui,
care este Necuprinsul în infinita sa Deschidere de
Revărsare-expansiune.
Tatăl Naşte pe Fiul Său Fiinţial ca „Centrare”, ca Identificarea Esenţei Absolutului Tată, care nu este „absorbireesenţializare”, ci „Asemănarea” de cealaltă Orientare.
Dacă ar fi doar o „singură orientare”, Absolutul, chiar în
expansiunea Sa infinită, ar fi „incomplet” şi nu ar mai fi de
fapt absolutul. Tatăl-Suprachipul-Necuprinsul Absolut, îşi
Identifică Chipul nu prin esenţializare-autoabsorbire,
ci prin „Centrare-Deschidere-Asemănare”, ca „Acelaşi
Absolut”. Dacă Absolutul nu şi-ar avea Identificarea
Chipului Său, ar fi insuficient, că ar trebui să se Identifice
în „afara” sa, ca o „manifestare” ce nu mai este „Fiinţială”,
ci de reflectare tot „incompletă (ne-esenţială)”. Aici se
încurcă anticii şi filosofii. Absolutul fără o Autoidentificare
în Însăşi Fiinţa Sa directă nu mai este Absolut. Treimea
Fiinţială Creştină este tocmai „Absolutul Complet”.
Şi, de aici, orice lucru fără „centrare-identificare proprie”
nu este complet. Mistica pune accent tocmai pe această
„Identificare-Chip”, care paradoxal, pare o „fixare”, însă de
fapt este o „Deschidere-Identificare” a ceea ce este „Esenţa”.
În Necuprinsul Său, Absolutul are Chipul de Taină, dar în
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„Identitatea-Centrarea” Sa Taina îşi descoperă Chipul.
Tatăl este Tată prin Identificarea Chipului Fiului Său.
În Practica Mistică, cea mai grea problemă este
„Suportul-Chipul” Vieţii mistice. Fiecare Făptură a noastră
are „suportul” său ca „Identitatea proprie”, dar care este
„Suportul Divinului”? Dacă îl amesteci sau îl confunzi cu
propriul suport, este o falsificare. Dar nici un „gol de
suport Divin” nu este admis.
Rugăciunea curată, fără nici un chip, este Rugăciunea
Filocalică, doar în „Credinţa şi Aşteptarea” Arătării Sale
dincolo de toate chipurile. Este o „centrare-suport pe un
Activ” al tău, de „Credinţă şi Aşteptare”.
În Practica Iconică a Pustnicului Neofit, „centrareasuportul” atât propriu, cât şi al Divinului, este Chipul
Iconic de Fiu, care este „Înrudirea Divino-creaţie”.
Dacă, Filocalic, între creaţie şi Divin nu există nici o
„punte” (ca apofatic-excluderea oricărui chip), în specificul Iconic, Chipul Iconic de Fiu este o „Punte”, ca Iconic
deja „Întâlnire de Divin şi creaţie”.
În Chipul Iconic este o „Întâlnire Mistică” a Divinului
Întrupat cu Trupul de Creaţie, care nu se mai exclud, ci fac
un „Comun-Acelaşi Trup”. Filocalic, „Comunul” nu este
în „Întrupare”, ci în „De-corporalizare” (în apofaticdincolo de orice chip al trupului), ca „Împărăţia Duhului”.
Misticul Filocalic este o treaptă „Înaltă”, de „Pre-Intrare
în Chipul Viitor al Duhului”, al Veşniciei şi trecerii în
condiţia de „Îndumnezeire”. Iconicul nu este „Îndumnezeirea” (Chipul direct al Duhului), ci este „EuharisticulTrupul Divinului ce coboară încă în Lume, care face
„Hristificarea”.
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Filocalicul clasic este „Duhovnicirea prin Duh” (trecerea creaţiei dincolo, în cele Divine), şi Filocalicul Iconic
este „Duhovnicirea prin Întruparea lui Hristos” (Venirea
Divinului în cele create). Filocalicul are Orientarea Creaţiei
spre Divin, iar Iconic este Orientarea Divinului spre
Creaţie. Filocalic, prin Hristos Cel Întrupat, se poate
„trece” şi dincolo în Divin, în Duhul. Iconic, prin Duhul se
face o continuă Întrupare-coborâre a lui Hristos în Creaţie.
Pentru Neofit Pustnicul, Coborârea-Întruparea Divinului este „Centrarea-Identificarea” noastră, ca apoi să facem
„Intrarea” în Duh. Păcatul ne-a atins Chipul-centrareaIdentitatea-Persoana, şi recâştigarea acestuia ne este de
primă necesitate.
Practica Mistică Iconică este o Mistică cu precădere
Hristică, iar cea Filocalică este o Mistică cu precădere a
Duhului Sfânt. În ambele modalităţi, Hristos şi Duhul sunt
în acelaşi Activ, dar în Orientări diferite, ca „Duh spre
Hristos” (Iconicul) şi ca Hristic spre Duh (Filocalicul
apofatic).
În Iconic Duhul Sfânt evidenţiază Întruparea Divinului,
ca la Bunavestire şi la Botez; în Filocalic, Hristos evidenţiază pe Duhul Sfânt, ca la Schimbarea la Faţă în Lumina
Taborică. Cele două modalităţi de Mistică sunt de fapt
nedespărţite, dar în evidenţe proprii.
*
Pravila de Rugăciune Iconică a Pustnicului Neofit este
deci în specific de Orientare a Duhului spre Veşnica
Întrupare-Naştere a Chipului de Filiaţie, atât Divin, cât şi
de creaţie, ca Înrudire-Comun (Iconicul). Este o Mistică
pregnant Liturgică Euharistică.
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În Practica Iconică Duhul Sfânt face Activul de a Întrupa
pe Hristos în noi, ca la Buna Vestire, de Întrupare a lui
Hristos în Fecioara Maria. Fă Gest de Închinare-Chipul
Fiului, şi se Actualizează-rememorează în tine Taina
veşnicei Naşteri a Divinului în tine şi a ta în El, şi mai mult
a Naşterii tale în lume şi a Lumii în tine. Gestul Închinării
este „Leagăn de Naştere”, nu contemplaţie a Duhului, este
Chipul lui Hristos Întrupat prin Duhul Sfânt.
Într-un Leagăn de Copil
Divinul S-a Coborât,
Într-un Chip de Închinare
Absolutul
Chipul şi-a Născut.
De aici, Icoana Practicii Iconice a Pustnicului Neofit este
Icoana Maicii Domnului cu Pruncul Divin în Braţe.
Fă Rugăciunea Iconică a Gestului Închinării în Faţa
Icoanei Maicii Domnului cu Divinul Prunc, ca o Rememorare a Naşterii Divine în Lume şi a Naşterii proprii.
Cântă zilnic Imnul Naşterii lui Hristos, care este însuşi
Gestul de Închinare. Iată începutul Rugăciunii Iconice. Fă
zilnic această Practică a Gestului Închinării, nu numai în
Faţa Icoanei de Naştere, ci şi în toate împrejurările, ca o
Rugăciune de toată vremea. Gestul Închinării este „Iconizarea-Hristificarea-Naşterea permanentă din Nou” a Vieţii.
Iubirea lui Dumnezeu este să Coboare mereu în Lume,
şi Iubirea Lumii este să Primească mereu Întruparea
Divinului în sine, şi aceasta este Veşnica Naştere din Nou,
este Rugăciunea-Liturghia.
204

Practică Gestul Închinării neîncetate şi acesta este
Chipul Rugăciunii Liturgice. Fiecare zi este o „Naştere din
Nou” atât a Divinului în Lume, cât şi a Lumii în Sine şi în
Divin. Pleacă Capul, Mintea şi orice Simţire în Gestul
Închinării, orice formă şi orice chip fă-le să se Închine, şi
aşa totul se face „Icoană-Chipul” unde se Întâlneşte Dumnezeu cu Lumea şi Lumea cu Dumnezeu şi se face
„Acelaşi Trup-Icoană”.
Închinare-Icoană
Leagăn de Naştere,
Altar de Taină.
*
Neofit Pustnicul insistă pe Practica unui Gest de
Închinare de specific Personal. Fiecare are un anume comportament, unele calităţi şi unele slăbiciuni, şi pe acestea
trebuie acţionat. Să ai un Gest care să te caracterizeze, să te
Deschidă, să te mobilizeze şi totodată să te CentrezeAdune, în care să Acţionezi şi să te Odihneşti.
Gestul Iconic este o anume poziţie a Corpului, a Minţii
şi a Duhului, ca Gest al Integralităţii Fiinţiale proprii, dar
cu sens de Sacralitate, care se face prin Chipul de Închinare (care are o gamă întreagă de forme, de la simpla
plecăciune, înclinare, până la metania cu atingerea capului
de pământ).
Ritualul, „Limbaj Gestic” (care nu se confundă cu
Limbajul Psiho-organic pe care-l avem noi în mod obişnuit), ca o „Umbră a Vorbirii Divine”. Acest Limbaj Gestic
se „Aude prin toată Fiinţa”, ca Limbaj al Memoriilor şi
totodată al Comunicării. „Cuvântul Direct” este Limbajul
Gestic, de aceea „Dumnezeu Zice şi se Face”.
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Începi să te „Rogi” cu „Gesturi Ritualice”, care ne
„Rememorează” Sacrul din noi. Ridică Mâinile în sus cu
Rugăciune către Dumnezeu Cel din „Înălţime”, din care
„curge” Viaţa lumii. Pleacă în Închinare Capul în jos, prin
care „recunoşti” pe Dumnezeu ca Dătătorul Vieţii. Pune
Mâinile la Piept în dreptul Inimii şi fă-te ca un „Altar”
propriu, pe care să Vină Dumnezeu şi la tine. Desfă
Braţele lateral, ca preînchipuire că Divinul se „Întrupează”
în toată Fiinţa ta, Suflet şi Corp.
Faceţi aceste simple „Gesturi Sacre” şi „Memoriile Sacre”
se vor „trezi”. Şi Sufletul are în primul rând „Primirea”, de
unde Participarea sa la toate. Sufletul trebuie să-şi „reia”
„Stăpânirea Conştientă” asupra Memoriilor. Sufletul nu
trebuie să fie „robul” Memoriilor sale. Nu fă auto-sugestie,
nici logică-raţiune, ci Volitiv autoimpus, ca „AutoStăpânire” şi auto-orientare în Sine, prin care să se
„orienteze” tot Memorialul său. Nu „admite” Psihic o
„memorie rea şi anormală”, ci respinge-o şi înlocuieşte-o
cu una bună. Iată câteva „repere”:
Nu fi fixist (adică să faci doar ce crezi tu); cu voinţă
ascultă şi de alţii. Astfel te vei vindeca de propriile iluzii şi
încăpăţînare. Te vei bucura de Unire şi Comunicare. Nu fi
izolat şi însingurat, ci în dialog cu toţi şi cu toate (păcatul
demonic face tocmai un gol de dialog). Viaţa este Comunicabilitate. Fii comunicabil chiar dacă te forţezi. Fii Vesel
chiar dacă nu te simţi bine, pentru că fondul Vieţii este
Bucuria-Lumina. Nimic nu poate copleşi Bucuria Vieţii în
sine, tu trebuie s-o cultivi şi peste propriile suferinţe.
Impune-ţi un zâmbet permanent. Suportă şi ce nu-ţi place
la alţii şi treci peste toate defectele lor (care sunt legate de
caracterul propriu). Nu mustra direct, nu spune greşelile,
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fii delicat când faci totuşi câte o observaţie. Nu te enerva
că alţii nu sunt ca tine şi-ţi stau chiar împotrivă. Astfel te
vei vindeca de contrarietate şi te vei bucura de convieţuire
în tot momentul. Încearcă să ai afecţiunea mai tare ca
respingerea. Nu admite frica, timorarea, grija zilei de
mâine; nu-ţi fă iluzii, lasă totul la momentele lor.
Timorarea este slăbănogirea Sufletului.
Fii optimist, chiar de lucrurile par total încurcate; crezi
în rezolvarea miraculoasă. Toate simptomele de boală, toate
certurile, toate contradicţiile, greşelile tale şi ale altora
consideră-le trecătoare şi tu astfel vei rămâne neatins.
Chiar dacă ai avut şi mai ai crize violente, toate vor trece;
nu admite teama că va fi mai rău, ci mai bine. Nu admite
tristeţea după greşeli şi conflicte, lasă-le la momentul când
te vei analiza pe tine (la spovedanie mai ales). Mulţi fac o
scrupulozitate patologică din toate. Nu abandona activitatea, chiar dacă nu te simţi bine şi dai randament puţin.
Cât ai fi de bolnav, nu renunţa la un ceva activ, cât de cât.
Odihneşte-te! Viaţa are o Supralege, a Odihnei Sacre,
indiferent de stare. În această Odihnă nu mai contează nici
o evaluare, este Darul lui Dumnezeu peste toate considerentele. Bucură-te şi tu cu adevărat de acest miracol!
Sunt mulţi debili fizic, sclerozaţi, intelectuali anemici,
tocmai din lipsa de Mobilitate-mişcare. Mai mult, sunt
împiedicări şi înfundări energetice pe diferite zone
organice şi funcţionale, ce produc scurgeri şi explozii
energetice permanente, ce secătuiesc şi ultimele rezerve.
Unii au nişte hiperfuncţii (sau hipofuncţii) în anumite
organe, tot din această cauză. Datorită sedentarismului,
noi avem părţi ale Corpului aproape fără mişcare, unde se
depun majoritatea reziduurilor alimentare. Mobilitatea
este pentru noi ca şi Respiraţia, în activul Vieţii.
207

Noi, creştinii, suntem învinuiţi că neglijăm „îngrijirea”
Corpului. În sensul nostru Mişcarea este o „capacitate” a
Vieţii, ce nu are „scop” în sine, ci este doar o modalitate de
activ. Nu are scop de a „stăpâni funcţii şi organe”, ci ca să
fie o trecere liberă a Mişcării prin tot Corpul. Nu faceţi din
Mişcările Corpului „religie”, că este patologic, ci consideraţi-le propriile dumneavoastră mişcări, ce nu au de-a
face cu Religiosul. Ritualul nu este „mişcare”, ci „Gest
Sacru”, ce înseamnă altceva. Mişcarea este o „dăruire de
hrană” organelor izolate şi blocate de boli, care singure nu
mai pot primi. Unii prea „religioşi” resping aceasta, ceea
ce înseamnă o „refuzare de ajutor celor ce nu se mai pot
mişca”. Celor fără mâini şi picioare le dai posibilităţi de
mişcare sau îi poartă altcineva.
Mişcarea este tot aşa de necesară şi „terapeutică” precum „hrana alimentară”. „Energiile corporale”, în natura
lor, nu pot fi Sacralizate”, ci doar folosite în vederea
Ritualului Sacru. Nu vă concentraţi pe trasee energetice,
că este periculos, noi nu avem în vedere decât „mişcarea
ca atare”, restul să se facă după fiziologia propriu-zisă; noi
trebuie să păstrăm cu atenţie doar „capacitatea de mişcare”, doar aşa „Memorialul în sine” se va trezi (dacă
intervenim noi cu diferite concentrări, putem preface şi
denatura şi mai rău „memorialul fiziologic adevărat”). Nu
introduceţi „alt” Memorial în Mobilitatea energetică.
Noi vedem Mobilitatea în trei moduri: stoarcerepresare-spălare; dilatare-întindere; creştere-acumulare, pe
„zonele Corpului”, Cap, Trunchi, Membre (fiecare cu anexele lor). Obişnuiţi-vă să aveţi o „Poziţie de Rememorare
mobilă permanentă”, după propriul specific şi boală (de
cap, de trunchi sau de membre). Sunt forme de „mobilitate
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din stare statică” (poziţii diferite fixe ale unor părţi organice); „mobilitate semistatică”; „mobilitatea activă”, prin
mişcări directe şi repetative (cum sunt mişcările forţate).
Mai este o mobilitate „psiho-mentală directă”, prin concentrări mentale directe. Noi ne ferim de „pericolul magic” al
„mobilităţilor energetice”, dar nu excludem „normalul
mobil” al energiilor, care este „mişcarea obişnuită” a noastră.
Folosiţi Mişcarea în Practica Gestului, ca mobilitatea
Memorialului propriu. Ridicarea Capului, plecarea,
întinderea mâinilor-braţelor, închiderea sau deschiderea
Ochilor, etc. sunt des folosite în Rugăciune. Aplecaţi-vă cu
Fruntea la podea, şi staţi aşa un timp, este modul de
Rugăciune al Sfântului Moise arapul. Sfântul Pahomie cel
Mare se Ruga doar cu Mâinile în sus. Alţii în genunchi,
după specific propriu.
În Rugăciune unii folosesc Respiraţia. Şi unii Sfinţi
Filocalici o recomandă. Pentru lumea de astăzi, cu atâtea
„păcate corporale”, Respiraţia este un punct de mare
valoare. Respiraţia deschide, desface şi uşurează mişcarea
Memorialului atît corporal, cât şi sufletesc. Respiraţia este
corespondenţa „mişcării neîncetate” a Vieţii în general.
Respiră adânc mai ales dimineaţa şi seara (pe nemâncate),
cu încordarea Diafragmei abdominale şi dilatarea întregii
zone viscerale (cât mai mult timp) şi foloseşte această stare
în Gestul tău. Isihaştii filocalici erau învinuiţi că se concentrează în „buric”. Trebuie înţeles că nu este o concentrare pe zone organice, ci o „mobilitate” folosită de Gest,
pentru adâncirea lui. Abdomenul este „locul patimilor” şi
al „stricăciunii”, şi de aceea trebuie „spălat” zilnic, deci ca
mobilitate, nu ca scop în sine. Intrarea Minţii în Inimă, de
asemenea, este o „mobilitate” a „locului gîndurilor rele”,
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că Inima este „Memorialul Minţii”, care trebuie „spălat şi
curăţat” pentru a te putea Ruga „Curat”. La fel, desfacerea
şi dilatarea zonei pieptului, ca şi întinderea membrelor,
sau îndreptarea coloanei vertebrale, toate ca „mobilităţi”
de „igienizare”, folosite în Gestul Iconic, pentru facilizarea
lui.
Pustnicul Neofit se zice că şi la bătrâneţe făcea închinăciuni şi metanii şi le indica Ucenicilor săi această
Practică de mare importanţă.
Noi pe această bază facem şi o „Medicină Isihastă”, cu
includerea unei Terapii cu Pâinea Pustnicească, Mâncarea
fiind de asemenea de mare importanţă pentru „curăţirea”
Gestului Sacru.
Spălarea cu apă este importantă pentru noi, cei de astăzi,
intoxicaţi de toate murdăriile. Pustnicii care aveau aer curat
şi mîncarea naturală şi minte tot curată, nu „miroseau a
hoit”. Noi, de nu ne spălăm, mirosim a „mort”.
Atenţie, acestea nu se fac în „văzul lumii”, ci intim şi
strict particular. Unii caută zise „practici în comun”, ce nu
sunt creştineşti. În sens creştin doar în Biserică se face
„Ritualul Comun”, în rest este o „proprie intimitate”. Te
poate „învăţa” cineva cum să faci, dar tu doar în particular
trebuie să le îndeplineşti (mai pe larg, în Reţetele Medicinii
Isihaste).
Pe baza acestor „repere”, sub îndrumarea Duhovnicului, alege-ţi specificul propriu, ca mobilitatea corpului,
ca atitudinea Minţii şi ca tinderea de adâncire a Duhului.
Gestul tău zilnic să fie cu Integralitatea Corp şi Suflet,
cu Actualizarea şi Rememorarea fondului Divin şi de
Creaţie în armonie şi fără contrarieri.
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Practica nu e uşoară, dar cei ce „muncesc” vor şi „avea”.
Neofit Pustnicul repeta mereu Ucenicilor săi: „Practica
Lucrării Sfinte este doar a celor ce muncesc ziua şi
noaptea, fără încetare, peste toate piedicile şi slăbiciunile
şi care se învăpăiază mereu de Dumnezeiescul Dor”.
Doamne Iisuse, Vin şi eu
La Altarul Liturghiei Tale,
Unde mă aduc ca pe o
„Prescură”,
Pe care să o Liturghiseşti.
Tu m-ai Creat din Iubirea Ta
Şi Această Pecete fă-o
Jertfelnic
Pe care mereu Liturghiseşti,
Şi în Fiinţa mea Te
Întrupezi.
Eu sunt căzut din Iubire,
Prin multe păcate,
Şi zac în prăpastie de
moarte,
Dar, Doamne,
Primeşte-mă ca pe o
Prescură
Din care fă Liturghie,
Şi „Toarnă” în Potirul Tău
Şi o „picătură” de Sânge
de-al meu,
Ca Iubirea Ta şi a mea
Iarăşi să se Întâlnească.

Tu mereu, Doamne,
Ne Naşti din Iubirea Ta,
Şi Creaţia Te Naşte
neîncetat, de asemenea,
Şi Iubirea Întâlnită
Se face Euharistie,
Pâine de Cer şi de Pământ,
Cuvântul ce Trup S-a făcut.
Tu, Doamne Iisuse
Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu
Şi Fiu de Creaţie,
Din Liturghia Iubirii
Naşti Biserica-Mama Lumii,
Creaţia cu Dumnezeu în
Braţe.
O, Iubire
A lui Dumnezeu
înfricoşată,
Cum Te faci şi Chip de
Făptură
Ca şi Lumea să primească
Divina Măsură!
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O, Dumnezeu Întrupat
Ca şi Lumea să Urce în
Dumnezeu,
Două Iubiri ce S-au Găsit
„Peste prăpastia de Absolut”.
De aceea niciodată
Nu se opreşte Liturghia Iubirii,
Inima Nemuririi.

Dacă vreodată Liturghia
s-ar opri,
Dintr-o dată „toate ar pieri”.
Iubirea este
Necontenita Liturghisire,
Nesfârşita Naştere,
Iubirea, „Absolutul Ritual”
Ce se face Euharistie-Dar.

Medicină Isihastă
Se povesteşte din tradiţionalul oral al Pustnicului
Neofit Carpatinul (ce a trăit pe la anul o mie – sec. XI), că
din „Moşi-strămoşi” au fost Pustnici şi Călugări prin toate
locurile, mai ales prin Păduri şi Munţi, încă din vechimea
traco-dacilor.
Pentru Pustnici, Călugări şi nevoitori Duhovniceşti, o
problemă grea este „mâncarea”. Dacă „Locul retras şi
singuratic” este prima condiţie, „mâncarea” este a doua.
Pustnicii îşi consacrau tot timpul Vieţii Duhovniceşti.
Să umbli cu „bucătăria” în pustie este o „contrazicere” a
însuşi Chipului Pustnicesc.
Pustnicii din vechime au găsit o posibilitate salvatoare, o
anumită mâncare ce nu trebuie preparată, dar care hrăneşte
suficient şi sănătos. Unii au încercat cu Verdeţuri şi fructe
de pădure, dar nu acopereau tot necesarul. S-a ajuns la
Chipul Pâinii, dar nu cea coaptă (care cere bucătărie), ci o
Pâine specială, fără coacere, doar Cerealele zdrobite şi
făcute o Cocă ce se usca la aer şi Soare, zisa Pâine Pustnicească. Cerealele se puteau procura uşor. Se spune,
tradiţional, că devenise o „Lege a Pustnicilor”, ca Pâinea
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Pustnicească să fie „Hrana” lor. Aşa, cine nu mânca această
Pâine nu putea sta în Pustnicie, ori slăbea înainte de vreme
şi se îmbolnăvea, ori „strica” Viaţa Sfântă de Pustnicie.
Această Pâine Pustnicească şi cu Verdeţuri şi câteva
Fructe de Pădure erau suficiente atât pentru Tineri, cât şi
Vârstnici, menţinând o Sănătate sigură, încât majoritatea
Pustnicilor, în ciuda unei Hrane minime, trăiau până la o
sută de ani.
Se zice că înmulţindu-se Pustnicii şi grupându-se în
Schituri şi Mânăstiri de obşte, s-a început introducerea
Pâinii coapte în cuptor şi a altor preparate, până la bucătăria obişnuită. Odată cu aceasta, Pustnicii şi Călugării
deveneau tot mai slabi cu sănătatea.
Pustnicul Neofit încearcă o „reformă”atât a Pustnicilor,
cât şi a celor din obşte, dar n-a putut face mare lucru, doar
că a „reînviat” pentru „cei puţini” Duhul vechi de Pustnicie şi Duhovnicie. Aşa, Pustnicii s-au împuţinat tot mai
mult. Tradiţionalul autohton Carpatin a rămas doar o
„amintire de demult”, cu tot mai puţini urmaşi.
Practica Mistică Iconică a Tradiţionalului Pustnicului
Neofit Carpatinul a rămas însă legată direct de mâncarea
acestei Pâini Pustniceşti. Unii cred că se face un fel de
„mistică” a mâncării”, ce este o interpretare greşită. Mâncarea nu poate fi ca mistică, dar se include direct în Viaţa
Mistică. Biblic, Omul a căzut din Rai prin chipul mâncării,
şi tot prin Chipul acesta este şi Recâştigarea Chipului
pierdut. Mai mult, Chipul Pâinii este Chipul Fiului lui
Dumnezeu Cuvântul şi Chipul Euharistiei-Hranei Veşniciei.
*
Noi, mai mult, redescoperim în Pâinea Pustnicească a
tradiţionalului Carpatin şi o „Medicină”, pe care o numim
Isihastă, de la originea ei, a pustniciei-isihiei. Noi nu facem
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„religie din mâncare” şi nici din Medicină, dar includem
în Mistică atât mâncarea, cât şi medicina, care de fapt sunt
„ieşite din Religie”. Mântuitorul Hristos la tot pasul
„Vindeca şi Înmulţea Pâinile”, ca Sănătate şi Viaţă. El
Însuşi se Numeşte „Pâinea cea coborâtă de Sus”, Pâinea
cea Vie. Pe acest considerent redescoperim ca o veridicitate Tradiţionalul Carpatin, ce poate fi folositor nouă,
celor lipsiţi de Sănătate şi şubrezi de Viaţă.
*
Evidenţierea acestui Chip al Pâinii Pustniceşti, tocmai
în Viaţa Mistică, să nu fie considerată o „inovaţie” (şi
aceasta suspectată de tot felul de presupuneri, chiar
tendenţioase), ci ca „reînvierea” unui Tradiţional Autohton
Carpatin, specific nouă, urmaşilor traco-daci.
Noi, cei de astăzi, nu mai avem condiţia biologică a
celor dinainte, şi mâncarea noastră nu mai poate fi aşa de
„minimă”, dar să ţinem cont de „Valoarea” Chipului mâncării tradiţionale, care a menţinut Sănătatea de veacuri.
Din cele constatate, folosirea Pâinii Pustniceşti aduce o
„ameliorare” vizibilă Sănătăţii în general, de aceea noi o
„revalorificăm” şi ca Medicină şi o recomandăm tuturor.
Începeţi cu o cantitate mică, până vă obişnuiţi şi veţi vedea
practic efectele binefăcătoare.
Mâncarea Pustnicilor şi a Postitorilor era Pâinea şi Apa.
Cele trei necesităţi ale noastre, pământenilor, sunt: Aerul,
Apa şi Mâncarea. Aerul este Chipul Sfântului Duh; Apa este
Chipul Fiului şi Mâncarea este Chipul Tatălui-substanţa.
Pentru noi Mâncarea este prin Fiul, ce Se face Pâinea de
Creaţie. Tainele Vieţii Mistice Creştine sunt multe, în
„Şoapta doar a celor Trăitori”. Recitiţi şi cele dinainte,
referitoare la Pâinea Pustnicească.
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Moş-Pustnicul din Carpaţi
Foaie de Practică Isihastă

VIII
Pravila Pustnicească
după tradiţia Pustnicului Neofit Carpatinul
Moş-Avva,
Părintele meu,
În genunchi
Sub Binecuvântarea ta Stau.
Moş-Avva,
Fii Părintele meu,
În care am
Nădejdea de Credinţă
Că şi eu
Mă voi Mântui.
Moş-Avva,

Fă-mă şi pe mine un Urmaş
Al Duhului
Pustnicului Neofit
Carpatinul.
Nu fuga de lume
Şi nici pustia,
Sunt drumul meu,
Ci pe Tine, Doamne,
Te Caut, în „pustia” mea.

Viaţa de Taină Creştină este a Tuturor?
Viaţa de Taină Creştină este a tuturor? Este pentru Toţi,
fără deosebire şi indiferent de condiţii. Nu există „iniţiere
specială”, ci toată „Iniţierea” este în „Practica” fiecăruia.
Duhovnicul-Avva îţi „deschide” Calea Practicii şi tu,
direct şi Personal, în măsura propriului „Răspuns”, „te vei
Iniţia” continuu în Taina Vieţii Creştine.
Totuşi, ca „Iniţiere Creştină”, este „Primirea Binecuvântării Practicii”, ca o „Ungere Mistică” ce te „Consacră”
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acestei „Lucrări de Taină”. Numai cine face „Legământul
Practicii” poate Primi această „Iniţiere”. Fiecare creştin are
deja prin „Botez” Pecetea Iniţierii Vieţii Creştine. Acest
„Potenţial Divin” din Fiecare este dezvăluit în mod
propriu, ca Viaţă normală de creştin.
Dar „Viaţa Mistică” este o „evidenţă” directă şi cultivată printr-un „Legământ de Lucrare de Taină” a „Potenţialului Botezului”. Dacă Viaţa Creştină are „sporadic”
Scântei de „Trăiri de Taină”, cel ce se „Consacră” Lucrării
de Taină trebuie să Trăiască Permanent „Chipul Iconic” al
acesteia.
„Legământul Practicii de Viaţă de Taină” Creştină
Mistică este „Haina Iconică” a Iniţierii Duhovniceşti. Dacă
în „Lăuntru” ai Pecetea Botezului Divin, cel ce mai face şi
„Legământul Practicii de Taină” va Primi şi „Botezul Iconic”, ce este „Iniţierea Mistică”, după care urmează „Botezul Duhului Sfânt”, al „Înduhovnicirii-Îndumnezeirii”.
Nu există „Înduhovnicire” fără o Practică de Taină
susţinută şi cultivată în mod special şi prin multe
străduinţe. De aici „Chipul celor ce se Consacră Vieţii
Duhovniceşti”, care este Chipul „Creştinului excepţional”
şi, mai mult, al „Monahului şi Pustnicului”, Chipul
Creştinului „Iconic şi de Duh”.

Legământul Practicii de Taină
Să se deosebească bine şi fără confuzii, Chipul Iconic
faţă de cel de Duh. Cel Iconic este „Legământul Practicii
de Taină” şi cel de Duh este „Intrarea în Chipul de Taină”.
După Tradiţia Pustnicului Neofit Carpatinul, cel care
dorea în mod deosebit „Viaţa de Taină” creştină trebuia să
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facă un „Legământ al Practicii”, pe care nu-l mai putea
„abandona” fără repercursiunile unui „blestem”, ce nu se
putea şterge decât prin Reluarea „Legământului Practicii”.
– Moş-Avva, vreau şi eu să Practic Viaţa de Taină
Creştină.
– Bun lucru doreşti, dar va trebui să te „Legi” cu o
„Făgăduinţă” pe veşnicie, că nu vei abandona niciodată
Practica de Taină, indiferent de împrejurări şi situaţii.
– Făgăduiesc!
– Este uşor să vorbeşti, dar să vedem cum şi îndeplineşti. Aşa vei fi pus la „probă” un timp, să vedem ce
caracter ai.
Trece o Săptămână, apoi alta.
– Moş-Avva, sunt pregătit să-mi însuşesc „Legământul
de Taină”.
– Să vedem... Mai trebuie, după cum te văd, încă o
„probare” de câţiva ani buni...
Supărat, zisul Ucenic ripostează:
– Nu vrei, ai ceva cu mine... plec şi să nu te mai văd...
– Vezi, Fiule, dacă ziceai: „Pot aştepta şi până la sfârşitul Vieţii, dacă într-adevăr voi „Primi” Chipul de Taină...”
Legământul de Taină începe cu însăşi Practica sa de Probă;
Cine nu face mai întâi „Practica Probei”, nu va fi capabil
de Făgăduinţa de Taină a Practicii propriu-zise. Sunt mulţi
care cred că primind direct „Legământul”, gata, sunt şi
„mari Practicieni” şi Înduhovniciţi. Nu te atinge de „Legământul Făgăduinţei”, până nu treci prin toate încercările
„Probei”.
Se zice că Neofit Pustnicul nu admitea „Făgăduinţa
Practicii de Taină” decât după o Probă de ani mulţi. Bine217

cuvântarea Practicii nu însemna şi Legământul. „Proba”
înseamnă „Binecuvântarea” şi Legământul înseamnă
Iconicul-Îmbrăcarea cu Haina Cerească. Până nu treci prin
„Virtuţile Vieţii Cereşti”, nu poţi câştiga „Haina Cerească”.
Şi mai mult, doar după Îmbrăcarea cu Haina Cerească a
Chipului Iconic Hristic vei Intra şi în Duhul de Taină. În
timpul Practicii Probelor, te vei învrednici doar de „Raze
de Duh”, care vor fi străluciri de Lumini, pregătitoare
Supraluminii de Duh.
Toată Viaţa de fapt eşti un Practician al Probei Iconice.
Aşa Fiule, vino să-ţi dau Binecuvântarea Probelor Practicii
de Taină. Binecuvântarea o poate lua şi orice creştin din
lume, şi oricine se consacră Vieţii Monahale, fiind Chipul
Monahal obişnuit, Legământul fiind „Schima cea Mare”,
înfricoşătorul Chip Ceresc al Legământului Făgăduinţei
Veşnice.
Pustnicia este „Proba” de „Încercare”. Cine este capabil
de Pustnicie, face primul „pas” pe „Scara Legământului
de Taină”.
Se povesteşte că trăia un zis Pustnic undeva la o margine
de Pădure. Neofit Pustnicul îl cercetează:
– Ce faci, Moşule ?
– Sunt Tânăr, nu sunt Moş... nu vezi?...
– Dar nu ştii că toţi Pustnicii se numesc „Moşi-Bătrânii
Vieţii de Taină”? Poţi fi Tânăr, dar prin Practica Vieţii de
Taină te Îmbraci cu Chipul de Moş-Bătrân Duhovnicesc.
Văd că ai Găini, chiar şi un purcel, câteva Capre. Nu ştii că
Pustnicul nu are nimic, decât „Pustia Colibei şi pustia din
Sine”, pe care trebuie să o „Prefacă în Raiul pierdut” prin
păcat? Pâinea şi buruienile sunt Mâncarea Pustnicului.
Fiule, să nu mai îndrăzneşti să te „numeşti” Pustnic, că vei
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cădea în greu blestem pe veşnicie. Doar cel ce are şi Trăire
Pustnicească să fie numit şi Pustnic. Nu batjocori Chipul
de Pustnic. Poţi să te numeşti un retras, un biet creştin
sărac şi singuratic, dar nu Pustnic. Pustnic este Chip Sfânt,
doar al Vieţii Sfinte.
– Ce treabă ai tu cu mine?... Eu mă numesc cum vreau...
– Nu, Fiule, să nu te numeşti cum vrei, ci după cum
Trăieşti, altfel devii un „duh rău”, ce te va „munci ca pe
un diavol”.
Şi se zice că a continuat fără ascultare, şi s-a îndrăcit, ca
un nebun, până s-a aruncat într-o prăpastie şi aşa a murit.

Testamentul pustnicului Neofit Carpatinul
După Tradiţie, Pustnicul Neofit este mai mult un Chip
Iconic al Urmaşilor Pustnici Carpatini. Zona Traco-Dacică
avea deja o tradiţie de Viaţă Pustnicească încă din antichitate, ca Pustnicii lui Zalmoxe, (Zal) Zeul-Moş (moxe).
După cucerirea de către romanii lui Traian, creştinismul se
„împământeneşte” tot mai mult, până la o „prefacere”
totală. După Tradiţie, Ultimul Mag Urmaş al lui Zalmoxe
se creştinează şi astfel devine „Moş-Avva”, Noul Chip
Pustnicesc.
Numele de Neofit a rămas consemnat ca un Nume
Iconic al tuturor Urmaşilor Chipului de Pustnic.
Se păstrează o Tradiţie a unui zis Pustnic Neofit
Carpatinul de pe Cheile Râmeţului, Munţii Apuseni (ce ar
fi trăit înainte de anul o mie, secolul X), pe care noi o
reluăm din relatările mai mult orale ale autohtonilor şi a
unui Pustnic localnic, ce se considera „Urmaşul” Vechilor
Pustnici de aici (Mai pe larg, în Moşul din Carpaţi). Acesta
vorbea de un „Testament” al Pustnicului Neofit, referitor
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la Viaţa Duhovnicească, pe care-l lasă Fiului Său Duhovnicesc, Arsenie.
Acesta ar suna cam aşa:
– Fiule Arsenie, îţi las ca Moştenire Duhul Practicii
de Taină al Vieţii Duhovniceşti. Ţine „Lumina” acestuia
Nestinsă, în Candela ta, şi predă-o Urmaşilor tăi, cu acelaşi
Legământ. Va veni vremea când n-o să mai ai cui o da, dar
nu te speria, Duhul Iconic va Reînvia în cei care nu vor
mai fi atât în Pustie, ci peste fire, tocmai în mijlocul Lumii.
Coborârea Duhului de Taină în Lume este o Lucrare
Sfântă, ce va străluci ca şi în Vremurile Marilor Sfinţi
Părinţi din Vechime. Se vor face „Peşteri şi Colibe
Pustniceşti” din Casele Cetăţilor şi mulţi Tineri vor fi mai
Înduhovniciţi ca Bătrânii. Aceşti „Călugări în Lume” vor fi
mai mulţi decât cei din Mânăstiri şi Pustnicie.
Iată o Taină ce animă pe cei Doritori de Practica Vieţii
Duhovniceşti. Va fi o Practică Isihastă de „cameră”, de
„balcon”, de „teren”, de „lume”, de „mânăstire şi pustie”,
ca o „Ieşire” a Duhului de Taină pentru „Înduhovnicirea”
tuturor „Căutătorilor de Hristos”. „Practica Mistică Isihastă”
Creştină este „culmea” Trăirii Creştine, dar aceasta nu este
doar pentru cei „aleşi”, ci şi pentru cei „chemaţi”. „Aleşii”
se nasc din cei „chemaţi”.

Specificul Iconic al Tradiţiei Carpatine
Trei puncte principale caracterizează Specificul Carpatin:
– Rugăciunea Iconică;
– Postul – mâncarea Pustnicească;
– Practica Iconică.
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Cu încă trei condiţii:
– Cadrul Pustnicesc (Pustia individuală);
– Consacrarea unui „Loc”;
– Dăruirea totală Practicii Iconice.
Chipul Iconic, în sensul Pustnicului Neofit, este Taina
„Gestului Nemişcat”, aparent „static”, dar în fond ca „Activ
în adâncire”. „A sta ca în Icoană” este a fi „Nemişcat în
Supramişcarea Răspunsului Propriu”. Icoana pur Creştină
este „Statică”, într-o „Poziţie încremenită”, ce arată o
„maximă Centrare” a unui „Răspuns Chip”. În Icoana
Creştină, nu Chipul Figurii este Iconicul, ci tocmai această
„Stare Nemişcată” de un „Supraviu” extrem. Iconografia
„neorealistă şi realistă” a renaşterii din pictura catolică
„desacralizează” Icoana tocmai de Taina Iconicului, ce este
„Starea Gestului Static Divin”. „Carnaţia” picturii realiste
lipseşte Icoana de Duhul Iconic.
Rugăciunea ca „Gest Iconic” şi Practica Gestului Nemişcat
Iconic, ca şi Postul-mâncarea Pustnicească, sunt Chipul
Întreg al Specificului Carpatin.

Ieşirea din cele trupeşti
Cei Duhovniceşti se cred ca „ieşiţi” din cele trupeşti.
De aici concepţia că „Viaţa Duhovnicească” înseamnă
„eliberarea” de grija trupului, până la lepădarea de el. Se
consideră că Sufletul este amăgit de cele trupeşti şi, aşa,
doar excluderea celor trupeşti poate reda „regăsirea”
Sufletului. Practica Duhovnicească într-adevăr întâmpină
mari piedici şi greutăţi din cauza „celor trupeşti”. După
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„păcatul căderii din Rai”, Viaţa Omului capătă o „evidenţă” Corporală în detrimentul celei Sufleteşti, cu
totodată o „despărţire-împărţire” dual-contrară, de zisul
„bine şi rău”. „Viaţa în contrarietăţi” este „drama păcatului”. Trupul a devenit un „vrăjmaş” al Sufletului şi
Sufletul un „ne-înţelegător” al trupului. Sufletul nu mai
„înţelege” limbajul trupului şi trupul nu mai cunoaşte
Limbajul Sufletului.
Se tot vorbeşte de transformarea Spiritului în cele
Corporale şi de transformarea celor Corporale iarăşi în
cele Spirituale. Anticii visau Unitatea dintre Spirit şi
materie, şi aşa au plăsmuit „metafizica panteistă”, în care
Spiritul în „coborâre se face corp” şi Spiritul în „Urcare”
face corpul iarăşi Spirit.
Viziunea Creştină este altfel. Sufletul-Spiritul este o categorie direct Fiinţială şi cele corporale sunt „energiile” de
reflectare a celor Sufleteşti. Niciodată Sufletul-Spiritul nu se
transformă în materie-energie şi materia-energia niciodată
nu se transformă în cele Spirituale. Zisele „principii
Spirituale”, ca Ideile Arhetipale, nu sunt realităţi concrete,
ci Acte doar ale Spiritului, care se fac prin transpunere
energii-corpuri. Aici se încurcă anticii, considerând Fiinţialul fără Act de Sine, făcând din Spirit „energeticul” Fiinţialului, şi aşa „Spiritul şi materia” sunt două moduri ale
aceleiaşi manifestări. În sens creştin, este greşită părerea că
„materia-energie condensată” ar fi „informaţie-principiu
spiritual condensat”. Materia nu are o „memorie de sine”,
că ea este reflectarea Actului Fiinţial direct şi zisa „Memorie-Informaţie” din materie este „Urma Actului Fiinţial”.
Anticii pun un „intermediar” între Fiinţial şi materiecorporal, ca un „semi-spiritual”, ce ar fi „informaţia-principiul spiritual”, sau zisul „intelect-mentalul potenţial”.
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Energeticul şi materia nu au un „automental de sine”, ci
acesta este „reflectarea” Actului Fiinţial pe care energiamateria îl prelungeşte (Aici este diferenţa majoră dintre
Teologicul Creştin şi metafizicile orientale şi antice, ce
consideră că natura-materia ar avea un propriu mentalintelect ce ar reflecta „Fiinţialul”. Teologic, materia nu are
mental, ci reflectarea Actului Fiinţial dă impresia de
„mental”, ca „imprimare-Urmă de Act”. Actul Fiinţial în
sens creştin este aşa de puternic, încât el nu se pierde, ci se
prelungeşte şi totodată se reîntoarce ca „Memorie de Act”,
ce dă tocmai zisul „mental” din materie-energie. Vezi, pe
larg, în Teologia Creştină şi metafizica antică). În viziunea
creştină, Persoana Divină Fiinţială face Actul Său direct,
care se prelungeşte apoi ca Energie-Har (care sunt zisele
principii-loghii spirituali).
Ca specific carpatin, atenţie, Sufletul ca Chip de Fiinţă
Creată este Chip Personal de Creaţie şi Actele sale se
reflectă în energii-corp. Sufletul prin Volitivul EuluiPersonal şi prin Automemorialul-Duh Acţionează şi aceste
Acte se prelungesc şi în Corp. Mai mult, din Corp se
„reîntorc” şi „reflectările energetice corporale”, tot pe
„dâra-urma” reflectării Sufletului în Corp şi aşa Sufletul ia
parte şi la cele Corporale. În acest sens, este o Unitate Suflet
şi Corp. Păcatul a rupt această Unitate, încât „reflectările”
reciproce nu mai sunt „participative”, ci distructive (Mai pe
larg, vezi În căutarea unei Antropologii creştine).
Insistenţa specificului Carpatin al Pustnicului Neofit
este pe refacerea „Memorialului primordial” dintre Suflet
şi Corp, depăşind „distructivitatea” reciprocă. Cum?... Nu
prin „ieşirea” celor Sufleteşti din Corp, ci prin „Înduhovnicirea” Corpului cu Duhul Sufletului. Asceza Creştină nu
este „excluderea” Corpului, ci „Înduhovnicirea” lui.
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Asceza Creştină, Chipul Înduhovnicirii
Asceza, în sensul creştin, este „Voinţa Eului Personal”,
ca Act propriu, ce acţionează totodată ca „Memorial-Duh
Personal”. Asceza nu este atât ca „disciplină-forţare”, ci ca
Volitiv în sine, ce domină orice disciplină.
Cel ce doreşte Viaţă de Taină Duhovnicească trebuie să
facă Asceză, adică să-şi cultive Voinţa Eului-Personal, care
prin Memorialul-Duh să se reflecte şi în Corp. Se tot vorbeşte de „lepădarea” de „Voia proprie”, ca „ascultare
Duhovnicească de ceva Sfânt”... dar „Ascultarea” înseamnă
o „SupraVoie” proprie de a-ţi domina propria Voie şi a
face cu un Supravolitiv ce nu-ţi este voia. „Ascultarea” nu
este o anihilare a Voinţei, ci o cultivare a Supravoinţei. La
fel, se confundă „ego-ul egoist” cu „Eul Personal-Identitatea de Sine”...
Eul Personal este „Centrarea-Deschisă Fiinţială Proprie”,
pe când „egoul-egoist” este o „închidere” a însuşi EuluiPersonal deja în Identitate de Sine. Fiinţialul niciodată nu
este închis în Sine, ci în permanentă Deschidere de Sine,
tocmai Chipul de Eu-Personal, care se caracterizează prin
Volitiv-autodeterminare. Orice Act al nostru este prin
implicarea Eului-Personal ca Voinţă, ce totodată se
imprimă ca o Memorie de Sine, ce se numeşte DuhPersonal. Voinţa şi Memoria merg deodată, comunicânduşi reciproc Acţiunile Proprii.
De aceea Voinţa devine o „Putere acumulată în Memoriile-Duh” şi Memoriile-Duh au o Putere de Voinţă.
Virtuţile aici îşi au originea, în Voinţa şi în Memoria
Sfântă, ce se fac o Supravoinţă-Virtute Personală. Acumularea de cât mai multe „Memorii de Voinţă” face corolarul
de Virtuţi şi capacităţi Duhovniceşti. A fi Duhovnicesc
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înseamnă „Acumularea de Duh”, cum zice Sfântul Serafim
de Sarov, adică de Memorii Sfinte prin Actele VirtuţilorVoinţelor Sfinte.
Cel ce are „Duh” are Puterile tuturor Memoriilor de
Voinţă. De aceea „Nevoinţa Pustnicească” este tocmai în
„exersarea” Voinţei Eului-Personal, care să dea cât mai
multe Memorii-Duh de Voinţă, ce se vor face „Bogăţia
Duhovnicească” din sine. De aici zisa „Lucrare de Duh”,
care este tocmai în Potenţialul Memoriilor-Duh ale Actelor
Proprii de Voinţă-Virtuţi.
Pustnicul aparent „inactiv-contemplativ” este de fapt
un „Supra-activ de Memorii-Duh”, ce se pot face oricând
Virtuţi-Acte de Voinţă Sfântă. Contemplativul Mistic
Creştin are astfel „Memoriile-Duhul” tuturor Virtuţilor
Sfinte, prin care are astfel şi capacitatea tuturor Actelor de
Voinţă Sfântă.
De aceea, Filocalic, Nevoinţa Duhovnicească începe cu
„Practica Ascetică a Virtuţilor-Actelor de Voinţă Sfântă”,
ca să se „Acumuleze-Duh-Memorii Sfinte”, ce se fac
„Bogăţia nepieritoare Duhovnicească”.
Şi Lucrarea Ascetică a Pustnicului este Rugăciunea cât
mai multă, Postul-mâncarea pustnicească şi Practica Voinţei
permanente. Cine nu are capacitatea „Practicii Voinţei” să
nu îndrăznească a se atinge de „Viaţa Pustnicească”.
Misticile metafizice antice vorbesc de o „ştergere” a
oricărei Voinţe şi a tuturor Memoriilor, ca o condiţie a
„contemplării”. Într-adevăr, Memoriile sunt „seminţele”
lucrurilor şi bune şi rele, şi ele devin „duh rău” de robie şi
înşelare şi chiar de distrugere. În sens creştin, MemoriileDuh sunt „altceva”, nu ca „memorial obişnuit”, ci ca un
„Supra-memorial” în care se „opresc mişcările memoriale”,
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şi mai mult, se „Înduhovnicesc-Participativ” la „Cele
Dincolo de Memorii”. A „Intra” în „Supramemorialul de
Duh” este Mistica specific Creştină.
Memoriile nu se „şterg” niciodată, dar se pot „Transfigura”, Dincolo de Bine şi de rău, în Supramemoriile
Duh, ce dau Virtuţile Creştine. Binele ca să „lupte” împotriva răului se face „vătămător de ceva”, lucru de neadmis,
de aceea nu există transformarea răului în Bine, ci
„arderea de la sine” a răului în Suprabinele-Dincolo şi de
Bine şi de rău. Acest „Suprabine-Duh” este Taina Virtuţii
Creştine, inexistentă la antici.

Sărăcia-Pustia Duhovnicească
Ca să poţi Trăi Taina Vieţii Pustniceşti trebuie să ai
„cadrul pustnicesc”. Mulţi fac mare caz că esenţa Pustiei
este „Liniştea”. Marii Pustnici vorbesc însă de Taina Sărăciei,
ca însuşi Chipul Pustniciei. În Pustie nu ai Linişte, ci
„luptă” cu tine şi cu duhurile rele, un război adesea
crâncen. „Puterea Pustiei” este astfel Sărăcia. În Pustie
totul este redus la „minim”. Dacă este o Pustie de şes,
totul este nisip, arsură, uscăciune, verdeaţă slabă, pomi
pitici, roduri mărunte... De este o Pustie de Pădure, totul
este lemn şi copaci masivi, umbră deasă la care aproape
nu creşte nimic, lumină slabă şi umezeală, roduri mici şi
acre, rădăcini amare... Dacă este o Pustie de Munte, totul
este Piatră, verdeaţă măruntă şi tăioasă, răceală şi vânt,
fără roduri.
Se zice că este o „Lege strictă” a Pustiei, „să nu strici
specificul Pustiei respective”, altfel generezi „contradicţii”
foarte vătămătoare. Dacă alegi Muntele, să Trăieşti ca o
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Vieţuitoare de Munte; de eşti în Pădure, du Viaţă de
mediu de Pădure. Cine nu respectă aceste „specificuri”, nu
va putea sta mult timp şi va fi „alungat” de însăşi „firea”
acestora. Dacă Vieţuieşti după cadrul respectiv, însuşi
„mediul” te consideră de-al său, altfel te contrariezi nu
numai cu vieţuitoarele acestuia, ci chiar şi cu „atmosfera”
sa. Trebuie să respecţi „veşmântaţia, aerul şi mâncarea”
specificului respectiv. În Pădure să mănânci roduri de
Pădure; în Munte, pe cele de Munte şi la şes, pe cele de
şes. La Munte nu prieşte „focul”, de aceea în Peşterile
stâncoase stau doar Pustnicii tari şi rezistenţi la frig. În
Pădure se admite focul, iar la şes de asemenea. Dar pentru
că Omul este „Cerealier” în predominanţă şi apoi fructivor
şi legumivor, pentru Pustnici problema cea mai grea este
„Mâncarea”.
Chipul Pustiei respective este după Chipul Hranei
locale. Şi Chipul Hranei de Pustie este „Sărăcia Hranei”.
Deci Sărăcia Pustiei este în primul rând ca „Sărăcia
Hranei”, care de nu este respectată, se intră în contradicţie
cu mediul local şi astfel nu se poate convieţui. S-au clădit
multe Mânăstiri prin Munţi, adevărate Cetăţi, care au
adus pe prim plan o „alimentaţie străină” Pustiei, de unde
contradicţia dintre „mediul” respectiv şi cel de Mânăstire,
până la un „război ascuns”, ce produce boli, nelinişti,
patimi şi incapacitate de Viaţă Duhovnicească. Se simte la
unele Schituri de munte o atmosferă „grea” şi chiar
„duşmănoasă” şi mulţi nu înţeleg cauza acesteia.
Mistic creştin, Sărăcia, Pustia şi Duhovnicia sunt în
strânsă legătură şi influenţă reciprocă. Mântuitorul
Hristos începe Predica Sa cu „Fericiţi cei Săraci cu Duhul”.
Sărăcia este astfel însuşi Chipul Duhului. Sărac cu Duhul
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este altceva decât „lipsit şi gol”, ci aşa cum este Fiinţa
Proprie, fără „alte adausuri”. Să nu te „falsifici pe tine” şi
nici pe cele din jur înseamnă „Sărăcia cu Duhul”. Orice
„adaus” este o Memorie de Duh în plus, ce acoperă şi
ascunde şi chiar vatămă.
Mâncarea este „memorialul cel mai puternic”, ce adaugă
noi Memorii negative şi distructive. Este o „nepotrivire”
mâncarea la munte a sortimentelor de şes şi baltă, ca şi la
şes a celor de munte. Este o greşeală excesul de peşte la
munte, când specificul este de lactate şi brânzeturi, sau la
pădure excesul de fructe de la şes în locul celor de pădure.
Cine vrea să Trăiască Taina Vieţii Pustniceşti va trebui
să ţină cont cu seriozitate de toate aceste indicaţii, altfel nu
va reuşi să ducă până la sfârşit Viaţa de Pustnic.
Sărăcia Pustnicului mai este şi în „Minimum de necesar”,
al cadrului respectiv. Se povesteşte că pe vremea Pustnicului Neofit Carpatinul nevoitorii duhovniceşti, şi în
special Pustnicii, aveau chiar o „regulă” de a folosi doar
un „fel de Mâncare”, doar un fel de îmbrăcăminte, doar
un fel de băutură, un fel de preocupare. Unii mâncau doar
pâinea pustnicească cu un singur şi acelaşi fel de verdeaţă
sau fruct şi nu se atingeau de altceva. Alţii nu mâncau
niciodată ulei, ci doar unele seminţe uleioase; alţii doar
crud, fără nici o fiertură, sau eventual o singură şi aceeaşi
fiertură.
Mai mult, se ţinea cont de „cantitatea hranei”, o problemă delicată şi spinoasă, că nu toţi au aceeaşi măsură
biologică. Unul mănâncă o jumătate de pâine pe zi, iar
altul are nevoie de una şi jumătate şi chiar mai mult.
Totuşi, în pofida acestora, Pustnicul îşi face o „măsură
minimă”, pe care o respectă. Aşa, dacă minimum este de
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un kilogram, doar un kilogram se foloseşte; sau atâtea
fructe (nu mai mult), sau atâtea alte legume. Apa însă
trebuie să fie fără „măsuri fixe”, că se pot face tulburări
organice grave.
Aşa Pustnicul nu „strânge” lucruri şi alimente, decât pe
cele de strict necesar şi anume cele pe care le foloseşte; pe
restul le respinge. Unii fac „alternanţe” periodice. Într-un
an mănâncă doar pâine şi doar salată şi tot ce au ca
provizii este doar din acestea. În alt an folosesc doar varză
etc. Chiar şi cei bolnavi, din „exces de nevoinţă”, nu
admiteau schimbarea „regulii” lor. Unii mănâncă doar o
dată pe zi, alţii de două ori sau la câteva zile... Duhovnicii
încercaţi trebuie să discearnă însă specificul şi capacităţile
fiecăruia în parte. Cei „fără control” Duhovnicesc cad
adesea în greşeli distrugătoare. La fel cu somnul şi durata
rugăciunilor, a metaniilor şi închinăciunilor... Regulile
obişnuite sunt pentru toţi, dar pentru „nevoitori” mai sunt
necesare indicaţii speciale ale Duhovnicilor.
Deci „Taina Sărăciei Pustniceşti” este în aceste Chipuri.
Această Sărăcie cu Duhul este Haina Pustnicului. Să nu
îndrăznească cineva să facă pe Pustnicul fără această
„Haină de Duh”, că se face batjocoritor de cele Sfinte. Se
zice că Pustnicul Neofit a pus „Legământ cu blestem” ca
nimeni să nu ia Chip de Pustnic dacă nu se „Îmbracă” mai
întâi cu „Sfânta Sărăcie Duhovnicească”.
Dacă ai Chipul Sărăciei Duhovniceşti poţi face Chip de
Pustie oriunde, chiar şi în Familie şi în mijlocul oamenilor
şi oraşelor. Poţi face Peşteră şi Colibă dintr-o încăpere a
locuinţei tale, unde să nu fie nimic, decât Icoana Maicii
Domnului cu Pruncul Hristic şi o Cruce, o Candelă, un pat
simplu, un Acatistier şi o Psaltire şi Filocalia preferată.
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Bucătăria la fel să fie, ca de Pustie, cum s-a menţionat în
cele anterioare.
O, Fericită Pustie,
Duhovnicească Sărăcie,
Umbră de Rai
De Duh Ceresc.

Retragerea Duhovnicească
Sunt mulţi care fac pe Pustnicii, dar nu ştiu Taina
„Retragerii Duhovniceşti”. Neofit Pustnicul vorbeşte de
„Lucrarea Duhovnicească”, tocmai prin această „Retragere”. Degeaba te izolezi undeva departe, în zisă linişte,
dacă nu faci „Oprirea Iconică”, în termenii pustnicului.
Dacă observi, în Pustie, vieţuitoarele, până la plante şi
gâze, au perioade de „Stare nemişcată” cu alternanţe de
mişcări. În Pustie cel mai important fapt este „starea
nemişcată”, ce este altceva decât zisa „odihnă”. Toată
puterea de „rezistenţă” la minimum de hrană şi la mediul
aspru este în această „Oprire pe loc”. Cu cât o vieţuitoare
are o capacitate mai mare de această „Oprire”, cu atât este
mai vioaie şi mai plină de vitalitate.
În Pustie Pustnicul, dacă nu se sileşte să câştige
„Oprirea nemişcată” şi va continua să fie „bâţâit şi mereu
agitat”, nu va putea sta şi va abandona repede Vieţuirea
Pustnicească. În limbajul Pustnicului Neofit, aceasta este
„Centrarea de Duh”, ca „Lucrarea specifică Pustnicului”.
„Să stai ca în Icoană” este preceptul de bază al Vieţii
Pustniceşti, Nemişcat, dar într-un Viu de Duh.
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Zisa „Retragere” este „umbra” acestei „Opriri de Duh”,
dar nu este de ajuns, trebuie să stai efectiv „Nemişcat ca în
Icoană”. Să nu se confunde aceasta cu Rugăciunea şi meditaţia şi nici cu zisa „relaxare” (de care fac mare caz multe
practici mistice). Specificul Carpatin al „Iconicului” este
tocmai în Taina Nemişcării de Duh, inconfundabilă cu alte
stări. Pe baza şi condiţia acesteia se fac apoi Rugăciunea,
meditaţia şi chiar Odihna.
Cine nu câştigă mai întâi această Nemişcare de Duh nu
va putea să Trăiască Rugăciunea adunată şi nici nu va
putea să se odihnească propriu-zis. Agitaţia este aşa de
mare în Fiinţialitatea noastră, încât nici un minut nu
suntem scutiţi de ea. Neofit Pustnicul mereu insista pe
această „Oprire a agitaţiei”. El îi proba pe cei care doreau
Viaţa Duhovnicească după această capacitate. Ucenicul
era pus să „stea fix într-o anume poziţie” cât mai mult
timp. Se alege mai întâi o „Poziţie în care să te Centrezi
total”, atât trupeşte cât şi Sufleteşte (mare atenţie la
această integralitate). Această Poziţie-Stare să fie „Propria
ta Fiinţialitate”. Să nu fie „concentrare mentală şi nici
corporală”, ci o Oprire Nemişcată pe propria ta Centrare
Integrală. „Oprirea pe un Gest” este limbajul Neofitic.
Chiar mai mult, ar fi bine să-ţi identifici „Gestul ce te
caracterizează” pe tine sau un Gest în care tu ai Potenţa
mai mare sau altul în care eşti mai slab (pe care să-l
întăreşti). Pentru cel Duhovnicesc se indică Gesturi
Creştineşti, de Închinare şi Dăruire faţă de Dumnezeu.
Să te „Retragi în Gest” este dictonul Neofitic. Degeaba
te retragi în Pustie, dacă nu faci „Retragerea în Gest”, că
nu vei şti niciodată ce este adevărata Retragere. Misticile
antice vorbesc de „Interiorizare”. „Retragerea în Gest” a
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lui Neofit nu este Interiorizare, ca să nu se confunde cu
„mentalizarea” (exclusă de specificul neofitian). Oprirea în
gest nu este nici Interiorizare, nici exteriorizare, ci un
„Comun al Integralităţii proprii”, în care se „Adună totul,
se Deschide totul, se Răspunde total”.
Să „Stai în a Sta”. Zilnic, de mai multe ori, „opreşte-te”
pe loc din poziţia în care te nimereşti şi stai Nemişcat câteva
minute. De mergi, întrerupe mersul cu aceste „stări”; de
citeşti, de lucrezi manual, de stai culcat, fă aceste „opriri
de Nemişcare”.
Să te „Aduni într-o Centrare totală de sine”, cu Inspiraţii adânci prin care absorbi propriile simţiri şi gânduri,
ca să nu mai fie nimic „fărâmiţat” în tine. Atenţie, nu
„localiza” atenţia acestei Nemişcări în nici o parte a corpului sau a Sufletului. Să te „Supraconştientizezi” într-o
„Centrare Fiinţială Integrală, de Auto-Identitate”, ca
Unitate Personală proprie.
Dumnezeu este „Cel ce Este”. Noi, Creaţia, suntem
„Ceea ce Suntem”. „A Fi” este Taina Personalităţii
Creştine. Când Supraconştientizezi că „Eşti în a Fi”,
Pecetea Chipului lui Dumnezeu din tine se Activează.
Un avertisment: să nu faci această „Stare Fiinţială de
Sine” ca meditaţie sau mistică, pentru că este pericol de
„demonism şi autodivinizare”. Să fie doar o stare normală
(nu paranormală, cum caută unele mistici), în care tu să te
Identifici Personal. Păcatul ne-a distrus tocmai „Identitatea Personală” şi pe aceasta trebuie mai întâi să o
recâştigăm, ca o condiţie de a putea face apoi „Dialogul
Interpersonal” cu Dumnezeu. Dacă tu nu ai Identitatea
Personală, cu ce faci Dialogul?...
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Pustnicul Neofit se zice că insista mult pe acest fapt
esenţial. Începătorilor le spunea:
– Fiule, „spală-te cu Duhul”, ca să te poţi apoi Ruga. A
„sta Nemişcat” este „spălarea cu Duhul”. Dumnezeu este
Fiinţa Absolută în Sine; noi, Creaţia, suntem „Fiinţe Create
tot în sine”. Dacă n-am fi şi noi „Fiinţe Create în sine”, s-ar
face panteism (de neadmis în creştinism). Dumnezeu, în
mod direct, stă „Despărţit” de Creaţie, ca să se poată face
„Dialogul” creaţio-Divin. Dumnezeu nu stă în „Sinele”
nostru de Creaţie (anticii spun că Divinul este chiar Sinele
nostru), ca să ne lase „Identitatea Personală proprie”, fără
de care nu putem face Dialogul Interpersonal. Dumnezeu
însă Vine către Personalul nostru, şi aşa se face „Întâlnirea”,
nu „contopirea” panteistică.
Se zice că demonii (îngeri căzuţi) nu mai au „Dialogul”,
ci doar „auto-monologul” şi aşa au pierdut „Lumina”.
De aceea Pustnicul Neofit exclude din Practica sa orice
mentalizare şi interiorizare, ca să evite total „automonologul demonic”.
Lumina este doar Dialogul Interpersonal. „Dumnezeu
este doar în Chipul Luminii”, ce înseamnă că este doar
„Vedere-Întâlnire” şi niciodată „contopire”.
Gestul Iconic al Pustnicului Neofit este tocmai acest
fapt al „Luminii Dialogale”, care paradoxal, este între
două „Nemişcări-Identităţi de Sine”, ca Personalul Divin
şi Personalul de Creaţie.
Lumina este Chipul dintre Două Identităţi de Sine,
altfel nu ar mai fi Lumină, ci absorbire-întuneric.
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Doamne, când vreau
Să Te caut pe Tine
Mă regăsesc pe mine,
Şi când Te Regăsesc pe Tine
Mă caut pe mine...
De ce, Doamne,
Tu vrei
Să fii întotdeauna
„Deosebit” de mine?
Eu tânjesc
După Contopirea cu Tine,
Dar Tu mă Opreşti

Şi între mine şi Tine
Pui Palma Ta
Ce-mi Atinge Inima...
Da!...
Altfel eu n-aş mai „Exista”,
Şi ce rost
Întâlnirea noastră
Ar mai avea?...
Ca eu să „Exist”
Stai mereu Deoparte,
Ca Dorul meu
Niciodată
Să nu ia sfârşit!...

Retragerea Pustnicească este o „Pregătire” a Regăsirii
Luminii pierdute prin păcat.
Reguli generale
Reguli pentru Tineri în special: Începătorul Tânăr nu
are voie să iasă din locul respectiv Trei Ani; tot Trei Ani să
facă „Metanie” celorlalţi ca la nişte Sfinţi, dându-le
întâietate totală; Spovedanie Săptămânală şi Ascultare de
Duhovnic. Respectarea „Regulamentului local” şi exersarea Practicii cu insistenţă. Cine se vedea că nu face Practică
intensă, era exclus fără milă. Rigoarea cea mai mare era în
privinţa „mâncării”, considerându-se mai ales la Tineri că
mâncarea şi desfrânarea sunt direct legate. Aşa se exclud
toate dulciurile directe, chiar şi fructele dulci şi doar la
boală se dă voie la cantităţi minime. La fel, se exclud
lactatele-brânzeturile, fiind îngăduite doar Sâmbăta şi
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Duminica şi în Zile de mare praznic. Se exclud fasolea
boabe şi alte boabe fierte. Se insistă pe Pâinea Pustnicească
Necoaptă, care în Tradiţionalul Pustnicului Neofit Carpatinul este însăşi Emblema Chipului Pustnicesc. Este şi
dictonul: „Cine nu mănâncă Pâinea Pustnicească, să nu
îndrăznească să fie Pustnic” (Se macină grâu, şi din făina
integrală necernută, cu tărâţe cu tot, se face o cocă tare cu
puţină apă şi ca un cocoloş se lasă la dospit cel puţin 7-10
ore, după care se poate mânca aşa cum este sau se mai
usucă la aer, ca pesmet. Această Pâine are toată „hrana”.
Sfântul Antonie cel Mare mânca o astfel de Pâine şi a trăit
peste o sută de ani, având toţi dinţii. Mulţi Pustnici,
trecând pe „Pâinea coaptă”, s-au îmbolnăvit, făcând
carenţe de hrănire). O altă regulă strictă este ca să nu se
facă nici o Activitate, până nu se îndeplineşte mai întâi
Practica Rugăciunii Iconice, ca şi Metaniile şi Închinăciunile. Toţi se sculau mai devreme ca să poată respecta
aceasta. Mai sunt şi alte Reguli strict Personale ce se dau
direct de Duhovnic.
Bolile Pustnicului
O atenţie deosebită se dă „Sănătăţii Pustnicului”. Neofit
respingea „extremismele”. Era exigent în privinţa Practicii
persistente, dar fără „patologii”. Mulţi din false „nevoinţe”
cad în erori cu urmări vătămătoare. Nu se admite nici
frigul şi nici căldura, dar să se facă o „aclimatizare” cât
mai Pustnicească, de „rezistenţă” şi la frig şi la căldură.
Aşa, Pustnicul adesea să stea şi în frig, ca să se „călească”.
Unii mai tari pot ajunge la performanţe, dar atenţie, fără
excese prea îndelungate. Majoritatea Pustnicilor se îmbolnăvesc datorită „mâncării neselective”. Postul este o con235

diţie permanentă a Pustnicului, dar să nu fie „vătămare de
trup”.
Mulţi au pierdut „tradiţionalul sănătos de Post”. De
aceea Neofit Pustnicul insistă pe Pâinea Pustnicească, fiind
baza unei Hrane ce acoperă cerinţele esenţiale ale biologicului nostru. Pâinea coaptă şi mai ales albă îmbolnăveşte
rapid pe Postitor; dulciurile şi fierturile, de asemenea.
Mulţi fac carenţe de vitamine (scorbut şi anemii), din lipsa
de verdeţuri crude. Este ruşinos ca Pustnicul să mănânce
„legume fierte”, când acestea trebuie să fie crude şi
naturale. Neofit Pustnicul obliga pe Pustnic să mănânce
zilnic Pâinea Pustnicească şi urzicile sălbatice, crude sau
uscate, ce au toate elementele hrănitoare. Seminţele ca
jirul, alunele, nucile, seminţele de dovleac acopereau
necesarul de aşa-zise grăsimi. Se admitea şi câte o mâncare
fiartă, ca mămăliguţă pripită, cir de grâu, unele verdeţuri
cu bureţi, dar în general doar crud şi natural. Mulţi
Postesc incorect, cu ceaiuri şi dulciuri, cu fierturi de fasole,
cu exces de ulei etc. ce îmbolnăvesc (Vezi şi Reţetele
Medicinii Isihaste).
Program zilnic Pustnicesc
Cel ce aspiră la Viaţa de Taină a Pustniciei să înceapă cu
insistenţa pe Practică. Fă din „locuinţa” ta Peşteră şi
Colibă Pustnicească, cu Chipul Sărăciei de Duh, cu Retragerea de Duh (vezi cele anterioare) şi insistă pe Practica
Rugăciunii Iconice Statice-Nemişcate, ca şi mobile-mişcătoare. De ai posibilitatea să participi la Slujbele Bisericeşti,
fă-ţi program după acestea. Practica ta Individuală este
cea mai importantă. Vezi când poţi sta cât mai mult timp
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Nemişcat, ca Rugăciune, dimineaţa, spre seară, noaptea,
ca şi mişcarea cu metanii, închinăciuni, mişcările igienice.
Vezi când poţi Posti, cât timp, ori să mănânci la prânz şi
seara mai puţin, ori doar seara, dar să fie o mâncare
Sănătoasă şi selectivă, după indicaţiile Pustniceşti. Nu
neglija cititul, câte puţin, dar cu memorare chiar.
De se poate, redu toate celelalte preocupări şi dedică-te
Practicii, care să fie toată Preocuparea ta de bază. Cine nu
are „Dorul Practicii”, nu are „Dar de Pustnicie”. Adesea
stai de vorbă cu Duhovnicul şi eventual cu un altul care de
asemenea face Practică, altfel te închizi în tine, cu
„patologii fixiste” periculoase. Nu te crede „deştept”, că tu
deja înţelegi Tainele. De eşti încă între Oameni mai mulţi,
nu le arăta ce Practici tu; să fie în Taină. Insistă pe
Dialogul Rugăciunii Iconice, care este Dialog de AltarRitual (nu de meditaţii mentale).
Fac Altar din Gestul meu
Unde, Doamne, Tu să Vii,
Unde eu Te-aştept mereu
Nemişcat,
Chipul meu de Absolut
Întrupat...

Pustnicul din Carpaţi
Ucenicie
Unchiul meu, Moş-Avva Paisie, Călugăr la Mânăstirea
din Munţi, a trimis „poruncă” să merg degrabă la el, că
este gata de trecere în lumea cealaltă şi doreşte să mai mă
vadă. După moartea Tatălui meu, când nu împlinisem nici
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cinci ani, Mama fiind şi ea foarte bolnavă, Moş Paisie m-a
luat la el la Mânăstire şi m-a crescut până am trecut de
zece ani. Apoi Mama m-a cerut acasă. Acum am aproape
douăzeci de ani. Mi-era prea ruşine că aproape îl uitasem.
Cum de nu am mai dat o fugă pe la el de atâţia ani?...
Vrând-nevrând, a trebuit să ascult chemarea şi iată-mă din
nou la Mânăstire. Moş-Avva Paisie m-a primit cu mare
bucurie şi m-a făcut direct Ucenicul său.
– Fiule, nu pleci de aici decât după moartea mea, care
va fi cât de curând. Mamă-ta să stea liniştită cu cele trei
Surori ce le mai ai... tu ai altă cale...
– Dar, Moşule, eu nu am intenţia să rămân la Mânăstire...
la care el a tăcut cu un înţeles pe care eu încă nu-l ştiam.
A trecut aproape o jumătate de an şi Moş Paisie era încă
în Viaţă.
– Moşule, mă aşteaptă Mama, trebuie să plec...
– Nu, Fiule, i-am trimis vorbă să nu îndrăznească să
vină după tine, că va cădea în greu blestem... mai aşteaptă
puţin...
Era pe la mijlocul verii, când într-o zi, Moş Paisie îmi
zise:
– Fiule, te trimit cu Moş Ilie la Moş-Pustnicul din Munţi,
unde să stai puţin timp, după care toate se vor aranja
după cum trebuie. Era o surpriză minunată, dar imediat
m-am înfricoşat... Moş-Pustnicul din Munţi se zice că era
aspru şi serios şi ducea o viaţă grea, de pustie totală... Ce
să fac eu acolo?... Nu puteam să fiu însă neascultător. Aşa,
iată-mă plecat spre Pustia Pustnicului... Am mers o zi
întreagă prin cele mai sălbatice locuri, văi şi dealuri stâncoase, peste râuri repezi şi reci, prin hăţişuri de mărăcini şi
strâmtori de pietre; ne-am întâlnit cu lupi şi alte
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sălbăticiuni, un şarpe mare era gata să mă muşte, chiar şi
un urs s-a ridicat mormăind spre noi...
– Nu-ţi fie teamă, Fiule, mă încuraja Moş-Ilie, un
călugăr micuţ şi încruntat, dar cu ochi blânzi. Când
mergem la Moş-Pustnicul toate gurile sălbatice sunt legate
şi nimic nu ne va vătăma... Eu însă tremuram de teamă,
silindu-mă să cred în spusele lui... Am ajuns la Pustnic pe
întuneric. Am intrat într-o deschizătură de stânci înalte şi
colţuroase, unde se vedea cerul înstelat şi luna plină
strălucea cu o Lumină ca ziua... O, ce minunăţie!... Parcă
era un loc din poveste...
Moş-Avva Pustnicul mi s-a părut din contră, blând, nu
aşa cum mi-l închipuisem, ca un sălbatic ursuz şi respingător... Mi-a zâmbit aşa de cald, de parcă mi s-a încălzit
Inima... Chiar o Iubire necunoscută mi s-a trezit la vederea
lui...
Moş-Ilie i-a dat o scrisoare, după care Pustnicul m-a
privit o dată scurt şi pătrunzător, cu un înţeles doar de el
ştiut... Şi a doua zi, Moş-Ilie a plecat înapoi spre Mânăstire
şi eu am rămas cu Moş-Pustnicul.
*
Eram obişnuit să fac pe Ucenicul. În primul rând nu-l
deranjam cu nimic pe Moş-Pustnicul, care stătea aproape
toată ziua nemişcat, în genunchi şi lăsat pe marginea
tălpilor, într-o continuă Rugăciune. El nu mi-a spus nimic
ce să fac... de fapt nici nu aveam ce face... trebuia doar să
aduc nişte apă dintr-o vâlcea, să fac oleacă de curăţenie şi
să-mi pregătesc mâncarea, că el şi-o pregătea singur, spre
seară, când se oprea din Rugăciune. Avea un castron de
lemn, o bucată de lemn scobită, în care înmuia pâine
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necoaptă Pustnicească cu nişte fructe de pădure, zmeură
sau mure. Uneori era un terci mai gros, altă dată mai
zemos şi chiar lichid mult...
Mânca încet, cu Privirea undeva... fără îndoială tot în
Rugăciune... mai mult, avea de fiecare dată o mână uşor
ridicată sau Capul plecat sau ochii larg deschişi... sau în alt
fel, ca o permanentă stare de Rugăciune... Doar Duminica
şi în zi de Sărbătoare mânca şi el puţin cir de porumb sau
o ciorbă de bureţi uscaţi cu urzici tot uscate... Mie îmi
dădea voie să mănânc de câte ori voiam fiert sau nefiert,
dar cu pâine pustnicească, fructe şi bureţi şi verdeţuri
uscate... Beam apă de fructe, pe care le înmuiam şi făceam
astfel o băutură plăcută, mai ales că era din zmeură, ce-mi
plăcea mult. Mai avea Moş-Avva şi nişte pere pădureţe
uscate, ce dădeau o mirodenie minunată. Mă sfătuia să nu
folosesc multe fructe dulci, că pentru tineri dulciurile sunt
vătămătoare. Chiar am observat că atunci când mă scăpam
la ele nu mai puteam sta Nemişcat, având o nelinişte în tot
corpul. Mai mâncam alune, dar şi acestea mă nelinişteau...
Doar pâinea pustnicească avea ceva deosebit, de liniştire
totală. Eu eram în general ligav la mâncare, dar aici în
Pustie, mi se părea o bunătate orice...
Într-o zi a venit un Om şi ne-a adus nişte Pâine coaptă,
nişte fasole boabe şi nuci şi câţiva cartofi... Moş-Pustnicul
m-a pus să înmoi fasolea în oţet, şi după o zi şi o noapte
să-l scurg şi să o mai ţin alte două zile în apă, apoi să o
usuc... Astfel pregătită, la zile mari, din câteva boabe doar,
făcute ca făina, pregăteam o Mâncare foarte hrănitoare, cu
puţine nuci sau alune, cu urzici uscate şi puţin acrită din
zeamă de măceşe uscate... Zicea Moş Pustnicul că aceasta
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este „carnea” Pustnicului, mai ales pentru cei slăbiţi şi
bolnavi...
Nu admitea fasolea fiartă, că este vătămătoare şi produce nelinişte, dar aşa nefiartă şi în cantitate foarte mică
este bună. Grâu şi porumb pentru pâinea pustnicească
aveam suficient, încât grija mâncării era exclusă. Încercam
şi eu să stau Nemişcat la Rugăciune, dar cu greu
reuşeam... Moş-Pustnicul stătea ca o Stană de Piatră,
alternând cu diferite mişcări, cu Mâinile în Sus, cu ele în
cruce, cu Capul plecat sau pe spate, când drept, când cu
Fruntea la pământ... sau făcea metanii şi închinăciuni,
uneori parcă uita să mai coboare mâinile sau să se ridice
drept, de credeam adesea că a murit în aceste stări...
– Fiule, în Starea Nemişcată, nu trebuie să gândeşti sau
să simţi ceva, să ai doar „Aşteptarea” Venirii-Arătării
Domnului Iisus... Aceasta devine cu timpul un „Dor
Dumnezeiesc” ce se măreşte tot mai mult, de nu mai ştii
cum să-l potoleşti... Aşteptarea devine mai întâi ca o
Chemare, apoi ca o Cântare, apoi ca o tânguire, apoi ca o
„grijă de mare teamă” să nu pierzi „momentul”când se
Arată Domnul şi tu nu eşti Atent să-l Primeşti... Nu-ţi
închipui cum va fi „Întâlnirea”, că nu ştii în ce mod se va
Arăta... Totul să fie doar Tainica Aşteptare Nemişcată ce
se învăpăiază de Dorul Dumnezeiesc, Dincolo de orice
simţire... Insistă, Fiule, pe Practica Nemişcării, în care este
Aşteptarea de Taină...
Nu ceda, stai într-o poziţie fixă, chiar dacă te mai
încordezi cu mâinile, cu umerii, cu tot pieptul, din mijloc,
etc. Stai Nemişcat cât mai mult timp... Mintea vrea să mai
gândească, simţurile să-şi imagineze, nu le băga în seamă,
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tu Stai Nemişcat şi introdu orice gând şi simţire în Starea
Nemişcată... Îngenunchează în Nemişcare... Citeşte în
pauze şi din Filocalie, din Biblie, ca să nu uiţi să Vorbeşti...
Nu te speria că te „prosteşti”, din contră, Mintea îţi va
deveni şi mai vioaie şi, uimitor, vei pătrunde direct orice
lucru când vrei să-l cunoşti, îi descoperi „Firea” ca Adam
în Rai, care a pus Nume lucrurilor tocmai prin Vederea
Firii lor directe. Să nu te consideri că eşti în trup sau în
afară de trup, cum zice Sfântul Apostol Pavel, ci doar în
Starea Unică a Întregii Fiinţe proprii, care Aşteaptă Venirea
Arătării Domnului... Nemişcarea nu are scop de a ieşi din
cele trupeşti ca să fii liber cu Sufletul (cum zic filosofii), ci
este o condiţie a Aşteptării Domnului. Nu-l căuta pe
Domnul în Interiorul tău, că îl vei confunda cu Sinele tău,
şi nici în afară, ci în Arătarea Dincolo de toate... tu fă Altar
din Aşteptarea ta Nemişcată şi pe acesta El va Veni...
*
Din când în când, mai ales la Sărbători Mari, se mai
adună câţiva Pustnici din apropiere şi se face Liturghie în
micul Paraclis al Pustnicului. Slujeşte chiar Moş-Pustnicul
şi eventual încă unul, de este Preot. Ne Împărtăşim cu
Toţii din Trupul Domnului Hristos, cu o Bucurie nespusă.
Dintre toţi Pustnicii, unul slab şi aproape fără barbă, de
fiecare dată îmi zice:
– Fiule, nu vrei să-mi fii urmaş, că eu îţi las Peştera
mea?...
*
Vara era pe sfârşite şi deja începu să plouă. Într-o zi
Moş-Pustnicul îmi zise:
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– Să mergem, Fiule, să îngropăm Sfintele Moaşte ale
Moşului Arsenie, Pustnicul cel slab care pusese ochii pe
tine să-i fii urmaş... Vestea mă sperie... Am plâns ca un
copil tot timpul. Peştera lui era la un loc minunat întradevăr... Peste alte câteva zile, primesc încă o veste, că
Moş Paisie s-a dus şi el către Domnul, şi mai mult, Mama
imediat după Unchiul... Toate acestea m-au năucit... Câtva
timp aproape nu mai ştiam ce este cu mine... Îmi venea să
fug, dar unde şi pentru ce... Va să zică Moş-Paisie a
prevăzut toate acestea şi în mod special m-a trimis la
Pustie ca să-mi aleg Viaţa Duhovnicească... Ceva din mine
se revolta şi totodată se bucura... Moş-Pustnicul tăcea...
– Ce să fac, Moş-Avva?...
– Ce te îndeamnă Duhul, Fiule...
Veni şi iarna dintr-o dată, cu o zăpadă mare. Trebuia să
rămân deci la Pustie. Peştera lui Moş-Arsenie mă aştepta...
Nu vroiam să mă despart însă de Moş-Pustnicul, încât
până în primăvară hotărăsc să stăm tot împreună...
Dintr-o dată parcă am „crescut” cu încă douăzeci de
ani... Din copilărosul tânăr, mă simţeam de acum unul
matur şi serios...
Ştiam ce înseamnă Pustia, trebuia să mă apuc de treabă
cu toate ale mele...
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Moş-Pustnicul din Carpaţi
Foaie de Practică Isihastă

IX
Caracterul biblic al celor „Şase Zile ale Genezei” nu
admite nici un proces de „evoluţie”.
Dumnezeul biblic a Creat Totul De-o-dată, direct, fără
„intermediari” spirituali sau materiali, doar prin Puterea
(Duhul) Actului Său, din care ies apoi Raţiunile Divine.
Geneza-Facerea Lumii
La Început a fost Cuvântul-Cartea Vieţii... şi Dumnezeu
era Cuvântul. Şi Cartea Vieţii s-a Deschis Tainic, ca Cer şi
Pământ şi totul era un întins de Ape, în care Pământul era
netocmit şi gol şi Însuşi Duhul lui Dumnezeu le ţinea în
Braţe. Şi Cartea Vieţii era Soarele Nevăzut Divin, din care
ieşea Lumina ce străpungea Apele ca să le Adune şi să se
arate Uscatul.
Şi Lumina Împarte Cerul şi Pământul în Zile şi fiecare
Zi este o Foaie de Taină din Cartea Vieţii. Şi Revărsarea
Cărţii Vieţii se Opreşte în Ziua a Şasea în Om-Cartea Vieţii
Lumii. În Om se Împlineşte Cartea Vieţii Divine şi Omul
va trebui să „Scrie” şi el o „Nouă Carte”, ca o „Scriere” a
Lumii în Dumnezeu. Până la Om inclusiv, toată Creaţia
este Scrierea lui Dumnezeu în Chipurile Lumii. Omul va
trebui să fie „Scrierea Lumii în Dumnezeu”. Până la Om
este Dumnezeu care se Revarsă în Creaţie şi de la Om este
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Creaţie care se Revarsă în Dumnezeu. O Taină a Lui
Dumnezeu-Creaţie, Fiul Prehristic şi totodată o Taină a
Creaţiei-Dumnezeu, Fiul-Omul-Hristic. Şi ce este, astfel,
Lumea Cer şi Pământ? Este Destinul Omului. Şi ce este
Omul? Este Destinul Divinului. Cartea Vieţii Divine şi
Cartea Omului-Lumii se vor face Acelaşi Trup şi Acelaşi
Altar al Treimii Dumnezeieşti, Dumnezeul Făcător şi
Creator.

Din Jurnalul unui Isihast (I)
Cu mare greutate am obţinut „îngăduinţa” Moş-Avvei
să încep „Practica Isihastă” de specific Carpatin (după
tradiţia Pustnicului Neofit). Moş-Avva nu dă „Blagoslovenie” nimănui, considerându-se el însuşi „neajuns” la
Practica suficientă, care să poată fi „Povăţuitoare” şi altora.
Noi, cei de astăzi, avem alte condiţii fizice şi psihice şi
alte mentalităţi, care cer chiar unele „adaptări” la noile
situaţii.
A face Mistică în zilele noastre este o „răscruce” între
„Tainicul Sfinţilor Părinţi” şi „tehnicismul psiho-fizic”
actual.
Încă din antichitate au fost încercări de a „intra” în
„Tainele lumii” şi a le face „accesibile” celor doritori.
Filosofia s-a străduit să „coboare” Spiritul din Divinitate
în „Mintea Omului”. Paralel o „ştiinţă materială” a încercat să găsească „mecanismele fizico-chimice” ale fenomenelor. Omul se crede „posesorul” Divinului, şi aşa Divinul
nu mai are „Taina proprie”, ci „taina mecanismelor
lumii”. A face din Divin „mecanismul lumii” este marele
pericol al deformării mistice de astăzi. Aici este şi disputa
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între Religie şi ştiinţă. Dumnezeu a Creat un „mecanism al
lumii” şi acesta merge după Legi date de El. Dumnezeu
nu este înseşi „Legile-principiile” lumii, ci Dincolo de
Actul Său Creativ. Lumea este Actul de Voinţă Divină şi în
această Voinţă Lumea se menţine. Să nu se confunde
Voinţa Divină cu „mecanismele” lumii.
Religia şi Mistica sunt „Recunoaşterea” lui Dumnezeu
ca „Cel Dincolo” de Lume, ca Închinare şi Răspuns.
Se încearcă un neopăgânism al concepţiilor antice, că
Lumea este însăşi „manifestarea Divinului”, că însuşi
Divinul se „face” energie, materie şi moduri de forme
diverse. Creştinismul, de două mii de ani, susţine că
lumea este „Actul lui Dumnezeu”, ca o Creaţie a unei
„Naturi create, cu mecanisme proprii de creaţie”.
Ştiinţa nu „găseşte” pe Dumnezeu în „natura lumii”,
deşi încearcă să presupună „Mâna Divină” în fenomenele
lumii. Dar un Dumnezeu redus la „fenomene” nu mai este
adevăratul Divin. Anticii jinduiau după „Chipul lui
Dumnezeu” şi-l credeau „ascuns” în „adâncul” lucrurilor.
Aici este o problemă pe care creştinismul a neglijat-o. Întradevăr Divinul a „lăsat” Urma Sa în orice creaţie, dar nu
în aceasta este „Mărturia” Sa. „Urma Divină” este dovada
că noi suntem Creaţiile Divinului şi nu ale unui alt
fenomen, dar Divinul nu este în „adâncul lucrurilor”, ci
„Dincolo” de lucruri. Prea se face caz de „Interioritatea de
Taină” a Lucrurilor. Este o reminiscenţă antică păgână, ce
în creştinism nu mai are valabilitate. În Interior este Urma
Actului Creativ al Divinului, dar Dumnezeu este Dincolo
şi „peste” acesta şi peste însăşi „Natura creată”.
Moş-Avva mă avertizează de la început că specificul
Carpatin este tocmai acest fapt, de a considera Divinul
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„peste” interior şi exterior, ca însăşi Taina Iconică (în termenii Pustnicului Neofit).
Divinul ca „Supraformă” peste Forma şi Conţinutul
propriu, iată primul pas al Misticii Carpatine.
– Nu căuta pe Dumnezeu în Interior, că vei găsi doar
„Urma” Lui, ci fă „Altar Dincolo de tine”, pe care pune-ţi
Inima ca pe un Potir, unde să se Întrupeze şi să se Arate
El, Cel Personal, să Se facă Trup din însăşi Fiinţa ta.
Acest Iconic de Inimă pe Altar (nu de Inimă ascunsă)
este specificul Misticii Carpatine. Inima de Duh, aici, are
Chipul direct Hristic şi Chipul Hristic o face să fie totodată
şi de Duh. Insistenţa pe Chipul Hristic este esenţa
Teologică a tradiţionalului Carpatin. Unde nu este Chipul
lui Hristos nu este nici Duhul. În creştinism, Hristos
coboară Duhul (în Vechiul Testament Duhul coboară pe
Dumnezeu). Dar Duhul niciodată nu Vine decât în
vederea coborârii Lui Hristos. Duhul este Purtătorul
Cuvântului-Fiului lui Dumnezeu.
Teologicul de astăzi, fără să-şi dea bine seama,
„alunecă” pe o pantă de „înlocuirea” Hristicului cu pretinsul Duh. Prea se pune accent pe Teologia Harismatică.
Hristos, chiar dacă S-a Înălţat la Cer, a rămas tot Hristos
Cel Întrupat, nu Cel „Pneumatizat”. Mulţi cred într-un
Hristos „prefăcut în Duh”, până la o absorbire pneumatică.
Creştinismul veritabil este un Hristologic absolut, prin
care coboară şi se Manifestă Duhul. Prea se face caz de
„Împărăţia Duhului”, ca o reminiscenţă păgână-antică, de
a considera zisul Spiritual ca adevărata Realitate. Chipul
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lui Hristos nu este Chipul Duhului, ci Chipul Întrupării,
„prin şi din care” apoi se Revelează şi Duhul.
De fapt Duhul şi Hristos sunt deodată şi în Nedespărţire, dar ca Chip pentru noi, Creaţia, Chipul lui Hristos
este Iconicul-Chipul în Sine. Metafizica păgână-antică
aspiră la „spiritualizarea ultimă”, pe când creştinismul
este de altă logică, de „Hristificarea deodată şi a Spiritului
şi a trupului”, ca o Supra-Spiritualizare paradoxală de
„Întruparea Divinului” în Integralitatea „Spirit şi trup”
(nu doar în trup, cum se consideră de obicei).
Spiritualizarea Hristică nu este „dincolo şi în afara trupului”, ci este deodată a „Spiritului şi trupului în Unitate”.
În creştinism este „Metafizica Hristică”. Teologii de astăzi
trec cu vederea fără să bage de seamă distincţia clară
dintre „Hristicul Purtător de Duh” şi „Duhul Purtător de
Hristic”.
Duhul fiind Dumnezeirea directă este „inaccesibilăapofatică” şi doar Hristicul face accesibilitatea şi Însuşi
Duhul ia „Haina Hristică” ca să „Lucreze în Lume”.
Lucrarea Duhului este „Facerea Întrupării lui Hristos”.
„Şi Duhul era deasupra Apelor” (Facere 1, 2). Duhul
„Aşteaptă Haina Cuvântului”, ca să se facă „Purtătorul”
acestuia. Mai mult, să nu se confunde Actul Cuvântului cu
Însuşi Actul Duhului. „Cuvântul şi Duhul” sunt „Două
Personalităţi” net distincte, ca Duhul şi Fiul din Sfânta
Treime. Fiul-Cuvântul Îşi Asumă direct şi Personal Actul
Creaţiei, „prin care toate s-au făcut” (Ioan 1, 1-3) şi Duhul
prin „Cuvânt” Conlucrează. Duhul nu este Însăşi Puterea
Cuvântului, că sunt Puteri Egale, dar „lipsa” unuia scade
„Evidenţa” celuilalt.
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Duhul nu poate fi accesibil ca Chip decât „prin şi din”
Chipul Cuvântului, de aceea în creştinism este înfăţişat ca
„Pasăre-Porumbel” sau ca „Limbi de Foc”, sau ca „Lumina
Taborică” ce Iese prin Fiul-Cuvântul.
Hristos Cel Întrupat şi fără Supralumina Duhului nu
era „crezut” de Iudei ca Fiul lui Dumnezeu. Doar după
Vederea Luminii Taborice câţiva Ucenici se conving de
aceasta. De aceea „Mărturia” Cuvântului este Duhul şi
Mărturia Duhului este Cuvântul-Limba de Foc.
În Vechiul Testament, Duhul aproape se confundă cu
Însuşi Cuvântul Domnului, de unde Proorocii-Cuvântătorii Duhului Domnului. Şi filosofic, în antichitate, de
asemenea, „Spiritul” se confundă cu Gândirea-Cuvântul
Spiritului. În creştinism se face o distincţie netă între
Duhul-Spiritul direct şi Cuvântul-Spiritualul Întrupat. În
discernerea noastră Duhul este Adâncul Fiinţial (Memorialul în Sine) şi Cuvântul este Distincţia Fiinţială (Evidenţa în
Sine). Acestea nu se confundă, nu se amestecă, dar nici nu
se despart. În Duh, Cuvântul se Păstrează-Memorează, şi
în Cuvânt Duhul se Activează. Cuvântul este un Activ de
Evidenţă şi Duhul este un Activ de Acumulare. Dar, paradoxal, Cuvântul Evidenţiază Duhul şi Duhul Acumulează
Cuvântul, de aceea par să se confunde şi să se absoarbă
reciproc. În Mistica de specific Creştin, tocmai „distincţia”
dintre Duh şi Cuvânt este „partea Mistică în Sine”.
Practica de specific Carpatin are tocmai insistenţa pe
Hristic, faţă de specificul clasic Filocalic ce insistă pe Duh
(ca menţinerea încă a metafizicului Spiritualului faţă de
zisul material). Iconicul Mistic al Pustnicului Neofit este
un Hristic direct şi pregnant, care merge aşa de departe,
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încât şi Duhul îl Întrupează tot în Hristic, fără de a-L minimaliza sau a-L confunda cu acesta. Dacă Filocalic, Duhul
Transfigurează pe Hristos în Lumina Taborică, în
specificul Carpatin, Hristos Transfigurează pe Duhul Sfânt
prin Trupul Iconic Hristic. Iconicul nu este Lumina Duhului (cum se zice de obicei), ci este paradoxal, Strălumina
Trupului Hristic-Arătarea Chipului Nevăzut într-un
Suprachip Văzut.
A vedea Trupul Hristic tot ca Lumină, dar de altă
nuanţă, este tot secretul Iconic al Pustnicului Neofit
Carpatinul. Sfânta Treime Divină este o Lumină în Trei
Străluciri distincte şi neamestecate. Duhul şi Cuvântul
sunt Străluciri distincte. Iconicul este Strălucirea distinctă
a Cuvântului. Mistica Hristică insistă pe această Strălucire
Iconică Hristică, ce nu se confundă cu Strălucirea Duhului.
Prin ce facem noi totuşi o distincţie?... Prin Iconicul
direct Hristic, ce este Mistica Gestului Iconic, Chipul de
Filiaţie. Duhul este Chipul de Memoria Filiaţiei, pe când
Cuvântul-Hristicul este Actul direct de Filiaţie.
Astăzi, mai mult ca oricând se face caz de zisele mistici
harismatice, ce au tendinţa de a „masca” până la un „antihristic ascuns”. Zisa „Spiritualizare” din Mistică este tot
mai mult „harizată”, ce diluează şi chiar şterge Hristicul.
De aici „iconoclasmul maxim”, până la prefacerea într-o
„înduhovnicire fără chip”.
Înduhovnicirea cu Chip este cea Iconică-Hristică. Neofit
Pustnicul, cu o mie de ani înainte, avertiza cu privire la
această „harizare antihristică”. Mulţi repetă direct că totul
este prin Sfântul Duh, dar Duhul Vine prin Hristos şi
Duhul este Cel ce Descoperă tot pe Hristos.
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Ca începere, Moş-Avva îmi indică Practica specific
Carpatină a Pustnicului Neofit, cu Gestul Închinării, mobil
şi static.
Mentalul nostru este slăbit şi orice forţare îl afectează şi
mai mult, de aceea Gestul Iconic pare să ne convină mai
bine nouă, celor de astăzi. Gestul are altă „AtenţieConştiinţă”, nu direct prin Minte, ci printr-o „Atitudine
Integrală”, la care Participă apoi şi Mintea fără operaţiile
ei „automentale”. Distructivitatea Minţii este că „face
automentalizări-autoîmpărţite”, ce antrenează Mintea întro „autoînchidere” cu reducerea realităţii la forme tot mai
mentale, până la „ficţiuni”. Misticile antice vorbesc de
„iluzia lumii”, tocmai datorită acestui fapt, că fac „mistica
minţii”. Spiritul nu este Mintea şi nici adâncul Spiritului
nu este „esenţă de minte”... În sens creştin, este „Fiinţa
Creată Personală”.

Medicină Isihastă
Ca Medicină Isihastă, noi insistăm pe latura „mâncării”.
Păcatul la Om s-a produs prin „mâncarea din pomul
morţii”. Aici noi vedem „rădăcina” bolii. Mulţi fac mare
caz de „răul spiritual”; noi considerăm că Omul nu a căzut
ca demonii prin „răul spiritual”, ci prin „răul trupesc”,
care apoi s-a răsfrânt şi în Suflet. Chiar dacă păcătuieşti cu
Sufletul, până nu „faci păcatul cu trupul”, încă nu te
răneşti propriu-zis de boală. Diavolul acţionează pe Suflet
(ca spirit), dar cu destinaţia să treci la „păcatul cu trupul”.
A asculta „şoapta” demonică este începutul” păcatului.
Mântuitorul Hristos spune că atunci când ai „poftit” (nu ai
gândit), deja ai păcătuit, că „poftirea” este a trupului.
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„Locul memoriilor păcatului” este în „trup” şi Sufletul
este doar „rănit” de acestea. Sufletul „participă” la
„memoriile păcatului trupesc”, dar „Firea de Suflet” este
dincolo de acestea.
Caută „boala” deci în „trup”. Aici trebuie o „medicină”
a bolii. „Memoriile păcatelor trupeşti” întunecă şi Sufletul.
Paradoxal, Viziunea Creştină, deşi pune bază pe Suflet,
acesta este „legat” de trup şi depinde de „memorialul
trupesc”. În creştinism, orice „de-corporalizare” este o
„afectare nocivă” a Sufletului. Corpul nu trebuie „distrus”,
că este „Veşmântul-Casa” Sufletului. Sufletul este
„Stăpânul” Casei, dar fără „Corp-Casă”, Sufletul nu are
„Forma-Chipul” propriu-zis de Suflet. Biblic, Dumnezeu
face mai întâi „Trupul” şi apoi Creează Sufletul pe care îl
„Suflă” după „măsurile Trupului”. Sufletul este Creat
după „Memorialul-măsurile” Trupului, de aceea fără
„măsurile Trupului”, Sufletul îşi pierde „propriile repere
de Suflet”.
Marea importanţă a Trupului din creştinism trebuie cu
insistenţă evidenţiată, altfel nu mai este Viziunea Creştină.
Atenţie, să nu se creadă că această viziune este
„trupească” (care să se confunde cu materialismul). Omul
este „Suma Cosmică” a Spiritului şi a Corpurilor. Dar cu o
„menţiune” esenţială, nu a unei Uniri a Spiritului cu
Trupul, ci tocmai în orientarea cealaltă, a Unirii Trupului
cu Spiritul.
Atenţie la această distincţie, ca „sens de la „Trup” spre
Spirit (nu de la Spirit spre Trup). Omul nu este „Spirit
Întrupat”, ci este „Trup Înspiritualizat”.
La antici, Spiritul se face şi „materie”, pe când Biblic,
„materia” nu se face şi „Spirit”, ci „Uneşte” materia cu
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Spiritul şi face un „Comun neamestecat”, adică se „face
Trup”.
Atenţie la accepţiunea creştină a Trupului, care nu este
„simpla materie”, ca la antici, ci este „Unirea materiei cu
Spiritul”. Concepţia că Spiritul se poate „face şi manifestarea materială” este tot aşa de greşită ca şi considerarea
că „materia poate evolua şi deveni şi Spirit”. Spiritul nu se
face „manifestare materială”, ci „Participă” la „manifestarea proprie a materiei”. Şi, de asemenea, „materia” nu
devine Spirit, ci „Participă” la cele Spirituale.
Ca Antropologie Creştină, Fiinţa Omului este „Supraformă-Asemănarea” Chipului lui Dumnezeu, este Formă
Creată ca Suflet şi energii de Suflet ca materie şi Unirea
acestora într-un „Comun”, ca Trup. Trupul-corpul nostru
nu este simpla materie, ci un „Memorial de Comun Fiinţial
propriu”. Paradoxal, „Centrarea Fiinţialului” nostru nu
este în Suflet, ci în Trup, care devine astfel „Templul
Sacru” al Fiinţei. Şi păcatul a atins tocmai „Sacralitatea”
Trupului, pe care l-a făcut „casa păcatului şi a morţii”. De
aceea Domnul Hristos a Înviat cu Trupul şi L-a Ridicat la
Cer, că Trupul este Unitatea Sacră a Fiinţialului Propriu. A
reface „Sacralitatea” Trupului este „metoda” Medicinii
noastre Isihaste. Şi Omul a stricat această Sacralitate prin
„mâncarea păcătoasă”, deci prin „Mâncarea ne-păcătoasă”
să se revină la Sacralitate.
Trupul, fiind un „Comun” al Sufletului şi al materiei,
deci trebuie o Mâncare Sufletească Sfântă şi o mâncare
materială nedistructivă-sănătoasă. Să se treacă urgent la o
„Mâncare Sufletească şi materială” Sănătoasă este condiţia
tratării bolilor. Primul „desfrâu” al Omului nu este „sexul”,
ci „desfrâul mâncării”, şi din acesta devine şi cel al sexului.
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„Oprirea” desfrâului mâncării este condiţia opririi desfrâului sexului. Aici este insuficienţa medicinii psihanalizei, că inversează raportul dintre sex şi mâncare şi
chiar uită de „libidoul de început” al mâncării.
Boala este o afectare distructivă a „Memorialului
Comunului Suflet şi materie”, deci a Trupului. Opriţi
urgent orice „lipire păcătoasă a Sufletului de materie” şi
totodată opriţi orice „lipire păcătoasă” a „materiei de
materie”. Teologic se vorbeşte de „Post”, iar medical se
vorbeşte de „Dietoterapie”.
Cei cu boli grave, trebuie să treacă urgent la o „selectare
strictă” a alimentelor. Cei ce nu mai pot mânca au nevoie
de o „silinţă” de a menţine „hrănirea”, tot cu o „selectare
strictă”.
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Moş-Pustnicul din Carpaţi
Foaie de Practică Isihastă

X
– Părinte, Cartea aceasta are Două Feţe, Chipul Iubirii
Mele Divine şi Chipul Iubirii de Creaţie, Chip de Cer şi
Chip de Pământ...
O, Taină, că Dumnezeu poate să Iubească până dă
„pe-afară” şi într-o Creaţie! La ce Taină să mă opresc, la
Divinul Creator, sau la Asemănarea Creată?

Căderea din Cer
(Parabola căderii Îngerilor)
„Creaţia este Întruparea Mea”

Şi a Zis Dumnezeu să „Fie Lumină”... Ziua Întâi... Şi
Lumina s-a numit Cer, în care a Creat Primele Făpturi, pe
Îngeri, Fiinţele Spirituale al căror număr nu se poate
spune. Şi în Cer s-a făcut şi un Altar, unde s-a aşezat
„Cartea Vieţii”, în jurul Căreia Îngerii săvârşeau Primul
Ritual Sacru. Şi a fost ales un Înger ca Mare Preot, care să
reprezinte direct această Taină Divină.
Şi aşa de mult se pătrundea de Lumina ce Ieşea din
Cartea Vieţii Divine, încât Strălucea mai mult decât toţi, de
unde şi Numele de Luceafăr. Şi mai erau încă Şapte Îngeri,
care Slujeau totodată cu Luceafăr. De-a dreapta şi de-a
stânga erau Îngerii Mihail cel încruntat şi Gavriil cel Vesel.
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*
Îngerul Gavriil observă la un moment dat că Strălucirea
Îngerului Luceafăr pălea cu „pete întunecate”, ce se accentuau tot mai mult.
– Luceafăr, ce se întâmplă cu tine?... parcă ai „ascunde”
ceva...
– Gavriile, Blândule, cu tine pot vorbi... cu Mihail nu se
poate, se încruntă mereu, de te apucă frica... Gavriile, am
să-ţi descopăr o Taină. Noi, Îngerii, suntem Prima Creaţie
a lui Dumnezeu.
– Suntem Prima Asemănare Creată a Chipului Fiului lui
Dumnezeu, adaugă Gavriil.
– Nouă ni s-a încredinţat „Cartea Vieţii Lumii”...
– Din ea Iese Lumina Divină, Chipul Văzut al Fiului lui
Dumnezeu, pe cât de înfricoşătoare, pe atât de Îmbietoare
şi caldă, care ne face şi pe noi, Îngerii, Luminoşi.
– Cartea Vieţii este Pecetluită şi noi nu ştim ce este Scris
în ea. Ni s-a spus să „aşteptăm” Deschiderea, care nu va fi
în Cer, ci pe o altă „Lume” pe care o va Crea El în curând...
– Este Taina Fiului lui Dumnezeu, care Revarsă Chipul
Divin şi într-un Chip de Creaţie. Noi, Făpturile Create, nu
putem Vedea direct Chipul Divin, că imediat ne-am
„desfiinţa”, de aceea El Se va Îmbrăca într-un Chip, ca să-l
putem Vedea şi la Faţă, să nu cumva să-L confundăm cu
însăşi Lumina Sa. Aşteptarea noastră este tocmai Taina
Arătării Sale la Faţă, care va fi odată cu Deschiderea Cărţii
Vieţii.
– Din cele înţelese, se va mai Crea şi o „altă formă” de
Creaţie, cu o altă Înfăţişare, nu de Spirite ca noi, Îngerii, ci
cu Trup, Lumea Naturii şi chiar mai mult, se va mai Crea
şi o Lume de zişi Oameni, ce Unesc Spiritul cu Trupul...
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Şi El-Fiul Însuşi Se va Întrupa în Chipul de Om... Acesta
pare să fie „Planul Creaţiei”... Gavriile, eu i-am cerut să
„schimbe” acest Plan, dar a refuzat, pe motivul că Întruparea este Însuşi Chipul Creaţiei Sale... Nu se poate,
Gavriile, să-L lăsăm pe Fiul Divin să „coboare” în Chip de
Făptură... El să rămână în purul Său Chip Divin... Eu unul
nu mă voi Închina niciodată unui Divin Întrupat, ci doar
unui Divin pur şi direct... Dacă vrea şi o Lume cu
Întrupare, să ne dea nouă, Îngerilor, acest fapt, că noi,
Îngerii, suntem „Mintea Divină făcută şi Creaţie”... Lumea
de „jos” trebuie să aibă „Mintea Divină” ca „sămânţă”, nu
ca Însuşi Chipul Divin Întrupat... Doar Mintea se poate
Întrupa, Chipul este Fiinţă Dincolo de toate... Ce vrea Fiul
Divin este o „eroare”, de care îşi va da seama, dar va fi
prea târziu...
– Luceafăr, cum poţi vorbi în acest fel de „obraznic”?...
Ce Vrea Dumnezeu este Just, indiferent de priceperea
noastră...
– Nu, Gavriile, ne-am dovedi „nedemni” de Chipul Îngeresc dacă nu am „trece prin Minte pe Însuşi Dumnezeu”...
Noi Iubim pe Dumnezeu cu Mintea, nu cu „plecăciunea”...
– Luceafăr, Înger înseamnă tocmai „Închinare Domnului”
şi din Închinare apoi avem Mintea Sacră... Sacrul este
Mintea Minţii noastre...
– Gavriile, şi tu eşti tot aşa de „ne-dezvoltat” la Minte
ca şi ceilalţi Îngeri... Eu, Îngerul cel Mare, am „crescut
dintr-o dată” şi de aceea vă pot „învăţa”...
– Luceafăr, întunecarea ta este semn că faci o mare
greşeală, ce te va duce undeva înfiorător...
– Gavriile, un Divin Lumină, aşa cum ni se Arată, nu
este Adevăratul Divin... Un Divin Minte este Taina Sa...
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Mintea nu este Lumină, ci „dincolo” de Lumină şi mai
mult decât Lumina... Eu am descoperit „Chipul Minţii”,
este „marele gol”...
– Ce mai este şi acesta?...
– Gavriile, este însăşi „esenţa” lui Dumnezeu...
– Dumnezeu este Deplinul Absolut... „golul” nu există...
– Ba da, există ca însăşi Mintea care vede Divinul...
– Luceafăr, ai căzut în „aiureala” minţii... Doamne, nu-l
lăsa... Luceafăr, Divinul este „Dincolo” de noi, Făpturile
Create, şi noi nu putem Vedea decât „Asemănarea” Sa în
Creaţie... Lumina pe care o Vedem este o „reflectare” a
Fiului Divin care El Însuşi mai Întâi se Îmbracă şi într-un
Chip de Creaţie, şi această „Unire Divino-Creaţie” se face
„Lumina Divină” pe care o putem noi percepe... O Lumină
Divină directă nu se poate Vedea de Ochii Creaţi, ci doar
Lumina „ce Trece” prin „Întruparea Fiului”. Totul este
Taina Întrupării Fiului Divin! Din El, prin El şi doar cu El
şi noi, Creaţiile, vom putea fi Părtaşi la cele Dumnezeieşti.
Între Divin şi Creaţie este un „Hotar Transcendental”, pe
care doar El-Fiul Divin îl poate trece... Este doar o singură
direcţie, de la Divin spre Creaţie şi niciodată de la Creaţie
spre Divin... Ce ne Aduce Divinul de Dincolo, acesta este
Unicul Chip Divin accesibil nouă... El-Fiul Divin este
„Purtătorul Divinului” pentru noi, Făpturile Create... Prin
El doar iese Lumina Divină, prin Chipul lui se Vede
Lumina, prin El este Mintea noastră...
– Acest „absolutism” al Fiului nu este normal... de aceea
eu am găsit Taina „dincolo de Fiul”, în care Fiul intră în
„esenţa ultimă”... este „marele gol”... în „marele gol” Fiul
intră în Chipul Tatălui... şi destinaţia este Tatăl, nu Fiul...
– Dar noi, Creaţia, suntem Chipul Fiului şi doar în
Chipuri de Fii Creaţi şi noi putem sta în Faţa Tatălui...
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Dacă Fiul Divin nu ne „Ia în Chipul” Său, nu vom ajunge
niciodată la Tatăl... Fiinţa Creată este posibilă doar în
Chipul de Fiu în Sine, pe care Fiul Divin ni-l Dăruieşte, ca
să luăm şi noi Fiinţă... Chipul lui Dumnezeu din noi,
Creaţia, este Chipul de Fiu, singurul care Există în Absolutul Fiinţial. Chipul de Fiu ne face „Înrudirea” cu Divinul
şi acesta se face „Puntea” peste „Hotarul Transcendental”... De aici „absolutismul” Chipului de Fiu din Creaţie.
Chipul de Fiu ne Rememorează permanent şi Chipul
Tatălui şi aşa niciodată nu se va face înlocuirea sau
substituirea lor... „Golul” tău distruge şi Chipul Fiului şi
pe al Tatălui... Chipul de Fiu este Chipul de Fiinţă Divină
şi totodată Chip de Fiinţă Creată, şi aşa Natura Creată
poate avea şi ea Fiinţă... Dacă noi, Creaţia, nu am avea
Chip de Fiinţă, nu am fi de fapt „Creaţie”, ci o „emanaţie”
de Divin fără Chip... Chipul de Fiu este Taina Identităţii
Lumii.
„La început a fost Fiul, ce a făcut o Îngemănare şi cu un
Chip de Fiu de Creaţie, peste care Însuşi Tatăl a Pecetluit
Absoluta Sa Sărutare... Unicul Fiu în Două Feţe, Divin şi
Creaţie, iată Taina Lumii...”
O, Taină minunată! În Dumnezeire totul este Iubirea
Tatălui pentru Fiul în totodată Purcederea-Purtarea
Duhului Sfânt şi în Creaţie de asemenea totul este Iubirea
Fiului care se Dăruieşte. Şi Lumina ce Iese din Cartea
Vieţii este Prima Arătare a Iubirii Fiului Divin ce se face
Lume. Noi, Îngerii, suntem Primele Fiinţe Create care
Cântăm această Iubire a Fiului.
– Gavriile, tocmai aici mă străduiesc eu... Tu zici că în
adâncul Fiinţei noastre este Chipul lui Dumnezeu, ca Chip
de Fiu Prefăcut şi într-un Chip de Asemănare Creată...
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fie... dar în „esenţă” Chipul de Fiu este El Însuşi „Gândire
Divină pură” şi pe aceasta vreau eu s-o surprind...
– Nu, Luceafăr, Chipul de Fiu este Cel ce apoi Gândeşte...
Gândirea iese din Chipul Fiului şi nu se confundă cu el.
Gândirea este Act Personal al Fiului şi Actul nu se
amestecă niciodată cu Persoana.
– Eu am descoperit că „Însăşi Persoana” de care zici tu,
este „Gândire pură” şi mai mult, este „marele gol”...
– Luceafăr, ai grijă, nu trece peste Hotarul Transcendental, că te „arzi”... Te vei mistui şi într-adevăr vei
„muri”...
– Gavriile, ca să dovedim că suntem demni de Chipul
lui Dumnezeu trebuie să trecem prin „proba Hotarului
Transcendental”... Eu unul mă „arunc” în acest „abis” ca
să-l „găsesc” pe Dumnezeu aşa cum este El, nu „amestecat”
cu Lumea...
– Luceafăr, doar Fiul Divin poate trece acest Hotar, noi,
Creaţiile, Primim doar ce ne Aduce Fiul. Aici este
„deosebirea” dintre Divin şi Creaţie, care totodată ne dă
„Identitatea” noastră de Făpturi Create. Noi nu vom fi
niciodată Divini, ci doar Făpturi Părtaşe la Divin...
– Nu mă mulţumeşte aceasta... trebuie şi noi să fim tot
„divini”, altfel ce rost mai avem?...
– Rostul nostru este de Viaţă Creată, care să Rememoreze în ea Asemănarea Divinului Revărsat în Creaţie.
Aceasta este un Mare Dar. De aceea Conştiinţa noastră
Sacră este Închinarea, ca Recunoaştere că suntem Făpturi
Create care Mulţumim Creatorului că ne-a Dat şi nouă
Fiinţă, ca să ne Bucurăm de Împărtăşirea din Cele ale Lui...
A vrea mai mult este o „auto-desfiinţare”. Conştiinţa
noastră este Chipul de Făpturi şi în Închinarea faţă de
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Creator este Sacralitatea ce ne „Ridică” şi la un „Suprachip
de În-divinizare”, dar niciodată de Divinizare. Deosebeşte
În-divinizarea de Divinizare. Tu, Luceafăr, „sari” direct în
Divinizare, ce este „Hotarul transcendental” ce nu se
poate trece, în care te vei „pierde fără reîntoarcere”...
– Gavriile, Viaţa monotonă a Lumii nu mă mulţumeşte,
eu am „Dorul Transcendentalului”...
– Acest Dor Divin este cu adevărat aici în Lume, nu
„dincolo”, unde te va preface în „nimic”... Doar Divinul
Întrupat este Divinul Creaţiei şi niciodată Divinul în Sine
ce este doar al lui Dumnezeu. Această distincţie ne Identifică pe noi ca Făpturi şi distrugerea acestui „Hotar” ne
distruge propria Identitate, până la „anihilare”... Chipul
înseamnă Identitate Proprie. Fără „Hotarul Transcendental”, noi ne autodistrugem Propria Identitate. Marele
Act al Fiului lui Dumnezeu este tocmai Puntea pe care o
face peste Hotarul Transcendental, ca totuşi să avem şi noi
o Împărtăşire cu Cele de Dincolo... Nu este nevoie să
trecem noi Dincolo, ci doar să Primim ce ne Aduce El de
Dincolo... Noi nu suntem nişte „străini” de Divinitate,
tocmai prin Înrudirea pe care o face Fiul lui Dumnezeu cu
Chipul de Creaţie.
Dacă am fi doar o Creaţie „simplă”, fără Chipul Fiului
Divin, am fi o „lume străină”, fără nici o „legătură” cu
Divinul... Chipul Fiului este Divinul Lumii şi aşa „El este
Însăşi Fiinţa de Creaţie” din care şi noi, Făpturile, luăm
Fiinţă. După cum Dumnezeirea este o Unică şi Absolută
Fiinţă şi noi, Creaţia, suntem o „Unică Fiinţă de Creaţie”
ce este în Fiul Divin care o Asumă şi aşa o face posibilă să
„Existe”... Aici, în Cartea Vieţii, sunt El, Divinul şi Creaţia
„Înscrişi, dar Fiecare în Proprie Identitate”.
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– Gavriile, văd că ţi-a Crescut binişor şi ţie Mintea... Eu
insist pe descoperirea mea, a „Tainei Minţii”, care poate să
treacă „Hotarul Transcendental” şi fără Fiul, de care tu
faci mare paradă, până la o absolutizare...
– Luceafăr, nu distruge Sacralitatea Fiului Divin, că-ţi
distrugi Propria Sacralitate şi de aici „pierderea” Luminii...
– Lumina Minţii este mai mare ca Lumina Fiului Divin...
– Doamne, cum de-ai „căzut”, Luceafăr, în această autoamăgire?... Luceafăr, „opreşte-te” până nu este prea
târziu... Închină-Te Fiului Divin şi prin Închinarea Sacră
Gândeşte apoi... Orice Gândire care nu trece prin Închinarea Sacră este o „autodistrugere”... Aici este Taina Vieţii
de Creaţie... Noi nu suntem Chipul Gândirii Divine, ci
Chipul Fiului Divin, din care iese apoi şi Gândirea... Noi
suntem mai Întâi Chipul Sacrului şi apoi din acesta ies
toate celelalte Chipuri... Tu, Luceafăr, rupi Sacrul de
Gândire şi faci din Gândire totul... Tu „inversezi” Realitatea... Doamne, ce nenorocire pe capul tău, Luceafăr!...
– Gavriile, eu vreau să fiu „Liber”, altfel nu sunt Fiinţă...
– Libertatea este Însuşi Chipul Fiinţei în Sine, care îşi
poate Orienta Propria Identitate. Aşa, Libertatea Fiinţei
noastre Create este Chipul de Fiu în Sine, ce ne Identifică.
– De a rămâne „limitat” în Chipul de Fiu, cum zici tu,
Gavriile, este doar o „Libertate de Natură Fiinţială”, pe
când eu caut şi o „libertate transcendentală”, ce este
„altceva”...
– „Libertatea transcendentală” este tot Chipul de Fiu, că
El este „Puntea” peste Hotarul Transcendental al Creaţiei.
– Eu caut o „libertate pură şi dincolo de Fiu”... Aici este
descoperirea mea, „marele gol” este „libertatea transcendentală absolută”...
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– Luceafăr, aceasta este „auto-libertatea auto-anihilării”,
ce nu mai este Libertate, ci auto-posedare-robire...
– Gavriile, tu nu pricepi, că nu ai „gustat” din „nectarul
marelui gol”...
– Luceafăr, să nu fie „otrava morţii”, pe care ţi-o inventezi singur... Doamne, ce nenorocire... Luceafăr, te rog,
opreşte-te...
– Gavriile, este prea târziu... deja am „trecut dincolo”...
– Luceafăr, tu „ucizi Divinul” din tine, deşi nu-l vei
putea niciodată distruge şi nici „pierde”...
– Dumnezeu Însuşi s-a „ucis” pe Sine ca să poată Crea
Lumea... Şi noi trebuie să Răspundem la fel, ca din „uciderea noastră” să Renaştem pe Dumnezeu în Fiinţa Creată...
– Luceafăr, Dumnezeu nu s-a „ucis”, s-a Dăruit şi din
Viul Darului Său am luat şi noi Fiinţă... Fiinţa Divină
Absolută nu se poate „anihila”, dar poate Crea şi o
Asemănare Creată a Chipului Său...
– Gavriile, tu încă nu pricepi ce pricep eu... Eu „intru”
în Adâncul meu, unde este „marele gol” şi unde Hotarul
Transcendental se poate „trece”... Între Divin şi Creaţie
este un „punct”, tocmai „marele gol” şi aici este Taina...
Divinul în Sine este fără Chip, El Însuşi este „golul
absolut”, în care apoi Se „oglindeşte”, şi în această oglindire se Vede zisul Chip... Doar în „golul absolut” poate
Crea, se poate auto-închipui...
– Ce oribilă fantasmagorie poţi face, Luceafăr!... Tu faci
din „aiureala” ta o „anti-lume” şi ca un „auto-divin”
inventezi o „visare negativă”...
– Gavriile, încearcă şi tu barem o dată „intrarea în
marele gol”...
– Doamne, nu mă lăsa!... N-am să fac aceasta în veci de
veci... Eu nu pot „ucide”...
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– Gavriile, deja am mai vorbit şi cu alţi Îngeri, care au
„început” această „practică magică”...
– Nu se poate, nu mai „infecta”, Luceafăr, şi pe alţii cu
„boala” ta oribilă...
– Împărăţia lui Dumnezeu în Creaţie va fi „împărăţia
marelui gol”...
– Nu, nu, nu, „golul este moartea demonică” şi Viaţa
Creată de Dumnezeu nu va fi distrusă de o „aiureală”...
Din Înger te vei face „demon”, Luceafăr, eşti pe marginea
căderii, cum să te ajut?... Doamne, fă ceva!
– Degeaba te Rogi, din „marele gol” nici Dumnezeu nu
te mai scoate... Şi El „rămâne” acolo de intră...
– Doamne, Cerul parcă se „zguduie” şi e gata să
„explodeze”...
– Eu voi „exploda” Cerul şi din această „explozie” voi
„crea adevărata lume”, „alta” faţă de cea „concepută” de
Fiul... A mea va fi „lumea cu chipul propriu-zis”...
– Şi Fiul Ştie ce faci tu?...
– Asta mă „îngrijorează”, că Ştie şi tace...
– Aşteaptă „întoarcerea” ta...
– Eu nu mă mai pot întoarce...
– Doamne, ce nenorocire...
*
Era Prima Zi a Creaţiei, Ziua Luminii! Ziua şi Lumina
erau totuna. Cartea Vieţii Strălucea aşa de intens, de Cerul
era însăşi Lumina Sa. Îngerii se Pătrundeau de Lumină şi
mai mult, în Fiecare lua diferite nuanţe de Culori. Cine
poate descrie multicoloratura Cerului?... Fiecare Culoare
era şi o Cântare, în care se deosebea Caracterul fiecărui
Înger în parte. Unor Îngeri dintr-o dată le Creşteau mai
multe Aripi, la alţii apăreau mai mulţi Ochi, după
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specificul de Răspuns propriu. Cu toţii „Slujeau” însă
Ritualul Sacru al Cărţii Vieţii.
Ziua Întâi părea fără „timp”, părea un „timp oprit pe
loc”, o „stare a timpului în el însuşi”... Nu se putea spune
când a început Prima Zi, de când este şi cât va mai fi... Era
Ziua fără „durată şi măsură”, pentru că nu era încă o
„lume care să se desfăşoare”...
Şi totuşi Ziua Întâi „întârzia”... Era un „ceva mocnit”...
Îngerului Mihail dintr-o dată îi Crescu o Sabie de Foc la
şold, de te înfricoşa... Luceafăr îl ocolea de fiecare dată...
Ritualul Sacru continua fără oprire. Îngerii nu mai
conteneau cu nesfârşitele lor Cântări. Mai mult, era un „şir
fără capăt” al Îngerilor care veneau să Sărute Cartea Vieţii.
Într-un moment al Ritualului Îngerul cel Mare,
Luceafăr, cade jos, se învineţeşte şi rămâne ca fără Viaţă...
Toţi se înspăimântă şi doar Sabia de Foc a Îngerului Mihail
îi ţine pe Îngeri în ordine... Îngerul Rafail îi luă locul şi
Ritualul se Săvârşi fără întrerupere.
– Luceafăr, boala ta este serioasă, îi zise Îngerul Gavriil
după ce se termină Ritualul...
– Gavriile, nu este boală, este „intrarea” mea în „marele
gol”, este „transa transcendentală”, pe care eu în sfârşit
am obţinut-o...
– În timpul Tainei Ritualului Sacru nu mai este altă
„transcendentalitate”... „Transa” ta este „străină” de
„Transcendentul Divin”... Doamne, ce „anormalitate”!
– Gavriile, n-am ce-ţi face, nu vei pricepe niciodată
„taina transei transcendentale”, că nu încerci „intrarea în
marele gol”...
– În veci de veci nu voi accepta această „îngrozitoare
prăpastie”...
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– O vei căuta în curând, dar ţi se va refuza, pentru
„reaua credinţă”...
– Blestemată stare demonică!... Luceafăr, mai este încă o
posibilitate de „întoarcere”... Divinul te „Aşteaptă”...
Şi la fiecare Ritual, Luceafăr cădea şi, alarmant, au
început şi alţi Îngeri să cadă la fel cu Luceafăr... Sabia de
Foc a Îngerului Mihail oprea însă pe mulţi...
– Opriţi-vă din această „anormalitate”! Nu vă lăsaţi
„înşelaţi” de prefăcătoria unei închipuiri bolnave...Cine va
mai încerca această „magie demonică”, îl voi tăia cu Sabia
de Foc fără milă... Şi pe un Înger chiar îl atinse cu Sabia sa
şi îi zbură o Mână cu Umăr cu tot, de rămase ciung, ca un
exemplu... Îl ameninţă chiar pe Luceafăr, că nu va fi iertat
de Sabia de Foc... Aşa, Luceafăr se retrase de bună voie de
la Slujba Ritualului...
Şi totuşi „o ameninţare ascunsă” parcă pândea Liniştea
Cerului...
Îngerii Cântau cu putere: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul
Cel ce Vine să Se Arate”.
Deodată un „zgomot ţipător” sfâşie Cerul.
Îngerul Luceafăr, cu o furie nebună, se repede la Cartea
Sfântă şi-i rupe Peceţile... Toţi Îngerii uimiţi au un moment
de încremenire... Peceţile erau bine prinse şi nu putea să le
desfacă, şi Îngerul Luceafăr începu să le sfărâme cu pumnul,
de se auzea de fiecare dată un tunet cutremurător... Îngerul
Mihail, care stătea de-a dreapta, se repede la el:
– Ce faci, pentru Dumnezeu?
Dar Luceafărul îşi continuă ruperea Peceţilor. Cu greu
reuşeşte să le sfărâme, dar nu se poate „desface” Cartea
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Divină, de parcă era lipită. Dezamăgit, se întoarce către
ceilalţi Îngeri:
– Fraţilor, veniţi cu toţii să „Deschidem” Cartea Creaţiei.
Eu, Îngerul Luceafăr, sunt „Primul Făcut” şi mie mi se
cuvine „Începutul Creaţiei”. Noi, Îngerii, suntem „Creaţia
Totală” şi noi la rândul nostru trebuie să „creăm” Lumea.
El, Creatorul, ne-a dat „Cartea Lui”, prin care noi putem
Crea Lumea. Prin aceasta vom dovedi că suntem „vrednici”,
Fraţii Fiului Divin Creator.
Îngerii stau încă încremeniţi. Un alt Înger din cei Nouă,
Rafail, spuse:
– Să Aşteptăm Venirea Domnului. Sub Îndrumarea Lui
să facem ce ne este Dăruit. Nu vă grăbiţi, ca să nu greşiţi.
Gavriil, parcă trezit din Cântarea lui permanentă, la fel
zise:
– Ce-ai făcut nu este bine. Să Îngenunchem cu toţii, ca
Venirea Domnului să ne fie Iertătoare. Am greşit din
„nerăbdare”... În genunchi, Fraţilor, cu Frunţile jos, ca
Lumina Domnului să nu ne pedepsească...
– Înţelegeţi, strigă Luceafărul, că tocmai Pregătirea
noastră pentru Venirea Domnului este aceasta, să-L Primim
cu Chivotul Cărţii Lui Deschise... El ne-a dat Cartea Lui ca
să o Citim înainte de Arătarea Sa. Aceasta este dovada că
suntem „fraţii” Lui, că „ştim şi noi citi” Cartea Dumnezeiască. Trebuie s-o desfacem repede, cât mai este timp, ca
să ştim cu ce Cuvinte să-L Întâmpinăm. Altfel, noi nu vom
şti cum să Vorbim cu El. Aici, în această Carte este
„Limbajul de Taină”, prin care şi noi vom putea Vorbi cu
Dumnezeu, Creatorul nostru. Eu, fiind Slujitorul direct al
Cărţii, am „auzit glasul tainic” că trebuie „desfăcută
înainte” de Venirea Lui, altfel nu vom fi Părtaşi şi noi la
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Crearea Lumii, care este în curs... El, Fiul Divin, ne-a creat
întâi pe noi, „Fraţii Săi, Îngerii”, ca „împreună” să Creăm
Lumea. Pentru aceasta suntem noi Creaţi Îngeri, să fim
„Domnitori” ai Lumii Create. Cartea Lui are atâtea File
câţi Îngeri suntem şi câte Lumi trebuie să fie Create.
Repede, Fraţilor, să „deschidem” Cartea şi fiecare să luăm
„Fila noastră”, ca Fiul Divin, Fratele nostru, să ne găsească
„vrednici” de El...
Îngerii au un moment de ezitare. Câţiva încep să se
apropie de Cartea Divină, încercând să o „desfacă”, dar nu
reuşesc, rupând însă „bucăţi” mai mici sau mai mari...
Îngerul Mihail deodată sare cu furie:
– Opriţi-vă! Să Stăm cu frică Înaintea Domnului! Cum
îndrăzniţi să vă atingeţi de „Cuvântul Domnului”, care
este „Foc Mistuitor”? Şi cu o putere nemaipomenită ia o
bucată de Pecete de pe jos, care spre uimirea tuturor se
face o „Sabie de Foc”.
– Cine mai îndrăzneşte să se „atingă” de Cartea
Domnului, îl tai cu Sabia de Foc. Şi de probă îl pocneşte pe
unul peste umăr şi îi cade mâna cu totul... Va fi „Îngerul
ciung”, ultimul care s-a mai atins de Cartea Divină.
Dar Îngerul Luceafăr insistă.
– Fraţilor, grăbiţi-vă ca să dovediţi tocmai „credincioşia
voastră”... Şi el însuşi mai încearcă să rupă din Carte o
bucată...
Deodată, Îngerul Gavriil strigă plângând:
– Opreşte-te!... Priviţi Fraţilor, priviţi, Cartea este „o
Mamă cu Însuşi Fiul lui Dumnezeu în Pântece”. O, ce
Minune!... El, Fiul Divin, se face Făptură Creată, că altfel
noi, Creaţia, nu-L putem Vedea şi nici Primi... Înţelegeţi
Taina Cărţii Lui, ca Altarul Naşterii Sale în Creaţie.
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Şi cu toţii Văd Cartea Sfântă ca pe o Făptură Necunoscută care Poartă în Pântecele sale pe Însuşi Fiul Divin.
– Iată, Fraţilor Taina Cărţii Divine. Este tocmai Aşteptarea Naşterii Fiului Dumnezeiesc din Făptura Cea Aleasă,
care va fi Omul. El va mai Crea şi o Făptură de Om.
La aceasta Îngerul Luceafăr răcneşte cu tărie.
– Din noi, Îngerii, se cuvine să se Nască Fiul Divin, că
noi suntem Primele Făpturi... Nu se admite... Omul, treaba
lui, să fie la urmă... Fiul Divin trebuie să-şi schimbe „planul”.
Eu nu admit ca Omul să fie mai „ceva” decât noi, Îngerii...
– Dacă El, Domnul, Vrea aşa, cine să-i stea împotrivă?
– Nu!... Nu!... Nu!... Nu se poate, începu să strige Îngerul
Luceafăr cu şi mai multă furie, rupând din Cartea Sfântă
bucăţi tot mai multe...
– Dar Cartea Sfântă este Mama Ce-L va Naşte şi ca
Înger şi ca Om şi ca toată Făptura Creată, fără deosebire.
Chipul acesta de Mamă este „dincolo” şi de noi şi de Om
şi de toată Făptura, continuă Îngerul Gavriil. Chipul acesta
de Mamă va fi Unirea Întregii Creaţii, va fi Împărăteasă
Mamă a Domnului nostru Creator. Noi, Îngerii, suntem
tocmai „Garda de Onoare” a Mamei Domnului ce Se
Întrupează în Lume.
– Nu, nu, nu ! răspunde Luceafăr, noi, Îngerii, suntem
cei „prin care” să se Creeze Lumea. Dumnezeu ne Creează
pe noi ca pe nişte Dumnezei Creaţi şi EL rămâne
„dincolo” de toate şi noi îi „facem lumea”... El ne-a
„Gândit” pe noi şi noi vom „gândi” lumea... Dumnezeu
nu se poate „coborî” în lume, de aceea ne-a Creat pe noi,
Unicele Spirite Asemenea Lui. Nu mai pot fi şi „alte”
Spirite. Pe Om îl vom crea noi, Îngerii, şi din „spiritul
nostru” îi vom da „spirit”...
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– Ai înnebunit, Luceafăr, spuse Îngerul Gavriil, de
vorbeşti cu atâta îndrăzneală? Ce înseamnă această
„mândrie”?... Fiul lui Dumnezeu „Poate Orice”. Dacă El
Vrea să Se Coboare şi El Însuşi să se Facă şi Făptură
Creată, este Voia Lui... El Vrea să fie „printre noi”, nu
„ascuns şi nevăzut”...
– Eu, urmă Luceafăr, nu pot accepta decât un Dumnezeu dincolo de toate... Nu mă voi Închina niciodată Unui
„Dumnezeu Făptură”. Eu „sunt Dumnezeu făptură”... Eu
sunt „alesul dumnezeirii de creaţie”... Mie mi s-a dat
„stăpânirea lumii”... El este Dumnezeu Sus şi eu „sunt
Dumnezeu jos”... Voi, Îngerii, sunteţi „slujitorii dumnezeirii mele”... Veţi vedea ce „domn” vă voi fi.
Un murmur cutremură tot Cerul... O parte din Îngeri
năvălesc înainte în jurul lui Luceafăr, aclamându-l şi
închinându-i-se. Mihail strâmtorat se zbătea furios...
– Opriţi-vă! Glasul său ca de tunet linişti puţin tulburarea.
Îngerul Luceafăr se „aşezase” pe Scaunul Înalt pe care
era Cartea Divină, ce acum ruptă şi sfărâmată, căzuse pe
jos şi nimeni nu o mai băga în seamă. Doar Gavriil îşi
reveni şi o luă plângând în hohote...
Deodată se „întunecă” totul şi un vuiet înfricoşător se
stârni, de căzu Luceafărul de pe Scaun, făcându-se un „gol”
în care se prăvăliră toţi Îngerii ce i se închinară. Şi întunericul era aşa de tare, de se „înnegriră” toţi cei căzuţi...
Şi încet, încet, reapăru Lumina şi liniştea reveni...
Altarul era sfărâmat, Cartea Divină era ruptă... Îngerul
Gavriil încă mai stătea încremenit... Mihail îl trezi...
Amândoi îndreptară Scaunul Cel Înalt, reaşezară Cartea
Divină pe El...
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O Lumină Orbitoare deodată se coborî peste Carte...
Îngerii îngenuncheară şi începură iarăşi să Cânte Domnului.
„Iubi-Te-Voi Doamne, Virtutea mea! Domnul este
Întărirea mea şi Izbăvitorul meu”.
De undeva se auzea un zgomot înfricoşător şi undeva
departe, o negură deasă stătea „despărţită”.
Se despărţise „Lumina de întuneric” (Facere 1, 4).
*
După căderea Îngerilor, şi cei rămaşi şi cei prefăcuţi
demoni se adunară în Mare Sfat.
Lucifer, întâiul Înger căzut, adună pe toţi demonii săi şi
le spuse:
– Noi, Îngerii căzuţi, suntem izgoniţi din Lumină din
pricina Omului. Fiul Dumnezeiesc Creator ne-a refuzat pe
noi, Îngerii, să fim Lucrătorii Tainei Sale de Creaţie. El l-a
Ales pe Om. Ni s-a părut o desconsiderare. El, Creatorul, a
Conceput Creaţia Sa pe care a Înscris-o în Cartea Vieţii de
Creaţie, pe care a pus-o în Altarul de Sus al Locaşului
Îngeresc. Noi am crezut că ni s-a Dăruit nouă s-o Punem
în Lucrare. Dar El, Creatorul, avea alt Plan. Avea de Gând
să mai Creeze şi o Lume de Făpturi şi pe Om. Şi Cartea Sa
de Creaţie, de asemenea s-o Pună pe Altarul lor. El Vroia
să-şi Pună Cartea Sa de Creaţie pe Trei Altare deodată. Şi
mai mult, să Unească apoi în Altarul Omului toate
Altarele. Nouă ni s-a părut o desconsiderare a Chipului
nostru Îngeresc, de Primii Creaţi. Noi am crezut că ni s-a
Dăruit „doar nouă” Cartea Sa de Creaţie şi apoi noi să o
Purtăm şi într-o Lume de Jos a Pământului. El cu orice
chip Vrea ca să fie Trei Altare deodată, şi al Omului să fie
Unirea lor.
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De ce Altarul Omului să fie Scaunul Divin, n-am
înţeles. De ce a desconsiderat Altarul Îngerilor?... El Vrea
ca Îngerii să fie Egalii celorlalte Făpturi... Fie şi asta, dar de
ce Unirea să fie Omul şi nu Chipul Îngeresc? Pe Altarul
nostru Îngeresc, Cartea de Creaţie a pus-o Pecetluită,
urmând ca pe Altarul Omului să fie Deschisă şi Citită. De
ce a Ales Graiul Omenesc pentru Citirea Cuvântului
Creator? Nu se cădea să fie în Graiul Îngeresc? El justifică
aceasta, că Însuşi El Se va Întrupa în Chip de Om şi în
Graiul de Om va fi Limbajul Întregii Creaţii... El Însuşi,
Creatorul, va Vorbi Limba Omenească... Va să zică, noi,
Îngerii cei de Sus, să coborâm la Limba Pământească? Nu
se cădea ca Limba Spirituală de Înger să aibă întâietatea?
De ce a „împărţit” Creaţia în Trei?... De ce nu ne-a „lăsat”
pe noi, Îngerii, Unica Lui Creaţie şi apoi noi să „multiplicăm” Lumea? De ce mai era nevoie de Făpturile Naturii
şi de Om? Pe acestea „trebuia să le creăm noi”, Îngerii, şi
aşa era o Creaţie Unitară... El trebuia să Stea în Suprademnitatea Sa Divină, să ne dea nouă, Îngerilor, Cartea
Conceperii Sale de Creaţie şi noi, Îngerii, să „fim
Lucrătorii celor Scrise în Cartea Sa. De ce „Coboară” El
Însuşi până „jos la Pământ”? Pământul trebuie să aibă
„doar coborârea” Cuvântului Divin, şi acesta prin noi,
Îngerii. De ce să Coboare chiar El Însuşi în Chip Pământesc? Nu este o „înjosire” a Chipului Spiritual? El Zice că
Însăşi Dumnezeirea este Treime şi Creaţia este după
Chipul Treimii. Dar de ce să fie Omul Chipul de Unire şi
nu Chipul Îngeresc? De ce Iubeşte pe Om mai mult decât
pe Îngeri? El Zice că Omul, fiind Unirea Chipului de Cer
cu cel Pământesc, doar acest Chip poate fi Unirea tuturor
Chipurilor, chiar Unirea cu Chipul Dumnezeiesc. Nouă ni
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se pare o „părtinire”. Chipul Îngeresc este mai apt de
Unire. Unirea nu trebuie să fie în Chipul Pământesc, ci în
cel Spiritual, mai apropiat de Divin... El justifică tocmai
această „Suprafire”, ca Divinul să se Odihnească în Chipul
cel mai „depărtat” de El. Unirea cu „îndepărtatul” trebuia
s-o facem noi, Îngerii. De ce atâta „Ieşire” din Divin pentru „un Chip ne-divin”? Dacă ne Dădea nouă, Îngerilor,
Cartea Creaţiei, ca apoi noi s-o „Deschidem” în Lumea de
Jos, „altfel” ar fi Lumea...
Iată de ce noi, demonii, avem în primul rând „idealul
distrugerii Chipului de Om”. Dacă se distruge Chipul de
Om, se „revine” la „purul spiritual al nostru”... Însuşi El,
Creatorul, se va „convinge” că Omul „nu poate” Întrupa
Chipul Divin, ci doar Chipul de Înger este Întruparea Divinului. Îngerii Mihail şi Gavriil se laudă că vor fi Oameni
Sfinţi care „vor Întrupa cu adevărat Divinul”... Noi, demonii, trebuie să demonstrăm că „nu este posibil” ca Omul
să fie Sfânt. Doar Chipul Îngeresc poate fi Chip Sfânt...
Iată „lucrarea” noastră a demonilor, să facem tot
posibilul să „distrugem orice Sfinţenie de Om”, ca să ne
„recâştigăm întâietatea de Îngeri.
Fiecare demon să fie cel puţin „distrugătorul unui
Om”... cine nu va face acest lucru, va fi pedepsit fără milă.
Distrugerea Lumii Omeneşti este „lucrarea noastră
demonică”. Vom „convinge” pe Însuşi Dumnezeu ca să se
„întoarcă” la Iubirea Îngerilor mai mult decât faţă de Om.
Omul este „distrugerea noastră, a demonilor”. Îngerul
Mihail se laudă că Omul va fi „judecata demonilor”...
Trebuie să demonstrăm că nu este aşa...
Fiecare demon trebuie să ia „în primire” imediat pe un
Om ce se Naşte, să-l urmărească zi şi noapte, să-l convingă
275

prin toate metodele că este „întruparea unui Înger”, că
Chipul Omenesc trebuie distrus, ca să revină la Chipul de
Înger. Să i se întărâte toate „patimile corpului”, care să
distrugă firea pământească a Omului. Corpul Omului este
„arena de bătaie”. Aici, în „materia Corpului”, noi vom
făuri maşinile războiului nostru împotriva Omului.
Distrugând Corpul Omului, îl vom „spiritualiza”, dar un
„spiritual distrugător de Omenesc”. Să concepem „plăceri
de distrugerea materiei corpului Omenesc”... Să-l momim
pe Om în „misterul Corpului”... Dumnezeu Vrea ca Trupul
Omenesc să fie Întrupare de Divin... Noi, demonii, trebuie
să facem „întrupare de demonism”, ca să oprim „iluzia”
Întrupării Divine... Să-l aruncăm pe Om în „panica lipsei
de materia corpului”, ca să devină „robul materiei”, să se
„închine materiei”, care va deveni apoi „bomba” de distrugere a Corpului Omenesc. Mai mult, în locul Ritualului
Sacru să-i dăm „magia transei transcendentale”, ca să intre
în „taina marelui gol”, care este „împărăţia noastră, a
îngerilor căzuţi”...
La treabă, băieţi, să ne îndeplinim „misiunea sacră de
demoni”, care va convinge pe Dumnezeu că nu trebuia să
„Coboare” El Însuşi în Chipul Omului, ci să ne lase pe noi
să facem aceasta... Îi vom demonstra „lăudărosului” Înger
Mihail că nu vor fi Oameni În-divinizaţi, ci doar „oameni
demonizaţi”...
*
Şi Îngerii ce nu au căzut din Chipul Luminii, de
asemenea, au făcut Sfat. Îngerul Mihail a luat primul
Cuvântul.
– O, tristă petrecere a căderii Îngerilor! Am dori să fie
un „vis urât” care s-a spulberat, dar nenorocirea este că
„faptul” este săvârşit...
276

O, voi, Îngerilor!
A apărut un „contrar” anormal, pe care va trebui să-l
parăm, altfel ne vom face părtaşi acestuia... Noi, Îngerii,
suntem Chipul Creat al Luminii Cuvântului Divin; suntem
Împletire de Supralumină Divină cu Lumina Creată.
Mare atenţie la Chipul nostru de Înger.
Îngerii căzuţi au distrus tocmai Chipul de Înger. Noi,
Îngerii, suntem Primitorii Supraluminii Divine, care Vine
de dincolo de Creaţie. Lucifer a vrut să oprească Taina
Coborârii Divinului şi în Chipul Pământului. Tot complexul „păcatului demonic” constă în „iluzia negativă” de
a „transforma” Divinul în „proprie Gândire”. Lucifer a
încercat o „prefacere” în propria Gândire. Mare eroare!
Trebuie înţeles că Supragândirea Divină nu poate
niciodată să fie prefăcută de Gândirea de Creaţie prin
propriile operaţii. Gândirea noastră proprie de Îngeri nu
este „instrumentul” Supragândirii Divine, ci „Oglindirea”
fidelă a ei. Frumuseţea Gândirii noastre de Înger este
tocmai în Primirea şi Reproducerea fără nici o „transformare” a Supragândirii Divine.
Noi nu operăm cu „Principii Spirituale”, ci cu Întreguri
Spirituale. Raţiunile noastre nu sunt „idei abstracte”, ci
Realităţi Integrale. Noi nu ne „închipuim” Realitatea, ci o
„Vedem, o Primim şi o Reproducem”. Noi, Îngerii, Primim
direct Supragândirea Divină fără să o mai „prefacem” prin
propria Gândire. Gândirea noastră proprie de Îngeri este
Liberă şi Deschisă, şi tocmai prin Deschiderea proprie
Reproducem Divinul fără nici o „prefacere”.
Şi Capacitatea noastră constă în Deschiderea proprie de
a „Încăpea” Supragândirea Divină, care „Copleşeşte” Gândirea proprie şi o face să Asculte şi să i se Închine, să o
Recunoască Liber şi cu Voinţă proprie.
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Mare atenţie!
Gândirea noastră proprie de Îngeri nu se „Identifică” în
Supragândirea Divină, ceea ce ar însemna o „absorbire” în
Divin, ci se Asociază Liberă şi Deschisă. Lucifer aici se
încurcă. El opreşte „Lărgirea” propriei Gândiri ca Asociere
directă cu Divinul, şi încearcă o „prefacere” prin propriile
„închipuiri”, ca „raţiuni fragmentare”. Aşa, Gândirea sa
nu mai Primeşte Întreg Divinul, ci mai întâi îl transformă
în „proprii raţiuni”, îl „ucide ca să-L reconstituie” după
propria lui Gândire. Aşa, în Gândirea lui a apărut o
„gândire străină”, de „raportare contrară”.
În Gândirea noastră de Înger, Divinul trebuie să Vorbească, şi propria Gândire să Asculte. Îngerul este tăcere
în interior şi Glăsuire neîncetată în Exterior. Această Tăcere
şi Ascultare de Închinare şi Cântare este Natura de Înger.
O, voi, Îngeri ai Luminii!
Voi Gustaţi din Plin Bunătatea Divinului Primit. În
aceasta constă Bucuria Vieţii noastre de Îngeri.
Lucifer, ieşind din Tăcerea de Ascultare şi Închinare, şia declanşat o „auto-magie” de Gândire proprie, prefăcând
Divinul într-un auto-fantastic distructiv. O, amară cădere!
Îngerii căzuţi au pierdut Chipul Luminii şi s-au făcut
„întunericul cel din afară”. Iată grija noastră de acum. Să nu
ne amăgim cu „magia” autogândirii. Să Gândim Îngereşte,
adică în Primirea cu Ascultare şi Închinare faţă de Divin.
Lucifer a încercat să fie el „instrumentul” direct al
Supragândirii Divine, ca Divinul Însuşi să Gândească prin
Gândirea de Înger. Propria Gândire de Înger trebuie să
Gândească prin Supragândirea Divină. Aşa este normal.
Gândirea Divină nu poate fi „operată” de Gândirea
Creată, dar Gândirea Creată poate fi „operată” de Supra278

gândirea Divină. Actul Divin nu poate fi făcut de Actul
Creaţiei, ci Creaţia poate face Act propriu doar prin
Supraactul Divin. Lucifer a încercat un „abuz” de a forţa
Actul Divin să nu se mai facă direct prin Divinul Însuşi, ci
prin Actul de Creaţie. Divinul poate Lucra prin El Însuşi,
nu este tributar Actului de Creaţie.
Atenţie, doar Supragândirea Divină poate face Actul
Creaţiei. Noi, Îngerii, nu suntem „co-creatori” cu Divinul,
ci Oglindirea nealterată a Absolutului Act Divin. Aici s-a
iluzionat Lucifer, crezând că poate fi şi el „co-creator” cu
Divinul. Răspunsul nostru propriu faţă de Actul Total
Divin este tocmai Recunoaşterea Integrală a Celui Divin.
Şi această Recunoaştere se face în Deschiderea noastră
Liberă, care este astfel „Propriul Act”. Actul nostru este
doar ca Răspuns şi Recunoaştere faţă de Supraactul Divin.
Logica noastră de Îngeri este doar în „Afirmaţiile”
Celor deja Existente. Noi Vedem, Recunoaştem şi Afirmăm.
Iată Logica Gândirii de Înger. Lucifer a redus Logica la o
„dualitate contrară”. S-a despărţit de Vederea Divinului, a
încercat o „recunoaştere prin propriile operaţii de Gândire”,
ca să facă o „afirmaţie prefăcută” prin sine însuşi. Această
„raportare” în „lipsa” Afirmaţiei Absolute Primare este
„logica păcatului”. Dacă se porneşte de la Afirmaţia
Absolută Primară nu mai este nevoie de o „presupunere a
ei prin proprii raţionamente”, ci se Recunoaşte direct şi se
Reafirmă tot direct. Lucifer se complică într-o „magie de
proprii raţionamente”, până la intrarea într-o „lume
abstractă de auto-închipuire”.
Lucifer vrea să se „identifice” cu Actul Divin, pe care
apoi îl „preface prin propriile acte” şi aşa „denaturează” şi
pe Cel Divin şi pe cel propriu. Mare eroare. Propriile Acte
279

de Creaţie sunt doar ca Răspuns Propriu faţă de Supraactul Divin şi niciodată în „lipsa” Celui Divin. Dacă lipseşte Divinul, Actul Creaţiei şi-l „închipuie” ca o compensare şi aşa se face „actul unei iluzii de act”. Şi în această
„magie de auto-iluzie” au căzut Lucifer şi îngerii săi.
Iată Taina noastră, a Îngerilor Luminii.
Să fim Proprie Personalitate şi Gândire, Liberă şi în
Deschidere Veşnică faţă de Curgerea Divinului în Creaţie.
Propriul nostru Răspuns faţă de Curgerea Divină este Personalitatea noastră. Lucifer a căzut în „magia auto-plăcerii
de sine”, despărţindu-se de Supraplăcerea Divinului.
Iată „originea păcatului”, în „auto-plăcerea naturii proprii
de creaţie”.
Noi, Creaţia, avem Natura să Gustăm prin Proprie
natură Supraplăcerea Divină. O „plăcere în lipsa” Divinului
nu există, ci ea apare doar prin „despărţirea” de Divin.
Dumnezeu Creează o Lume fără păcat. Păcatul nu
există unde este Chipul lui Dumnezeu. Creaţia este Unire
de Chip Divin cu Natură de Chip Creat. Doar o Creaţie în
Unire cu Chipul Divin este Adevărata Creaţie a lui
Dumnezeu.
Lucifer, ca să poată cădea în păcat, a trebuit mai întâi să
se „despartă, să ucidă” Chipul Divin din sine, şi aşa, în
lipsa Divinului să „inventeze” o „anti-lume” desacralizată,
fără Divin. Păcatul este „anti-creaţia”. Dumnezeu nu este
„supărat” că este „refuzat”, ci îl supără „uciderea Creaţiei
Sale”. Păcatul nu-L atinge pe Dumnezeu, ci „distruge
Creaţia”, care nu poate exista în lipsa Divinului. Când în
Lucifer s-a „stins” ultima Rază de Lumina Divină, Natura
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Creată de Înger a „explodat”, şi Natura de Înger intră în
„mormântul anti-lumii întunericului”.
Lucifer a „inventat” o „lume fără divin”, lumea „autoplăcerii şi durerii”, a „întunericului morţii”. Moartea
înseamnă „întuneric”.
Iată, Îngeri ai Luminii, cum Lucifer a „deschis” o
„prăpastie a morţii”, care este „auto-plăcerea naturii
proprii de Creaţie”. A avea „plăcere” în lipsa Divinului
este „păcatul”. Natura Creată nu poate avea Adevărata
Plăcere, decât ca Răspuns la Gustarea din Divin. A „te
gusta pe tine însuţi” este o „auto-devorare”, o „nebunie de
auto-distrugere”. Desfrâul auto-plăcerii spirituale este
„magia păcatului demonic”.
De aceea, acum când suntem confruntaţi cu „magia
demonică”, să ne „mărim” Credincioşia faţă de Divin, fără
de care putem şi noi aluneca în „hăul demonic”.
Fiecare Ceată de Îngeri să fie cu Veghere Proprie.
Demonii vor încerca să se „bage” peste tot, ca nişte
„vrăjmaşi”. Să le descoperim orice mişcare, ca să nu „otrăvească” Lumea cu „magia lor”. Este Răspunsul nostru
Liber, faţă de Iubirea de Dumnezeu şi de Creaţie.
De asemenea Îngerul Gavriil îşi aduce completările sale.
– O, Îngeri ai Luminii !
Lucifer cu demonii lui au devenit „duşmanii” de
moarte, în primul rând ai „Chipului Omului”.
Îngerul Mihail v-a atenţionat asupra „magiei păcatului”.
Eu vă atenţionez asupra Tainei Omului, faţă de care avem
şi noi, Îngerii, o Misiune proprie.
Taina Cuvântului Creator Divin este Taina Creaţiei
Omului! Lucifer, când a auzit de Om, şi-a dat pe faţă
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„păcatul său ascuns”. El vroia să „creeze pe Om”, ca
„instrument al magiei sale demonice”.
Cuvântul Divin Vrea să se Descopere Personal în Chipul
Omului. Dumnezeu nu Iubeşte mai mult pe Om, cum
învinuieşte Lucifer, ci are Taina Sa, Chipul Omului fiind şi
Împlinirea Chipului de Creaţie. Aşa, Chipul Omului este
şi Împlinirea Chipului nostru de Îngeri.
Lucifer a „cerut” Domnului să-i dea lui „creaţia” Omului.
Ce „pretenţie îndrăzneaţă”!... După cădere „a jurat” că
Omul va fi tot al lui, nu al lui Dumnezeu.
Deci „duşmănia” faţă de Om este direct declarată. Şi
noi, Îngerii, nu putem fi indiferenţi la aşa ceva. Omul va fi
un Frate al nostru de Creaţie, şi noi, Îngerii, ca Fraţi mai
mari cu Vârsta, va trebui să-i Ocrotim şi să-i avertizăm pe
Oameni asupra „vrăjmăşiei” demonice.
Cuvântul Divin este „dincolo” de orice confruntare cu
demonismul şi Voia Divină se va Face neîmpiedicată.
Noi, Îngerii, în schimb, ca Răspuns Propriu de Îngeri ai
Luminii Cuvântului Divin, vom fi în „Lucrare” directă,
tocmai pentru „Înlesnirea” Împlinirii Voii Divine de
Întrupare.
Dacă El, Domnul, Coboară din Dumnezeire pe Pământ,
cum noi, Îngerii, să nu coborâm din Cer de asemenea, pe
Pământ?
Demonii se vor „lovi” mai întâi de noi, Îngerii Luminii.
Dacă nu ar fi fost căderea în păcat, Cerul şi Pământul
nu ar fi fost în „război”. De acum, demonii vor încerca să
distrugă cele Pământeşti, tocmai ca să împiedice Actul
Întrupării Divine. Noi, Îngerii Luminii, trebuie să oprim
orice distructivitate pe Pământ.
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Prin căderea Îngerilor, Cerul şi-a pierdut „Demnitatea”,
şi aşa Pământul va trebui să se facă „un alt” Cer, prin care
şi noi, Îngerii, ne vom Recâştiga Demnitatea Dintâi.
Îngeri ai Luminii, să Ducem Cartea Divină pe Pământ,
ca pe Chivotul Tainei Întrupării Divine! Cartea Divină are
în ea tocmai Taina Întrupării Cuvântului Divin. El Vrea ca
prin Întruparea în Chipul Omului să se Arate şi într-un
Chip Personal. O, ce Icoană va fi Acest Chip!
De aceea noi să Iubim Chipul de Om, că el este Ales să fie
tocmai Chipul de Arătare Deplină a Divinului. Noi, Îngerii,
să fim Prietenii cei mai apropiaţi ai Omului. În fiecare Chip
de Om să vedem Taina Întrupării Divine. Aşa ne vom
învrednici să ne facem Părtaşi la Actul Întrupării Divine.
Dumnezeu a Întrupat Chipul Cuvântului în noi, Îngerii.
În Chipul Omului se va Întrupa chiar El Personal. O, ce
Icoană va fi Dumnezeu Întrupat în Chip de Făptură! De
aceea Vederea Deplină a lui Dumnezeu nu este în Cer, ci
pe Pământ.
Îngerii căzuţi vor rămâne doar cu „Vederea Urmei
Chipului Divin”, ochii lor fiind orbiţi pentru Taina Întrupării Personale. O, Îngerilor ai Luminii! Să fim Vestitorii
Tainei Întrupării Divine. Căderea Îngerilor o va „întârzia”,
dar va fi cu Adevărat. Va fi Aleasă o Fiică a Omului, care
va Naşte pe Omul-Dumnezeu. O, ce Taină negrăită! O, ce
Icoană va fi Chipul Acelei Mame, care va Naşte pe
Dumnezeu-Omul şi totodată Omul Dumnezeu. Până nu se
va Naşte Divinul Întrupat, Viaţa Cerului şi a Pământului
este fără Creşterea în Divinitate.
Cerul şi Pământul stau în Marea Aşteptare. Aşteptăm
cu nerăbdare, mai întâi, Naşterea Fecioarei care să poată
Naşte pe Cuvântul Divin. Balaurul demonic veghează cu
sălbăticie tocmai să nu se Nască această Fecioară.
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Chipul în Sine şi păcatul
– Moş-Avva, să concretizăm puţin problema „păcatului”...
În sens creştin, nu se poate face Mistică fără acest „raport”.
Omul nu mai este „Cel” pe care l-a Creat Dumnezeu, ci un
Om „dublat cu antichipul păcatului” şi iată cum Mistica
trebuie să facă mai întâi „ocolişul prin ieşirea din păcat” şi
apoi să facă propriu-zis Mistica adevărată.
– Fiule, aici se poticnesc majoritatea. Anticii pornesc
direct de la „metafizica Divin şi Creaţie”. În sens creştin,
nu se pleacă de la „dualitatea contrară” Divin şi Creaţie, ci
de la „Înrudirea-Afirmaţia” dintre Divin şi Creaţie. Dacă
pentru antici Divinul este un „Absolut apofatic-inaccesibil
şi dincolo de orice Chip”, pentru creştinism Divinul este în
Sine apofatic, dar are totodată o „Punte peste Hotarul
Transcendental”, care este Taina Chipului lui Dumnezeu
făcut şi o Asemănare de Chip de Creaţie. Paradoxal,
tocmai Chipul Divin care este apofatic, tocmai acesta se
„transpune” şi într-un Chip de Creaţie. Şi s-a văzut, din
cele expuse la parabola căderii Îngerilor, cum Chipul lui
Dumnezeu care se Revarsă în lume este Chipul Fiului
Dumnezeiesc ce face totodată „Legătura” peste „Hotarul
Transcendental” (cel de ne-trecut).
Ca Spirit sau ca orice alt Chip, nu se poate face cu nimic
nici o „Întâlnire” dintre Divin şi Creaţie; această întâlnire o
împlineşte doar Taina de Fiu, ce este cu evidenţă în
revelaţia creştină. Mulţi Teologi încă mai păstrează modelul metafizic antic, de a considera Chipul lui Dumnezeu
din Creaţie ca „Spiritualul în sine” (lucru care se dovedeşte insuficient şi cu multe contrarietăţi). Ca o Teologie
strict creştină, Taina Chipului de Fiu este specificul direct
şi inconfundabil care exprimă tocmai esenţa teologică.
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Lucifer Îngerul cade din Cer pentru că se face „contrarul
Chipului Fiului lui Dumnezeu” şi Adam cade din Rai
pentru că „mănâncă” din „pomul contrar Pomului VieţiiChipul Fiului Dumnezeiesc”.
„Chipul de Filiaţie” este însăşi Teologia Creştină. În
Chipul de Filiaţie se opresc toate speculaţiile asupra
Chipului lui Dumnezeu în Sine şi al Creaţiei. Dacă noi nu
putem şti Chipul direct al Divinului, putem şti Chipul
Divin al Asemănării Divinului, ce este Fiul, ce ne Identifică totodată şi Chipul de Creaţie. Aici apofaticul, paradoxal, rămâne şi totodată este depăşit, fapt de neconceput
de antici. Creaţia se poate „Întâlni” cu Divinul, fără să se
absoarbă reciproc şi pot „Sta Faţă către Faţă”.
Fără această „Categorie de Filiaţie” nu se poate vorbi
nici de Taina Treimii Fiinţiale Divine, nici de Taina Chipului
lui Dumnezeu din Creaţie.
Pentru antici, Divinul este „Fiinţa în Sine-Necuprinsulesenţa-simplul absolut”, care şi mai mult, ca o „ultimă
conceptualizare”, ca „golul absolut”. Interesant cum
anticii au putut „opri” închipuirea asupra Divinului, cu
„închipuirea golului absolut”, unde mintea îşi găseşte
„ultima esenţă”, peste care nu mai poate trece. Anticii
doreau mult un „hotar al Minţii”, ca „hotar al Spiritului
intrat în El însuşi”.
În sens creştin, Chipul de Fiu este nu numai „hotar al
Minţii”, dar este şi „Deschidere peste Minte”, ce la antici
nu mai există. Pentru antici, „golul Divin” este „dincolo
absolut”, pe când în sens creştin, Chipul de Filiaţie este un
„Deplin” ce nu se sfârşeşte nici „Dincolo de Sine”.
O „Continuitate Aici şi Dincolo şi Dincolo şi Aici”, este
doar în creştinism.
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– Moş-Avva, dar ce este de fapt Chipul?
– Fiule, Chipul în sens creştin este „Neînceputul, Începutul şi Sfârşitul în Sine Însuşi”.
Doar un Neînceput ce Începe în modul acestui Neînceput şi se Deschide la infinit doar în modul Neînceputului
poate fi Permanentul Absolut. Un Anume Absolut în Sine
este Chipul. Chipul paradoxal „Orientează” Absolutul, ca
să fie un Anume Absolut. Ca Revelaţie Creştină, Fiinţa
Divină este o Anume Fiinţă şi acest Anume conţine Fiinţa
şi este suportul Fiinţei. Ce a fost mai întâi, Dumnezeu
(Spiritul) sau materia?... Răspunsul este că Absolutul, fiind
un Anume Absolut, ca Spirit, deci Spiritul a fost înainte.
Tot în sens creştin, acest Anume înseamnă un „Cineva”,
de unde Chipul este însăşi Persoana. Budiştii, mai ales, fac
o bogată speculaţie, contestând existenţa în Sine a Chipului Personal, considerând Eul ca un produs relativ al
„agregatelor” ce-l configurează, pierzând din vedere că
Eul-Persoana este tocmai Permanentul pe care este posibil
relativul agregatelor. Dacă agregatele nu ar avea deja
„memorialul în sine” al Eului, nu s-ar configura ca Eu, ci
ca o altă înfăţişare. Acest „Supratipar” în Sine, dă o Anume
Orientare relativului, fără să fie atins sau amestecat cu
relativul.
Aşa, în sens creştin, Fiinţa Divină este un AnumeTeopater, ce purcede astfel un Anume Teoduh şi naşte un
Anume Teofiu, ca Treimea Anume Fiinţială Divină.
Se vorbeşte de multe feluri de Treime, dar în creştinism
este o Anume Treime, că are ca esenţă un Anume Chip
Absolut, ce Pecetluieşte Absolutul. De aceea, propriu
pentru Fiinţa Divină Treimică este De-Un-Chipul De-oFiinţei Absolute Divine.
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Teo-Chipul face ca Fiinţa să fie Ipostasică şi să aibă
Relaţionalul Personal. Divinul este un „Cineva”, nu un
„ceva”. Biblic Dumnezeu Se Numeşte: „Eu Sunt Cel Ce
Sunt”, deci ca Chip, ca Eu Personal.
Eul nu este „limitarea” ci „Deschiderea” necuprinsă
„Peste” Necuprinsul Absolut. Anticii greşit consideră Eul
ca „centrarea în îngustare”, când de fapt Eul este tocmai
„Deschiderea în Extensie”. Eroarea anticilor este că
introduc Eul în „interiorul” lucrurilor, când în realitate Eul
este „peste” lucrul respectiv. Mai mult, anticii fac o confuzie între Minte şi Eu, între iluzia Minţii şi relativul Eului.
Eul niciodată nu Gândeşte, dar el „evaluează” cele gândite.
A confunda evaluarea relativelor gândite cu însuşi Eul
este o mare greşeală. Eul este Permanenţa ce identifică
relativele şi nu le admite ca realităţi în sine. Când Eul se
confundă cu relativele Minţii, atunci apare o distrugere de
Eu şi un fals „ego mental”, ca „dublul patologic”, produsul păcatului. Anticii confundă Eul cu „egoul”.
În sens creştin, Fiinţa Divină în Sine niciodată nu este
„închisă”, ci doar în Deschidere, şi, fiind Unicul Absolut,
Deschiderea este tot în Sine Însuşi. În „afară” de Sine,
Fiinţa Divină de s-ar Deschide, ar fi tot Sine Însuşi. Aici se
încurcă de asemenea anticii, considerând Creaţia „deschiderea-manifestarea” Divinului în „afara” Sa. În sens
creştin, Creaţia nu este „manifestarea” Divinului, că ar fi o
Creaţie panteistă, ci este o „Alternativă Creată” a Chipului
Divin, care apoi se „manifestă”. De aceea Taina Chipului
este toată esenţa Teologiei Creştine.
Mulţi se plâng că în creştinism nu este „mistica minţii”
şi de aceea „pierde” mult din credit şi afinitate. Întradevăr, Mistica specific Creştină este Mistica „Chipului
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Transcendental”, ce dă altă modalitate mistică, nu prin
„erosul mental”, ci prin „Liturgicul Sacramental”. Eul
creştin este Chipul de Filiaţie şi Viaţa acestuia este
Ritualul Sacru.
Fără aceste repere nu se poate distinge specificul creştin.
Din parabola căderii Îngerilor se deduce clar că „păcatul
se iveşte” tocmai din „ieşirea” din Ritualul Sacru al
Chipului de Filiaţie. Îngerul Luceafăr nu mai face Ritualul
Sacru Divin, ci un „auto-ritual”, care îi distruge Chipul
Divinului şi cade astfel în „anti-chipul-golul transcendental”.
Interesant, păcatul la îngerii căzuţi face un „gol lăuntric”
şi la Om face un „gol trupesc”. Dar Omul are păcatul prin
„sămânţa demonică”, de unde „păcatul golului trupesc”
începe cu „păcatul golului lăuntric-Sufletesc”. Omul,
astfel, trebuie să se lupte cu ambele „goluri”, de unde
Mistica grea a creştinismului. Ca să cureţi Sufletul de
păcat, dai de „golul demonic” cu fantomele lui, şi dacă
vrei să cureţi Trupul, dai de „golul adamic” cu patimile
respective. În „golul din Suflet” trebuie să Reintroduci
Chipul Fiului lui Dumnezeu şi în „golul trupului” de
asemenea trebuie să „Îmbraci Haina Chipului Fiului lui
Dumnezeu”. Iată toată Mistica specific creştină.
– Moş-Avva, Sfinţii Părinţi Filocalici au o Mistică
„eroică” de a te „bate” direct cu „fantomele golului demonic din Suflet” şi cu „patimile golului trupesc”. Rugăciunea Inimii şi Asceza Trupului sunt modurile acestei lupte.
Specificul Carpatin al Pustnicului Neofit nu este o „luptă
făţişă” cu „chipurile păcatului”, ci o „luptă cu Rememorarea Ritualului ca Origine de dinaintea păcatului”. Lui
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Neofit Pustnicul îi este „frică” şi de „golul din Suflet şi de
golul trupesc”, de aceea pune accent pe Ritualul Sacru
Iconic, care să facă el „Umplerea cu Chipul uitat”. Gestul
Închinării este Chipul de Fiu şi Mintea ca şi Simţurile
Corpului prin Închinare îşi recapătă Memorialul de Sacralitate.

Medicină Isihastă
Bolile psihice atât de frecvente au ca bază tocmai
„chipul păcatului”. Nu admiteţi „fantomele golului de
Minte”, acele imaginaţii de obicei „aiurite” şi închipuite.
Orice gând puneţi-l în gest de Închinare. Practicile
medicale de „relaxare pe golirea mentală” sunt necreştine.
La fel, zisele „transe şi extazuri” cu stări „paranormale”
(viziuni, comunicări şi rememorări hipnotice) sunt pe
suportul „golului demonic”, ce dau înşelări distructive,
chiar dacă aparent par realităţi şi date concludente.
Minunile şi Revelaţiile Creştine sunt doar pe „Chipul
Sacru”, fără „golul păcatului”. Concentrările pe „gol” sunt
cu nocivităţi ascunse.
În sens creştin, doar oprirea pe „Chipul Sacru” dă
Divinul şi efectele Sale binefăcătoare. Tumultul gândurilor
haotice şi fanteziste, ca şi golul mental, sunt pe „modelul”
păcatului şi trebuie evitate. Oprirea Iconică pe Chipul
Divin al Închinării şi Supraconştiinţei de Filiaţie sunt
„Rememorarea Adevărată” a Fiinţialităţii noastre. De aici
şi o modalitate de Medicină Creştină, care are în vedere
Chipul Vieţii ce se smulge din ghearele păcatului. Simţurile corporale la fel, doar prin reintrarea în Iconicul Sacru
pot să se remedieze şi să-ţi refacă „fiziologia Sănătoasă”.
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Foamea şi setea sunt semnele „golului”, care de se umplu
cu ingrediente explozive, fac un cerc vicios tot distructiv.
„Postul Creştin”, în special cu Chipul Pâinii, redă Memorialul de Adevărata Umplere Sănătoasă şi constructivă.
Cine vrea Sănătate şi tratarea bolilor Sufleteşti şi corporale
trebuie să aibă în vedere aceste considerente. Păcatul dă în
noi „golul-moartea”. Nu admiteţi „golul” şi aşa nocivitatea morţii se va micşora. Nu admiteţi „plinul fantomatic
de minte şi al patimilor tot fantomatice ale corpului”. Patimile Sufletului sunt „plăcerea otrăvitoare a închipuirilor”
şi patimile corpului sunt „plăcerea omorâtoare a simţurilor”. Aceste „plăceri ale păcatului” vor aduce „suferinţa”.
Ieşirea din Suferinţă este ieşirea din amăgitoarele plăceri.
Cine are urechi de auzit să Audă!
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Moş-Pustnicul din Carpaţi
Foaie de Practică Isihastă

XI
Natura Fiinţială şi Chipul
Noi, Creaţia, nu avem Însăşi Natura Fiinţială Divină, ci
Arhemodelul Divin al acesteia, transpus-tradus şi într-un
„Model de Natură Creată”. Creaţia nu are „Natură Fiinţială
prin sine şi din sine”, că s-ar confunda cu Divinul, sau ar fi
„concomitent” cu Divinul, de neadmis de textul biblic.
Creaţia, ca „Natură de Creaţie”, primeşte „Fiinţialitatea”
de la Creatorul Divin. De aceea, Natura-Apele Primordiale
şi Uscatul sunt „netocmite şi goale” (Facere 1, 2) şi apoi
Dumnezeu direct şi Personal le „tocmeşte”.
Omului i se Dăruieşte-Suflă şi Chipul lui Dumnezeu
(Facere 1, 26; 2, 7). De aici, cele două noţiuni, Natura şi
Chipul.
Teologic Creştin, Dumnezeirea ca Natură Fiinţială are şi
Taina Chipului Fiinţial, ca Treimea Celor Trei Persoane,
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Natura Fiinţială este οusiasubstanţa-esenţa Divină, iar Chipul este „Distincţia”, de
unde considerarea acestuia ca Ipostas-Persoană.
Noi nu facem aici Teologia Chipului, evidenţiem câteva
repere pentru dezbaterea noastră de referire Antropologică. Antropologia biblică este „Antropologia Chipului”;
Omul este „Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu” (Facere
1, 26).
291

Cine poate spune Chipul Divin, Cel dincolo de toate
chipurile? De aici Teologia apofatică (prin negarea tuturor
atributelor) şi catafatică (afirmarea calităţilor superioare,
ca analogii-urme ale Divinului).
Totuşi Taina Chipului este „cheia şi baza” oricărei teologhisiri. Chipul, în sens creştin, este dincolo de orice conceptualizare, dar este baza de început a tuturor conceptualizărilor noastre. Dumnezeul biblic este „Cel ViuChip”, deosebit de al filosofilor ca „nedefinitul absolut”.
Viul biblic mai înseamnă „Divinul Personal”. Aceste Taine
sunt „categoriile” Limbajului biblic. Se dau diferite accepţiuni acestora, dar strict biblic sunt dincolo de toate
accepţiunile.
Chipul, ca reper, este „Autodeterminarea în Sine”, de
unde şi Taina Persoanei – propria distincţie. Unii vorbesc
de Chip ca „manifestarea” Naturii Fiinţiale, dar strict
biblic, Chipul este însăşi „condiţia” oricărei manifestări,
încât Chipul Autodetermină orice manifestare. Ar veni că
Chipul Divin este baza prin care se Autodetermină ca
Persoană şi se substanţializează ca Natură Fiinţială. Chipul
nu este un „produs”, ci însăşi „pornirea şi împlinirea fără
schimbare” a Personalului şi Naturii-esenţei. Aşa, caracteristica Chipului este tocmai această „Permanenţă indestructibilă”, ca baza Persoanei şi Naturii ce se pot manifesta
fără să se schimbe sau să se transforme în altceva.
Dumnezeu Tatăl-Nenăscutul este Chipul; Fiul este
Născutul-Asemănarea; Sfântul Duh este Purcederea-Faţa.
Chipul, Asemănarea, Faţa, iată Treimea Chipului Creştin.
Asemănarea şi Faţa se pot manifesta doar pe baza Chipului-Permanenţa Absolută. Orice Distincţie este posibilă
doar prin Permanenţa Chipului-Autodistincţia în Sine.
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Să nu se confunde Chipul cu „Forma”, cum fac majoritatea. Chipul este dincolo de Formă, dar condiţia oricărei
Forme; de aceea Formele sunt schimbabile, dar au un
„Arhememorial neschimbabil în Chip”, ce face o „reîntoarcere-actualizare” prin Forme ale Chipului dincolo de
acestea. Aici se încurcă filosofii şi ştiinţa. Formele sunt
„Memorialuri” ale Chipului, de unde „indestructibilitatea
Formelor” chiar în „manifestarea lor schimbabilă”. Formele
niciodată nu se „produc prin sine”, ci se „nasc prin Chip”.
Creaţia este în Trei Forme, Îngeri, Natură, Om. Filosofii
spun doar de două, Spirit şi materie. Luând-o după cele
mai de sus, Îngerii ar fi Asemănarea-Spiritul şi Natura ar fi
Faţa-Corpul, iar Omul ar fi Chipul. Aceste „repere”
teologico-mistice sunt doar nişte „preorientări” ale Tainei
Divine Revărsate în Creaţie.
*
Natura Fiinţială a Creaţiei nu este în sine, ci în Actul
Creativ Divin, de unde, strict biblic, nimic nu este decât
prin „Cuvântul lui Dumnezeu”, care Zice şi se Face.
Mistic, Creaţia are şi ea o Unică Fiinţialitate, are un Unic
Chip şi o Unică Natură de Creaţie, Fiul-Cuvântul lui Dumnezeu prin „care toate s-au făcut” (Ioan 1, 1-3). De aceea, în
relatarea noastră asupra Antropologiei, insistăm atât de
mult pe „Chipul Prehristic” al Creaţiei, ca „Fiinţialitatea
Creaţiei”, ce se face apoi „Natură şi Chip de Creaţie”. Originea Creaţiei este în „Cartea Vieţii-Prehristicul-Asumarea
iniţială a Chipului de Creaţie” de către Fiul Dumnezeiesc.
– Părinte, iată-Mă pe Mine, Unicul şi Absolutul Tău Fiu
îmbrăcat şi într-un Chip de Fiu de Creaţie, fără să fie doi Fii,
ci Unul, care apoi se va face şi o „Lume de Fii de Creaţie”.
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Noi vorbim de o „Pre-enipostaziere”, prin care Fiul
Divin Asumă „Chipul de Filiaţie de Creaţie”, care apoi se
va face Natură şi Chip de Creaţie. Atenţie, să nu se confunde „Chipul de Creaţie Prehristic” cu „Natura-firea şi
Individualitatea de Creaţie”. Chipul, s-a văzut, este
dincolo şi condiţia-baza Naturii şi Persoanei. În Prehristic,
Chipul de Filiaţie de Creaţie nu este „Natură şi Individualitate”, ci „Arhemodel de Creaţie”, care apoi va fi şi
Natură şi Individualitate. Întruparea propriu-zis Hristică
va fi cea care Asumă şi Natura Creată, dar şi aceasta fără
să fie „două Persoane”, ci Unica Persoană Divină cu cele
„Două Naturi neamestecate” (Dumnezeiască şi de Creaţie).
Iată Taina Creaţiei, ca Chip Unic de Filiaţie, ca Natură
Unică de Creaţie şi ca Individualităţi proprii de Creaţie.
Fiul-Cuvântul lui Dumnezeu Creează Cerul şi Pământul
ca Natura Creată, pe baza Chipului Său de „Filiaţie Divină
şi de Creaţie” şi Suflă Chipul Divin şi de Creaţie în Om.
De aici consemnarea noastră Antropologică a Chipului
Prehristic (Omul Adamic) şi Hristic al Omului (Omul
Împlinit). Are mare importanţă această distincţie, că mulţi
fac confuzii şi erori de interpretare biblică.
Natura Creată ca Cer şi Pământ este pe baza „atributelor
Divine”, care dau analogiile de Perfecţiune, ce se fac „legilefirea naturii”. Îngerii sunt Cerul, atributele Spirituale,
dincolo de Formele corporale ale Naturii Făpturilor (atributele corporale). Îngerii sunt „abisul hotarului Transcendental” dintre Divin şi Creaţie, iar Natura este „Tărâmul
direct Creat”, iar Omul este „Puntea peste Hotarul Transcendental”, între Cer şi Pământ şi totodată „Peste” Cer şi
Pământ.
Taina Omului, ca Împlinirea Menirii, atât a Cerului, cât
şi a Pământului, este marea Taină a Creaţiei.
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De aceea Omul nu se confundă nici cu Natura, nici cu
Îngerii, dar face un Comun şi cu Cerul şi Pământul, prin
care se Uneşte toată Creaţia.
Dacă Chipul Prehristic este Începutul şi baza Creaţiei,
Omul este Chipul Hristic – Împlinirea Creaţiei.
Un „om al naturii” este fără Chip Divin; un „om al
Spiritului” este de asemenea tot fără Chipul Divin. Doar
un „Om cu Chipul Divin” este „Omul-Om”.
Omul nu este Natură transfigurată şi nici Spirit Divinizat, ci este „Chip al Filiaţiei Divine”. Omul este Chip
Hristic, Chipul Fiului lui Dumnezeu, ca Dumnezeu-creaţie
şi creaţie-Dumnezeu. Omul-Fiu este Omul-Hristic.
Fără aceste repere se fac multe confuzii ne-biblice.
Omul nu este „structurare de forme ale naturii”, nici
„memorial al principiilor spirituale”, ci este „Chip Divin
de Filiaţie”, care „Filiază” Natura şi Spiritul.
Chipul Omului este Chipul Divin de Filiaţie. Natura şi
Spiritul nu au Chip, de aceea i se „dă Omului ţărâna
Naturii”, ca prin Om să se Ridice şi Natura la Chipul de
Filiaţie. Şi concretul Chipului de Filiaţie este Taina
„Altarului”.
Omul este „Chipul Altarului Lumii”, de unde „Sacralitatea Omului”. De aceea pe Altarul Omului Vine şi se
Întrupează Fiul lui Dumnezeu, că numai Omul poate
Întrupa pe Hristos. Şi prin Întruparea Hristică Omul se
face „Trupul Cosmic”, care şi mai mult se face „EuharistieÎmpărtăşire şi de Sfântul Duh”, Comuniunea Creaţiei cu
Divinul.
Omul-Adam nu este Omul-Cosmic, ci Omul-Naturiiţărânii, care are „Menirea Hristică” să devină „OmulCosmic”, ce se face prin Chipul Hristic.
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Omul-Adam este „Omul-Pământ” în care se Suflă Chipul
Divin, ca să Ridice Pământul la „Împărăţia Cosmică”.
Interesantă este aluzia biblică a „Împărăţiei Lumii” ce este
„Pământul Cosmizat prin Om”.
Omul-Adam este Omul-Templul Pământului, care
trebuie să devină Omul Hristic-Cosmos-Biserică. Templul
nu este „Universal, ci local”, pe când Biserica este
Universală-Cosmică.
După Sfântul Grigore de Nyssa, Chipul Omului este
Persoana capabilă să manifeste Natura în Urcarea la
Dumnezeu. Păcatul nu distruge Chipul, ci îl „acoperă” cu
„antichipurile false” ale păcatului.
În Natură, Dumnezeu „Zice Cuvântul” şi Puterea
Cuvântului Înfăptuieşte (prin Duhul). În Om se Suflă
Cuvântul, se Întrupează El-Însuşi şi se face „Chipul Divin
al Omului”. De aceea Omul este „Chip-Cuvântător” ca
esenţă şi caracter, şi din acesta ies toate celelalte structuri
şi manifestări. Natura este pe „structura Puterii-Înfăptuirii
Cuvântului Divin; Omul nu este „Structură”, ci Cuvânt
direct ca „Suprastructură”, prin care se „Autostructurează”. În Om, Chipul Divin al Cuvântului Suflat va face o
„Suprastructurare a Naturii-ţărânii”, şi aşa prin Om
Natura va Participa şi la „Întâlnirea” cu Divinul Creator,
nu va rămâne doar o „reflectare de Puteri Formatoare ale
Divinului”.
*
Omul este Chipul Cuvântului şi Cuvântul este Chipul
Fiului lui Dumnezeu. Antropologia Creştină este Antropologia Chipului şi doar în aceste repere se poate interpreta
textul biblic în adevăratul său sens.
Cuvântul este Suflarea Divină de Viaţă a Omului.
Cuvântul este „Codul genetic” al Fiinţei Omului. Toate
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„funcţiile” Omului sunt în această Taină a „Cuvântul
Divin”. Dacă Omul este „ţărâna-memoria Naturii create”,
peste aceasta se Suflă Cuvântul care „Supramodelează”
Memoriile Naturii. De aceea Omul nu este o simplă
„modelare de principii” (ca natura), ci este o Supramodelare de Cuvânt. Se face paradă de „raţionalul” Omului
ca distincţia netă dintre Om şi Făpturile Naturii. Natura
este mai „raţională” ca Omul (că respectă legile); chiar
Omul este „distrugerea raţionalului naturii”.
Omul îşi „autodetermină” raţionalul, nu prin „raţional”,
cum se crede, ci prin Chipul său de Cuvânt-Persoană.
Omul este Persoană datorită Cuvântului, nu datorită
„raţionalului”. Nenorocirea păcatului aduce o „rupere”
dintre „Cuvânt şi raţional”, şi aşa apare chiar contrarietatea dintre acestea. Pentru Om Cuvântul ar trebui să
fie mai „Sacru”, mai Sfânt decât orice raţional. Cuvântul
este Divin direct, pe când „raţionalul” este „reflectare în
creaţie” a Divinului.
Biblic, Cuvântul este Însuşi Chipul lui Dumnezeu şi
Cuvântul este „Chivotul Altarului” biblic. „Legile Omului”
sunt „Cuvintele Divine” (Tablele Legii, nu legile Naturii).
Duhul Divin se pogoară prin Cuvânt şi din Cuvânt ies
„Legile formatoare” ale Creaţiei. Cuvântul la Om nu iese
din cap-raţional, ci din Inimă-Suflare. Cuvântul este
Suflarea lui Dumnezeu, care totodată se însoţeşte de
Duhul-Puterea Cuvântătoare. Este o distincţie netă între
Cuvânt şi Duh. Paradoxal, Cuvântul este Suflarea şi
Duhul este „Mişcarea Suflării”. Suflarea este Viul în Sine şi
Mişcarea este Viaţa. Biblic, „Viu este Domnul-Dumnezeu”
prin Cuvântul Său, care totodată este Puterea Absolută ca
Duh. Cuvântul este Chipul Filiaţiei, de aceea este InimaCartea pe care se Scrie pe Sine.
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Se vorbeşte mult de Taina Inimii din Om. Inima este
corespondenţa Peceţii Suflării-Cuvântului Divin asupra
lui Adam. Aici este „Centrarea” Fiinţialităţii Omului, prin
care se Identifică pe sine ca Om-Eu Personal, prin care
poate să Răspundă ca Chip de Filiaţie. Inima este EulPersonal-Omul Interior, de unde se zice că din Inimă
pornesc toate acţiunile Omului. Dar Inima dacă nu trece în
Supraeul-Filiaţie ce Îmbracă atât corpul cât şi EulPersonal, va rămâne o „închidere” în sine, până la o „autodivinizare”.
Omul este Menire Supra-naturală şi Supra-Eului propriu,
prin care poate face „Starea Faţă în Faţă” cu Dumnezeu.

Din Jurnalul unui Isihast (II)
Moş-Avva mă avertizează cu insistenţă:
– Rugăciunea este dincolo de fenomenele „psiho-fizice”.
A te opri la tot felul de „mecanisme mistice” şi să pierzi
„Vorbirea cu Dumnezeu”, nu mai este Rugăciune.
Este drept că datorită păcatului noi suntem aşa de
fărâmiţaţi, încât avem nevoie mai întâi de refacerea
„Integralităţii” noastre, dar aceasta nu este Rugăciune, ci
„pregătire” pentru Rugăciune. Rugăciunea este stricta
„Stare în Stare de Rugăciune”. „A Sta ca în Icoană” este
indicaţia de bază a specificului Practicii Isihaste Carpatine,
pe care eu Personal o caut.
Se vorbeşte de Rugăciunea Minţii, a Inimii şi a Duhului,
fiecare cu modalitatea ei. Mintea noastră este păcătoasă,
Inima la fel, iar Duhul ne este întunecat. A reface Mintea
în Memoriile Bune, a reface Inima în Simţirile Curate, a da
Lumină Duhului, sunt probleme grele şi anevoioase, dar
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necesare „Urcuşului Duhovnicesc”. „Ştiinţa Duhovnicească”
este pentru cei ce-şi consacră Viaţa acesteia. Lupta cu
patimile, cu duhurile rele ale acestora, este „Re-conştientizarea” Omului Interior, ca apoi să fie capabil şi de Chipul
de Răspuns peste acesta.
Specificul Carpatin al Pustnicului Neofit face o „sărire”
peste „complexul” mental, sentimental şi trece direct în
Chipul de Filiaţie, ca să se poată face direct Rugăciunea, ca
„Stare în Faţa lui Dumnezeu”. Chipul de Filiaţie îl Identifică în Chipul Iconic de Închinare.
Astfel, nu te „centra” pe atenţia Minţii, nici pe curăţia
Inimii, ci direct pe „Gestul de Închinare”. Mintea însăşi ea
să se Închine, Inima la fel şi tu Personal cu Chipul Integral
de Filiaţie te Închină Domnului ce-ţi Stă în Faţă. Pare o
„abandonare” a luptei cu negativităţile Minţii, cu patimile
Inimii, cu întunericul Duhului din tine, dar Iconicul de
Închinare va trezi atât Mintea, cât şi Inima şi Duhul.
Mai ales tinerii se plâng de „babilonia minţii”, de
„negativurile inimii”, de „învârtoşarea şi răceala Duhului”
şi nu ştiu cum să facă să le poată ţină piept. Sfinţii
Filocalici ca nişte „Bărbaţi” au indicat „lupta curajoasă” cu
acestea, dar noi cei de astăzi suntem slabi şi nu mai avem
„Povăţuitori iscusiţi”, sau, dacă mai avem, nu-i mai putem
„asculta”. Neofit Pustnicul, încă de acum o mie de ani, se
îngrijora de această neputinţă, de aceea insistă pe
Modalitatea Iconică, mai uşoară şi cu speranţe de „Întărire
Duhovnicească”.
Te luptă gândurile, introdu-le în Gestul de Închinare.
Toată Mintea ta să curgă şi să se filtreze prin Gestul de
Închinare. Orice gând bun sau rău să facă mai întâi Gestul
Închinării şi prin acesta să se îmbrace. La fel, orice
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Sentiment să treacă prin Gestul de Închinare. „Centrarea”
ta să fie pe „Gestul de Închinare”. Aşa te vei Iconiza, după
limbajul Pustnicului Neofit Carpatinul.
Sileşte-te însă tot mai mult să câştigi „Starea Iconică de
a Sta în Faţa lui Dumnezeu”, Nemişcat.
În Practica Iconică, lupta cea mai mare este cu Atenţia
Gestului de Închinare şi a Stării Nemişcate. Mintea nu te
lasă cu gândurile ei fantomatice; simţirea, la fel, te
asaltează cu patimi şi tendinţe multiple; energiile organice
ale corpului te fierb până la prăjire. Trecerea acestora prin
Gestul Închinării le purifică, le reface Memorialul adevărat, le readuce la starea normală şi le opreşte nocivitatea
pe proprie Fiinţialitate şi în afara ei. Noi ne auto-consumăm cel mai mult cu aceste complexe psiho-fizice, care,
de sunt „centrate” în Gestul Închinării şi Stării Iconice
Nemişcate, revin la Chipul lor propriu-zis.
Fă Gestul Închinării cu Gestul unui Gând Bun (nu
gândesc la răul nimănui), pe care alege-l şi menţine-l toată
Ziua respectivă; la fel un Sentiment Bun; sau o stare
energetică bună (dar cu atenţie nu direct pe organe, ci pe
starea lor de Închinare).
Sileşte-te să-ţi câştigi un Gest Iconic de Integralitate, care
este printr-un Gest Suprareprezentativ, în care se adună şi
Mintea şi Simţirea şi Duhul, în Iconicul de Filiaţie. Se zice
mistic că „Mâinile” sunt „Supraorganicul” Integralităţii
Fiinţei proprii. De aceea prin Gestul Mâinilor se vede
Gestul Întregului tău Fiinţial. Unele mistici indică a sta cu
bustul cât mai drept sau în alte poziţii zis mistice, dar în
Practica Iconică a Pustnicului Neofit Mâinile sunt „Iconicul
de Filiaţie”. Aşa „centrează” Gestul Minţii tale în „Gestul de
Închinare al Mâinilor”; la fel cel al Inimii şi cel al Duhului.
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Pustnicul Neofit indica Ucenicilor săi un Gest Permanent al Mâinilor în Starea Nemişcată mai ales. În Mâini să
se pună ca Dar Mintea ta; la fel Inima ta în Mâinile tale făo Dăruire; de asemenea Duhul tău să fie în Făcliile aprinse
ale Mâinilor tale; toate energiile organelor tale corporale
să fie în Mâini, unde să se depoziteze şi de unde să se hrănească (de aceea hrana adevărată este din lucrarea Mâinilor
proprii). A Pune Mintea, Inima, Duhul şi energiile corpului în Mâini este Taina Gestului Iconic. Mintea, Inima,
Duhul şi Energiile corpului să se Închine prin Gestul de
Închinare al Mâinilor şi aşa este Gestul Iconic. Nu fă efecte
paranormale ale Mâinilor, ci tot efectul să fie simplul şi
Tainicul „Gest de Închinare”, care este „Supra-Gest”. În
Închinarea Mâinilor să se facă Iluminarea Minţii, Curăţia
Inimii, Transfigurarea de Duh, liniştea energiilor corporale. Mâinile în Închinare sunt Iconicul direct al Chipului
de Filiaţie, prin care putem Sta în Faţa lui Dumnezeu.
Găseşte-ţi astfel un Gest de Închinare a Mâinilor, dar
discret în faţa altora, neobservabil, mai insistent în Rugăciunea ta particulară şi intimă. Toţi Sfinţii au folosit Gestul
Mâinilor în Rugăciune. Neofit Pustnicul îi dă valenţe
Iconice.

Medicină Isihastă
Noi avem Fiinţialitatea proprie în Trei direcţii deodată:
pe Supraeul de Filiaţie (Integralitatea şi Duhovnicia); pe
Eul-Personal de Suflet (Spiritualul); pe ego-ul energeticorganic corporal (fizico-materialul organic). Acestea sunt
în corespondenţă, în comunicare şi corelaţie. Boala noi o
avem în corespondenţă directă pe energeticul organic,
unde se centrează şi Supraeul şi Eul. Se zice că Individua301

litatea Omului este în Biologicul său; Personalul este în
Sufletul său; Duhovnicia în Supraeul său. Centrul biologic
este în Digestivul organic. Copilul întâi „mănâncă” şi din
acesta îşi dezvoltă sistemul nervos şi sexul. Psihanaliştii
lui Freud consideră „memorialul psiho-fizic” în „informativul sex”, care configurează apoi întreg Individualismul.
Noi, ca Medicină Isihastă, considerăm că „informativul
digestiv” este cel care configurează Individualismul
Omului. Omul biologic este „Faţa digestivului său”; este
„sexul hranei lui”; este „nervii intestinelor sale”. Zisul
„Creier digestiv” este „centrul energetic”.
De aici insistenţa noastră pe „Hrana Arhetipală”, care
să Restabilească Individualitatea Biologică, şi implicit
corectarea anomaliilor funcţionale.
*
Hrana Arhetipală a Omului este „hrana cerealieră”
peste 50% şi restul verdeţuri şi seminţe, cu adausurile
fructelor. Pâinea este „Chipul tainic al mâncării Omului”.
Falsificarea pâinii produce primele „negativităţi digestive”,
care se fac „mediul păcatului-patimilor-bolilor”. Noi, ca
Medicină Isihastă, redescoperim „pâinea pustnicească”
(necoaptă), ca adevărată „terapeutică digestivă”. Nu toţi
pot trece direct la pâinea pustnicească, de aceea noi indicăm „cirul” de făină de grâu integral amestecat cu mălai
de porumb. Pentru cei cu digestivul foarte slăbit şi cu
intestine foarte defectuoase, indicăm mai mult de treisferturi mălai şi doar un sfert făină de grâu sau orez. Încetîncet introduceţi apoi pâinea pustnicească necoaptă, că
„cea coaptă” produce un „gluten toxic” pentru intestinele
bolnave. Mulţi nu ştiu că digestivul lor este „intoxicat”
tocmai cu „glutenul toxic şi amidonul nociv” al pâinii
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coapte (mai ales al celei albe). Cirul să fie fiert în apă ce
clocoteşte, rapid, ca pe griş.
Noi începem orice Tratament cu această „schimbare
radicală” a Mâncării, cu „cirul” de mai sus (peste 50%). Nu
vor trece decât câteva săptămâni şi se vor vedea efectele,
prin dispariţia balonărilor fetide, acidităţii şi indigestiilor
supărătoare. Totodată să se evite dulciurile, fie ele
naturale. Lactatele şi brânzeturile se pot încă folosi, dar să
fie ne-trecute prin foc şi cu stricteţe doar pe „stomacul gol
şi fără altceva” şi o cantitate de un „gram pe kg corp”.
Refacerea „digestivului” prin Hrana Cerealieră va „trezi”
Memorialul unui Biologic de rezistenţă şi apărare. Şi cu
atenţia pe Eul-Personal de Suflet, ce să se debaraseze de
negativităţile psihice şi, cu Religiosul Supraeului Duhovnicesc, va putea să lupte cu boala.
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Moş-Pustnicul din Carpaţi
Foaie de Practică Isihastă

XII
Căderea din Rai
(Parabola căderii Omului)
„Chipul de Om este Chipul Meu Divino-Creaţie”

Cuvântul-Fiul Coboară din Dumnezeire pe Pământ. El
Vrea ca prin Întruparea în Chipul Omului să se Arate şi
într-un Chip Personal. O, ce Icoană va fi acest Chip!
Chipul de Om este Ales să fie tocmai Chipul de Arătare
Deplină a Divinului.
O, ce Icoană va fi Dumnezeu Întrupat în Chip de Făptură!
Vederea lui Dumnezeu începe de pe Pământ.

Origini
Şi Fiul Divin se arată Tatălui Dumnezeu:
 Părinte, iată o „Carte de Cântare de Creaţie”, în care
Eu, Fiul Tău, Cânt Iubirea Mea faţă de Tine. Părinte,
Cartea aceasta are Două Feţe: Chipul direct al Iubirii Mele
Divine, ca Chip de Cer şi un „Chip de Iubire de Creaţie”,
Chip de Pământ”1.
Divinul şi Creaţia sunt „Două Naturi” total deosebite, care niciodată
nu se vor putea amesteca, ci se pot doar „Întâlni”. Anticii filosofi
căutau Unitatea în „panteismul” Fiinţei Divine care ar emana şi o
1
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Chipul Meu de Creator este totodată Divin şi de Creaţie
şi în acest Chip Unit Eu Creez Lumea. Eu sunt Chipul
Fiinţial Unic al Creaţiei şi toată Creaţia este în „De-oCreaţio-Fiinţa” Chipului Meu de Dumnezeu Coborât în
Creaţie.
Şi Îngerii şi Natura şi Omul ca Făpturi sunt în Chip
Fiinţial al Meu, de Fiu de Dumnezeu şi Fiu de Creaţie în
Unire. Înrudirea dintre Dumnezeu şi Creaţie este Chipul
Meu şi tot acesta este Înrudirea pe care o are Creaţia în
sine.
Chipul Pământului este Însăşi Destinaţia Creaţiei Mele,
şi tocmai Coborârea Mea în Chipul Pământului este
„Chipul în Sine de Creaţie”. De aceea Eu sunt Creatorul
Dumnezeu şi Asemănarea Lui Creată.
Numele şi Chipul Meu de Divin-Creaţie este Originea
Lumii. Şi Omul este Chipul în care Eu-Fiul-Cuvântul lui
Dumnezeu Mă voi Arăta.
Se vorbeşte de „De-o-fiinţimea Umană”, ca „Natura
Umană”2. Aceasta este Ipostasiată-Personalizată ca „modul
de subsistenţă reală a Naturii Umane”. Această „Natură
Umană” ar fi ca un „Fir” ce leagă toate Persoanele şi
„prelungire” de creaţie, pe care o desfăşoară şi o absoarbe. În sens
creştin nu există o Unitate între Divin şi Creaţie, ci un Dialog între
Unităţi. Creaţia nu este „multiplu” lui Dumnezeu Cel Unul Absolut, ci
este un „multiplu de Natură Creată”. Ca Revelaţie Creştină, Divinul
este Treime-Multiplu de Sine, iar Creaţia este o Operă deliberată cu
propriu Multiplu. Creaţia este total „dincoace” de Divin, care ca
Natură Creată se face „Purtătoare de Chip-Model Divin”. A considera
Creaţia ca Însăşi Manifestarea Naturii Divine este ne-creştin.
2 Sandu Frunză, O antropologie mistică (după Pr. Stăniloae).
Ed. Omniscop, Craiova, 1996.
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Fiecare Persoană este un „Centru” al acestor „legături”.
„De-o-fiinţimea Umană” nu constă doar în identitatea
unei Naturi posedate de Persoane separate, ci într-o
„Unică Fiinţă” purtată de toate Ipostasurile-Persoanele
într-o solidaritate3.
Omul este o „Fiinţă Relaţională” şi acesta este Chipul
Omului. Ipostasul-Persoana este „Centru de adunare
elementară a totalităţii”, este „felul de a fi ca Întreg de sine
stătător cu suport propriu, modul de proprietar al FiinţeiNaturii”. Ipostasul-Persoana se desfăşoară în Subiect-Eu,
ca realitate a Naturii şi ca deosebit şi peste Natură.
Subiectul-Eul este Relaţionalul-comunicabilul.
*
Noi identificăm o evidenţă mai concretă a Chipului
Naturii Umane, ca „Chipul de Filiaţie”.
Din cele de mai sus reiese că „Natura-Fiinţa Umană
Unică” este „Chipul Fiului lui Dumnezeu”, care Asumă şi
un Chip de Creaţie, care nu este posibil decât ca un „ChipÎnrudire”, tocmai Chipul de Filiaţie în Sine, ce se
transpune şi într-un „Chip de Filiaţie de Creaţie”.
În Dumnezeirea Însăşi, Fiinţa Divină nu este într-o
Ipostasiere oarecare, ci într-un Chip de Tatăl, Fiul şi Sf.
Duh. Persoana este tocmai Taina acestui „Anume Chip”.
Fiul-Cuvântul Divin este „chenoza-coborârea lui
Dumnezeu înspre Creaţie”. Cuvântul Divin nu este doar
un „instrument de creaţie”, ci este un „Chip în Sine” ce dă
„Chip Creaţiei”. Omul este considerat „Cuvânt IpostasiatPersonalizat”. Analogia Cuvântului cu Raţiunea-Logosul
3

Pr. Dr. D. Stăniloae, Teologia dogmatică vol. 1, p. 293.
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de aici vine, că „Raţiunea Omului este să fie Persoană şi
Persoana este Raţiunea Omului”. Păcatul atinge tocmai
Persoana şi astfel Omul devine „iraţional”, că îşi pierde
„Raţionalitatea de Om”. Doar Raţionalitatea trecută prin
Chipul de Persoană este „Raţiunea Omului”.
Natura-Făpturile au şi ele o „Raţionalitate”, dar nu ca
„trecere prin Chipul Personal”, ci ca „oprire în Formetranspuneri de Raţiuni”. „Raţiunea de Persoană” este
„Raţiunea ce nu se opreşte în sine-semnificaţie” doar, ci
care totodată „Răspunde, se poate Întoarce-Subiectiviza
spre Creator şi în Relaţie multidimensională”. Şi, mai
mult, acest „Răspuns” este ca „Chip de Răspuns de
Filiaţie”, ca „Persoană de Filiaţie” şi nu ca „Persoană
impersonală” (personalismul difuz al metafizicii).
De aici corelaţia dintre „Chip, Persoană, Limbaj” la Om.
Omul este un „Anume Chip”, de unde o „Anume Persoană”
cu un „Anume Limbaj-Răspuns-Subiect”. Şi acest „Anume”
este în „De-o-fiinţimea Filiaţiei”, ca „Unica FiliaţieUmanitate-Limbaj în Ipostasieri-Răspunsuri multiple”.
Fiecare avem „Umanitatea-Filiaţia” în noi, însă trebuie
să o „evidenţiem în Limbaj-Răspuns propriu”, dar în
„Comunicarea Unicului Limbaj-Filiaţie-Iconicul Divin”.
De aceea Limbajul se „Învaţă”, deşi avem Chipul de
Filiaţie, că „Limbajul este Filiaţie în Răspuns propriu” şi
doar în asocierea cu Răspunsul putem „Dialoga-Vorbi”.
Răspunsul este „Subiectul-Relaţia” şi acesta trebuie
Activat, ca să poţi „Vorbi”. În măsura în care „Răspunzi”
ai şi Limbajul (mai larg sau mai redus). Făpturile Naturii
ca „Forme de Raţiuni” au doar un „răspuns-semnificaţie”,
pe când la Om este un „Răspuns şi dincolo de Forme”, ca
o „Supraformă-Persoană”.
308

De aceea Omul este „Supracreaţie” (vezi mai pe larg
Pe urme Antropologice).
*
Ce a Suflat Dumnezeu în Adam-Omul? A Suflat tocmai
„Chipul de Filiaţie-Persoană-Limbaj”.
În Natura Creată (ţărâna din care s-a făcut Omul) nu
putea să intre Însuşi Divinul, ci „Înrudirea cu Divinul”, ce
este Chipul de Filiaţie Divină, care se Dăruieşte Omului,
ca „Uşa transcendentală, puntea peste hotarul transcendental, fereastra Sfântului Duh prin care să intre Harul
Divin”. Omul, astfel investit cu Chipul Chipului lui Dumnezeu, poate „Răspunde-Vorbi”, tocmai „Chipul Divinităţii”, adică „Chipul Răspunsului-Dialogului”.
Ochiul lui Dumnezeu în Om este acest „Chip Suflat”,
care Creează totodată şi un „Ochi propriu de Creaţie”;
aceştia „Văd unul prin altul”, ca „Întâlnire Divino-Creaţie”.
Aici se încurcă metafizica antică (ce consideră Natura
negarea Divinului) şi ştiinţa (ce consideră Natura doar
fenomene pur naturale).
Omul nu poate vedea direct Divinul, ci prin „Ochiul de
Înrudire-Întâlnire”, de aceea Omul are „Ochi DivinoCreaţie” şi nu Ochi de Divin sau de Creaţie în separare.
Omul nu se poate „oglindi în goliciunea sa doar de
Natură Creată” şi nici direct în Divin, ci prin „Comunul
Divino-Creaţie” al Chipului Suflat în Om. Subiectul-Persoana Omului este doar această „Relaţie Divino-Creaţie”.
Chipul de Filiaţie înseamnă tocmai „Chipul de Relaţie”,
care este tocmai Chipul de Persoană Creată, ca „Înrudire”
cu Chipul de Relaţie Intrafiinţială Divină a Filiaţiei Divine,
ce este „dincolo” de perceperile noastre, în Creaţie fiind
„traducerea-transpunerea Creativă”.
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Omul are astfel „Chip Iconic”, chipul sacrului, „Întâlnire
Divino-Creaţie”, fără amestecare, dar în „Înrudire de Chip”.
Raiul-Chipul Omului
Dumnezeu a Creat Cosmosul-Natura cu toate formele
şi Făpturile şi apoi pe Om, pe care mai mult l-a aşezat şi
într-un „Locaş al Omului”, numit Rai. Omul este „deosebit” de Natură prin „suflarea Divină” şi încă deosebit
prin „Chipul Raiului”. Omul cu Suflarea Divină nu putea
sta în „Natura goală”, ci într-o „Natură Umanizată-Raiul”.
Omul nu este simplă Natură, ci „Templul al Suflării
Divine” şi atunci şi „Locul” său trebuie să fie pe acelaşi
Chip.
Raiul este o prefigurare a „Corabiei lui Noe”, că în Rai
Dumnezeu „adună” toate Făpturile, chiar tot Cosmosul în
miniatură, ca „Locaş-Templu”, în care Omul să fie „Chipul
Divino-Creaţie”, Altarul Lumii. Viaţa Omului nu este doar
ca simplă Natură Creată, ci „Viaţă Sacramentală”, între
„Pomul-Vieţii-Chipului Divin” şi „Pomii şi Făpturile
Naturii-Chipul Creaţiei”.
Ce „căuta” în Rai „pomul demonic”, „pomul păcatuluimorţii”? Se zice, mistic, că Natura nu i-a primit pe „îngerii
căzuţi din Cer” şi atunci s-au „ascuns” în Rai, în „pomul
şarpelui-demonic”, pe care Dumnezeu l-a „tolerat” cu
„Menirea” ca Omul să-l „scoată” din Rai, că Dumnezeu, în
Perfecţiunea Sa, nici pe diavoli nu-i vătăma (ci îi lăsa să se
dizolve de la sine). „Avertismentul” lui Dumnezeu pe
care-l spune lui Adam, să nu „mănânce” din „pomul
demonic”, nu este „proba de credincioşie” a Omului, ci
„Menirea Omului” de a „corecta chiar păcatul Îngerilor
căzuţi”.
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Omului i s-a dat „Stăpânirea Creaţiei” şi Omul trebuia
să „restabilească” şi ieşirea din păcatul prim al Creaţiei,
„demonismul”. Adam-Omul în Rai începe direct „Prefacerea Lumii”, ca „Sacrament”, care începe confruntarea cu
„profanul demonic”. (Vezi Căderea Îngerilor).
Adam şi Eva
Omul este Chip de Adam şi Chip de Eva, adică tocmai
cele două corespondenţe, de Dumnezeu şi de Creaţie.
Esenţa Divină din Om este Chipul lui Dumnezeu. Adam
este transpunerea directă a Chipului lui Dumnezeu şi
într-un Chip de Creaţie.
Nu Dumnezeu este după Chipul Omului, ci Omul este
după Chipul lui Dumnezeu. De aceea Omul este Teomorf, de „Formă” Divină. Forma Divină este Chipul de
Bărbat-Adam. Şi Chipul de „formă” de Creaţie este Chipul
de Eva-Femeie. Adam este şi el tot creaţie, dar după
„Forma” Divină, pe când Eva este după „forma creaţiei”.
Dar Bărbatul şi Femeia sunt „Egali” ca Chip, dar de „două
forme” diferite.
Nu se confundă Chipul lui Dumnezeu cu cel de CreaţieAdamic; sunt într-o „Înrudire” de Chip, dar fiecare în
Natura sa, Cel de Dumnezeu în Supranatură Dumnezeiască şi cel de Creaţie în Natura de Creaţie. Eva este
creată din „Coasta-Chipul-Natura de creaţie” a lui Adam.
De aceea pe Eva a Creat-o Dumnezeu „după” ce l-a Creat
mai întâi pe Adam. Adam este Chipul Naturii Teo-morfice
de Creaţie, pe când Eva este Chipul Naturii „Creaţiomorfice”. Adam este Teo-morfism Prefăcut în Creaţiomorfism. Eva este Creaţio-morfismul Teo-morfismului.
Dacă Adam este „Urma lui Dumnezeu” în Natura Creată,
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ca Dumnezeu-Om, Eva este „urma” Omului-Dumnezeu în
Creaţie. Adam este Prefigurarea lui Hristos, Cel ce trebuia
să se Întrupeze. Adam este Prefigurare de Chip Hristic,
Om-Dumnezeu. Astfel Chipul de Bărbat este Chipul lui
Dumnezeu „făcut Creaţie”. Eva este Chipul Creaţiei
„făcută Om”. Adam este Om în Potenţă, iar Eva este Omul
în Desfăşurare. Din Chipul-Coasta de Om-Adam este
născută Eva.
Adam este Născut din Coasta-Chipul lui Dumnezeu,
Chipul lui Dumnezeu „făcut Om”, Dumnezeu-Om Prefigurare de Hristos. Adam este Prefigurare de Logos
Întrupat, Chip Hristic-Mesianic, Templul cu Altarul
Închis.
Deschiderea Altarului este Eva.
Chipurile de Adam şi Eva, de Bărbat şi Femeie, sunt
Arhechipuri, ca Modele Arhetipale, ce sunt apoi transpuse
concret în Centre de Personalitate şi Individualitate.
De aici „Eternul Chip de Bărbat şi Eternul Chip de Femeie”,
ca Chipurile Eternizării Creaţiei.
Adam singular este Vechi Testamentar, de Templu fără
Altar Deschis, şi doar prin Naşterea Evei din Coasta sa
este Adam Nou Testamentar, ca Biserică-Altar Deschis.
Cele Două Chipuri nu se confundă.
– Iată, Părinte, zice Fiul, Eu, Chipul Tău de Fiu, Creez şi
un Chip de Creaţie, în care tot Eu Sunt, dar transpus şi
într-un Chip de Creaţie, ca Unic Fiu în „Două Chipuri”.
Acest Chip al Logosului este în Adam, care totodată se
transpune şi într-un Om-Om. În Adam sunt Două Chipuri,
de Dumnezeu-Om şi de Om-Om.
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Fiul Dumnezeiesc Creator are Două Firi, de Dumnezeu
Fiinţă şi de Creaţie. Şi Firea de Creaţie a Logosului
Dumnezeiesc se face Chip de Om. Şi apoi Chipul de Om al
Chipului de Dumnezeu Fiul se transpune şi într-un Chip
de Om-Om. Adam este Împletirea de Dumnezeu-Om
(Chip Prehristic) şi de Om-Om (ca Chip de Făptură
proprie de Om).
Şi Chipul de Făptură Creată Om Adamic este „Coasta”
din care se Naşte Eva, care este Împletirea de „Două
Chipuri”, de Om-Om (ca Chipul lui Adam) şi de Om-Eva
(ca Chip propriu de Femeie). Eva are şi ea Chipul Divin al
lui Dumnezeu, dar nu direct, ci prin Chipul de Om-Om
Adam.
Creaţia nu are în Sine direct Chipul de Dumnezeu
Fiinţă, care este total dincolo de Creaţie, ci are Chipul de
Dumnezeu-Creaţie, care se Întrupează în Creaţie, ca
Chipul Prehristic, care apoi se Împlineşte cu Chipul
propriu-zis Hristic, de Creaţie-Dumnezeu.
Chipurile de Adam şi Eva sunt tocmai Rememorarea în
Creaţie a Chipului Hristic spre Întruparea Sa, de unde şi
Destinul Omului de a fi Chipul Hristic, totodată cu
propriul Destin de Făptură Om.
Adam nu se „dedublează” ca zisul androgin, în două,
ca „bărbat şi femeie”. Singurul care se „dedublează” este
Logosul Dumnezeiesc, care îşi Creează paralel cu Chipul
Său de Dumnezeu şi un Chip de Creaţie, ca Logosul Creat,
Iconografic, Steaua lui David.
Trebuie să pornim de la Configuraţia clară a Celor
Două Chipuri: 1) de Dumnezeu-Creaţie (Prehristic) şi 2)
de Creaţie-Creaţie (propriu Făpturii respective).
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Adam are Chipul de transpunerea Arhechipului Divin
Prehristic de Dumnezeu-Creaţie. Chipul Divin este
„Arheforma-Arhetipul” Propriului Chip de Bărbat Adam.
Chipul Divin în faţa Chipului de Om este Chipul de
Bărbat-Adam. Chipul de Femeie este Chipul de CreaţieOm în faţa Chipului Divin.
Chipul de Om este „Comunul” şi al lui Adam şi al Evei,
dar în „poziţie” diferită faţă de Chipul Divin, care le
conferă specificul de Om-Bărbat şi de Om-Femeie.
Astfel, Adam nu este androgin sau „bivalent”, şi Bărbat
şi Femeie, ca şi Femeia ce ar avea de asemenea şi Chipul
de Bărbat, ci sunt „Centre de Personalitate” ale Specificului de „Întrupare” a Chipului Divin. Chipurile de Bărbat
şi Femeie sunt două Chipuri ale Chipului de Creaţie Om,
ca Dumnezeu ce se face Om (Bărbatul) şi ca Omul ce se
face Om (Femeia).
Adam, Omul-Bărbat este cel care este „Născut din
Chipul lui Dumnezeu”. Eva, Omul-Femeie, este Chipul ce
se „Naşte” din Chipul Omului.
Bărbatul are Memoria Originii Divinului din care s-a
Născut. Eva are Memoria Originii Divinului pe care trebuie
să-L Nască.
Eva este Omul care va Naşte pe Hristos Cel Dumnezeu,
ca Teotokos, Născătoare de Dumnezeu. Fiica Omului Evei
trebuie să fie Maica Domnului, Născătoare de Dumnezeu.
Tot aici este „complexul” Iubirii de Dumnezeu Împletit cu
Iubirea Proprie de Creaţie.
Omul este „între” Două Iubiri, cea de Dumnezeu şi cea
de Creaţie. Paradoxal, Femeia este în Sine Iubirea de
Dumnezeu şi Bărbatul Iubirea de Creaţie. Iubirea este
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astfel Rememorarea Originilor şi Concretul Iubirii este
Naşterea Originilor.
Unicul Trup de care vorbeşte Biblia este Chipul de „Fiu
de Om”, care Uneşte Bărbatul şi Femeia – „creşteţi şi vă
Înmulţiţi şi umpleţi Pământul”... (Facere 1, 28).
După căderea din Rai, păcatul aduce „uciderea” tocmai
a Chipului de Fiu-Om. Mitul lui Oedip este varianta parabiblică a căderii din Rai. Tatăl lui Oedip caută să-şi
„omoare Fiul” la indicaţia unui „prezicător orb” (oracol)
că Fiul îşi va omorî Tatăl când se va face mare. Tatăl, de
frică, o ia înaintea Fiului, dar „sluga” nu-l omoară, ci îl dă
unui păstor care îl creşte şi aşa Oedip-Fiul revine şi îşi
omoară, într-un incident, Tatăl, şi se căsătoreşte cu „mama”
sa (fără să ştie cine sunt aceştia). În Biblie, „prezicătorul”
(oracolul) este „şarpele-diavol”, care îl momeşte pe Adam
şi, nereuşind, o înşeală pe Eva cu „mărul oprit”, fapt care
este, foarte semnificativ, tocmai „uciderea” Unităţii în
„dualitatea bine şi rău”, Unitatea Omului fiind „Unicul
Trup”, adică „Fiul ce trebuie să se Nască”. Şarpele-diavol
vrea să „împiedice” tocmai „Naşterea Unităţii”, într-o
„naştere ce rupe” Unitatea. De aceea după păcat Adam şi
Eva se „văd goi” (Facere 3, 7). „Golul” de care vorbeşte
Biblia este şi la propriu şi la figurat. Apare un „gol” între
Adam şi Eva, care înainte era „Chipul unui singur TrupFiul”, încât prin păcat se fac „trupuri goale, separate”.
Bărbatul este Născător de Fiu, dar în Sine, ce doar prin
Femeia-Mamă poate fi „Scos” din Sine. De aceea Femeia
este „Scoaterea Fiului din Bărbat” şi această „Scoatere”
determină Chipul Feminin.
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Idealizarea anticilor, de a face un „Eros Bărbat-Femeie”,
în „lipsa” Copilului-Fiului, este o încercare de a face un
„înlocuitor de Rai”.
Iubirea este Taina Comunului şi Unicităţii Fiinţei în
Sine. Iubirea este Comunicarea în Unire. Unirea dintre
Adam şi Eva este Fiul-Comunicarea-Om. Adam Comunica
prin Fiul cu Eva, prin „Coasta sa, care este Fiul”. Şi Eva, la
fel, Comunică tot prin Fiul cu Adam. O Comunicare
directă este o Unire de „absorbire şi întregirea unor părţi”.
Dar Adam şi Eva nu sunt „părţi de Om”, ci Întreguri ale
Unicului Chip de Om.
Chipul de Adam este ca Adam-Hristic, de Unirea Creaţiei cu Dumnezeu şi ca Adam-Naşterea Fiului Omului. Şi
nu se poate trece cu vederea nici „antichipul” de Adam,
cel păcătos, cu prototipul în Cain şi Iuda.
La fel Eva: ca Eva-Hristică, ca Fecioara Maica Domnului,
ce va Întrupa-Naşte chiar pe Fiul Dumnezeiesc, ca Unirea
Creaţiei cu Dumnezeu, Destinaţia Sacră a Vieţii Omului;
Eva care Naşte pe Fiul Comun de Om, ca Mama-Om; şi
anti-eva, „femeia-demon”, Lilita din tradiţia iudaică, sau
Elena lui Homer, Cleopatra Romanilor etc., memorii de
„feminin ucigător”.
Se zice că după căderea lui Adam şi a Evei şi izgonirea
lor din Rai Adam visa adesea pe o Evă-demon ce-şi
„mânca” Copiii. De asemenea, Eva visa adesea pe un
„Adam-ucigaş”, ce-i „ucidea” Fiul din braţe.
Cain, primul Fiu al lui Adam, este anti-chipul adamic,
care în Revelaţia Creştină se repetă ca Iuda-ucigaşul de
Dumnezeu.
Omul considerat „maximum” de Configurare a Lumii
este şi „destinul unei Drame Cosmice”. Anticii mai păs316

trează Memoria „unui cataclism cosmic” în care Omul este
implicat direct. Anticii cred că Îngerii primordiali, prin
încorporare, se fac Oameni, de unde „esenţa” de Spirit a
Omului, ce are Memoria Divinului. De aici mitologia
antică, a unei Cosmogonii şi Cosmologii cu Spirite-Zei,
care se leagă de Pământ şi se fac Oameni, intrând într-un
dublu „destin”, de „robia Spiritului în materie” şi totodată
de „ieşirea” Spiritului din materie, ca reîntoarcerea la
propria stare. Anticii considerau chiar Numele de Om ca
traducerea în Creaţie a Numelui lui Dumnezeu.
În sens creştin Omul este „Chipul Arhechipal de Fiu de
Creaţie”. Creaţia începe cu Taina Actului Fiului Dumnezeiesc ce Creează şi Asumă şi un Chip de Fiu de Creaţie,
căruia Dumnezeu Tatăl îi dă Fiinţă şi Sfântul Duh îl
Înfăptuieşte. De aceea, când se Naşte ca Persoană Hristică,
El se Numeşte şi „Fiul Omului”, ca Chip al „Fiului de
Creaţie”. Lumea Creată are ca Bază Chipul şi Firea Arhechipului Fiului de Creaţie, Legat totodată de Chipul Fiului
lui Dumnezeu. Şi Chipul de Om este Taina Chipului
Fiului Dumnezeu ce se Transpune şi într-un Chip de
Creaţie şi, mai mult, ca Taină a Unirii Chipului de Fiu
Divin cu Fiul de Creaţie într-un „Chip Excepţional”,
Chipul Hristic. Creaţia toată este pe Modelul Arhechipal
Prehristic, ca Chip de Fiu Divin Întrupat în Chip de Fiu de
Creaţie. Este deja o Preînchipuire a Chipului de Om, care
apoi este făcut şi ca Făptură.
De aceea pentru noi, creştinii, nu Chipul Făpturii de
Om este Sacru, şi nici Numele de Om, ci Numele de OmHristic.
Se spune că Dumnezeu Creează Lumea pentru Om. În
sens Mistic, Creaţia Lumii este în Destinul Chipului Omului.
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Şi Icoana în Sine a acestuia este Întruparea lui Hristos,
Arhechipul în Sine al Omului. Adam este Făptura Purtătoare Directă a Chipului de Om al Fiului Divin Creator şi
prin aceasta este apoi Destin Special pentru Întreaga
Creaţie.
Anticii văd „culmea” Omului în aceea că Uneşte (realizând „imposibilul”) Spiritul cu materia. În sens creştin,
Măreţia Omului este în Unitatea Lumii în Sine Însuşi şi,
mai mult, în Depăşirea Cosmică în Unirea cu Divinul. Şi
toată Taina este Arhechipul Omului Hristic.
Aici este şi căderea Omului, ca „pierderea” Destinului
Supra-Adamic şi rămânerea ca „simplă” Făptură de Om,
din cadrul Lumii. Şi „drama” Omului este în „păcatul”
opririi Destinului Supracosmic al Omului, ce afectează
astfel tot „mersul” Cosmic în Sensul său de Depăşire în
Destinul Omului. De aceea „plânsul” Omului este „Plânsul
Cosmic” şi păcatul Omului este mai „vătămător” decât al
căderii Îngerilor (care nu afectează direct Cosmosul).
În Rai, Adam şi Eva mai posedau un „Ceva” care le
dădea o Înfăţişare aparte.
O, ce Chip are Omul! Este direct Arătarea Chipului Divin,
în Faţa căruia trebuie să te Închini. În Om, Dumnezeu nu
mai este „ascuns” de Firea Creată, ci este în „Afară peste
Firea Creată”. Îngerii şi Făpturile Naturii sunt „Purtători
în Sine” ai Divinului, pe când Omul este Purtător în
„Afară” al Divinului.
În Rai totul era aşa de plăcut şi tihnit, dar se Aştepta cu
nerăbdare „Arătarea Feţei lui Dumnezeu”.
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Adam şi Eva erau astfel cei mai „Iubiţi” în Rai şi toate li
se plecau. Adesea Însuşi Domnul Vorbea cu ei, Învăluit
într-un „Nor Luminos”.
După fiecare Arătare de acest fel, Adam căpăta o
„Strălucire” deosebită şi mai ales Eva parcă „Poartă tot
Universul în Braţe”.
Ispitirea din Rai
Şarpele-demon îi privea cu atenţie pe Adam şi Eva.
 Adame, îl provocă şarpele-demon într-un moment
când trecea prin apropiere, tu ştii care îţi este „Chipul”?...
Adame, nu Faţa care ţi se vede este adevăratul Chip, ci
„Chipul de Taină din adâncul tău”. „Tu cel din tine” eşti
„cel ce eşti”....
Adam ezită o clipă.
 Eu am pus Nume la toate Făpturile după cum mi-a
cerut Dumnezeu (Facere 2, 20), după Vederea directă a
Feţei lor. Deci nu există şi alt Chip....
 Adame, este şi un „Chip de Taină”, dincolo de cel
obişnuit, pe care trebuie să-l descoperi singur, Chipul
unde se Vede chiar Dumnezeu... Va trebui să „creşti” şi
aşa ţi se va dezvolta şi această Vedere... Mai ales tu, Eva,
vei fi aceea, care vei „Uni văzutul cu Nevăzutul”... este şi
un Nevăzut de altă măsură, ce doar cu Ochiul de Taină se
vede...
Această primă discuţie dintre şarpele-demon şi Adam
şi Eva, le produse o tăcută frământare.
 Să fim atenţi, zise Adam, că şarpele-demon minte... de
aceea Dumnezeu ne-a interzis să „mâncăm” din „pomul
demonic”....
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 Dar Însuşi Dumnezeu, completă Eva, ne-a dat de
înţeles, o Taină a Întrupării Divine, ca o Vedere a celor
Nevăzute... Pomul Vieţii este „Altarul Închis”, care se va
Deschide cu însăşi această Taină... Noi zilnic Îngenunchem
la acest Altar şi aşteptăm Împlinirea...
 Şarpele-demon ştie el ce ştie, dar să fim atenţi să nu
ne deruteze, să nu ne facă vreo „cădere”, după cum şi el a
căzut din Cer...
*
Adam şi Eva îşi petreceau Zilele în Rai într-o inocenţă
de Copii... Erau fără vârstă; Adam un Bărbat puternic şi
Eva o Femeie zdravănă, dar cu o „suavitate” Divină. Bucuria
lor cea mai mare era „Starea sub Pomul Vieţii, când de
fiecare dată apărea o Lumină mai tare decât a Soarelui şi
când din Pomul Vieţii cădeau Flori peste Eva... O, ce
mireasmă Divină umplea tot Raiul...
Odată „şarpele” s-a repezit la Eva să-i smulgă Floarea
Pomului Vieţii din Piept.
– Nu te speria, i-a zis el, aş vrea să văd şi eu cum este
această Floare. Mai mult, m-aş bucura dacă aţi gusta şi voi
din „fructul pomului meu”, ca să cunoaşteţi „ce nu este” în
tot Raiul. Vedeţi, sunt „Trei Lumi” în Rai, Făpturile Create,
Pomul Vieţii Divine şi „pomul meu, al unei lumi dincolo şi
de Divin şi de Creaţie” (o taină pe care Dumnezeu v-a
interzis-o, ca să nu cunoaşteţi Binele şi răul, ca El).
Îngerii căzuţi din Cer erau „închişi în pomul cel gol şi
uscat”. Se zice că în acest „pom este o fantomatică lume”,
cu alte înfăţişări ce nu seamănă cu cele Create de Divin. Şi
căpetenia acestora, Lucifer, se zice că a făcut un sfat cu toţi
demonii.
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– Trebuie să ieşim din această închisoare cu orice preţ.
Am găsit posibilitatea. Eva-Omul va fi eliberarea noastră.
Să facem totul ca să o momim să mănânce din „rodul
pomului nostru”. Aşa vom putea intra în Om şi prin el în
Natura toată. Să ne grăbim, până nu se va face „coborârea” Fiului Divin în Chip de Om, că atunci nu mai este
nicio şansă. Aţi văzut „Semnul Venirii Lui” prin „Floarea
din Pomul Vieţii”, care pică pe Pieptul Evei. Să facem ceva
prin care să împiedicăm Taina Naşterii Fiului Divin în
Chipul de Om. Omul trebuie câştigat de partea noastră.
Prin Eva vom „naşte lumea noastră demonică”, oprind
„Naşterea Lumii Divine” pe Pământ. Trebuie să câştigăm
Pământul ca „împărăţia noastră”... Şi le-a plăcut la toţi
demonii planul lui Lucifer.
*
Minunat era Chipul Evei. Pe zi ce trecea se Învăluia tot
mai mult de o Taină Divină. Florile din Pomul Vieţii
începeau să dea în Pârgă... „Rodul Pomului Vieţii” era
Aşteptat de tot Raiul, ca „Descoperirea Tainei Lumii”. Şi
aceasta era legată de Taina Evei. Nu ştia nimeni însă cum
anume este.
Lucifer privise cu atenţie „Facerea Omului”. Văzuse cum
Dumnezeu l-a creat mai întâi pe Adam, în care a „Suflat”
acel „Suflet Creat de Om-Asemănarea Chipului lui Dumnezeu”. A văzut cum a „luat Coasta-Chipul Adamic” şi din
aceasta a Creat-o apoi pe Eva. Aici i s-a părut ceva mai
deosebit. „Coasta-Chipul Adamic” a folosit-o Dumnezeu ca
„Suport” direct şi totodată ca o „Întrupare” a Chipului
Adamic. Dacă pe Adam l-a făcut pe „Suportul-Coasta
Pământului”, pe Eva a Creat-o la fel, dar pe „Suportul
Adamic”. Mai mult, dacă în Adam a Suflat Chipul Divin, în
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Eva sunt „Două Suflări”, şi „Suflarea Adamică şi Suflarea
Divină”. Vasăzică, Adam are în el doar o Suflare, pe când
Eva are „Două Suflări”... Aceasta l-a surprins pe Lucifer,
Taina „Celor Două Suflări” ale Evei.
Asta înseamnă că Dumnezeu are un „Gând special” cu
Eva. Sufletul Evei este la fel cu al lui Adam, Creat de
Suflarea direct Divină. Dar Sufletul Creat al Evei „Întrupează” direct „Chipul Sufletului Adamic” ce este ca o
„Sămânţă”. Vasăzică Sufletul Evei are „Două Destinaţii”, o
dată să „Întrupeze un Anume Chip de Logos Divin” (ca şi
Sufletul Adamic), dar mai face „în plus” şi o Întrupare a
„Chipului Sufletului lui Adam”. Eva este Creată de
Dumnezeu să Întrupeze „deodată şi Divinul şi Chipul
Creat”, sau mai bine zis să Întrupeze în „Unire Creatul cu
Divinul”. În Adam nu este Unirea, ci „Distincţia-deosebirea” dintre Divin şi Creaţie. Adam este „Purtător de
Divin”, pe când Eva face şi Unirea cu Divinul. Aceasta
înseamnă „Taina Chipului de Mamă”. Mama va Naşte
„Sămânţa Creaţiei în Unire deodată cu Divinul”. Şi astfel
Divinul are „Trecere liberă în Creaţie şi Creaţia are posibilitatea să se „Înrudească” direct cu Divinul.
Lucifer se zburleşte răutăcios. Dacă prin Chipul EveiMamei Dumnezeu Coboară în Lume, şi el, diavolul, tot
prin Eva va trebui să „intre” în Lume.
Şi în primul rând trebuie cu orice chip să „distrugă
Sămânţa Adamică” din Eva, că asupra Divinului nu are
nici o putere. Şi Lucifer îşi face „planul”...
– Eva nu trebuie să devină Mamă, ci să rămână „Femeie”
simplă. Femeia nu trebuie să Nască, ci să fie „plăcerea lui
Adam”. Dacă Naşte, Adam va Vedea în Eva-Mamă tot
Divinul şi nu „plăcerea Firii Create”. Omul trebuie să se
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„auto-guste” mai întâi pe sine, ca să „uite” de Gustul
Divin... Şi Lucifer scoate un chicot de bucurie demonică...
*
Toată atenţia Raiului era pe Eva. Cu ea trebuia să se
întâmple „Ceva” prin care să se Descopere Taina mult
Aşteptată.
Eva stătea tot mai mult sub Pomul Vieţii. Dar, curios,
de la un timp mai zăbovea şi sub „pomul şarpelui”... În
Eva se produse o „schimbare”... parcă se înnegrise la Faţă
şi avea o privire fixă... Adam o Însoţea permanent, tăcut şi
preocupat de „ale lui”, de „deosebirea lucrurilor Lumii”.
Adam avea o predilecţie deosebită spre „Cunoaşterea
Creaţiei”. Contempla ore în şir toate cele din jur şi făcea
distincţia între Chipul lui Dumnezeu şi Chipul Creat... Îi
Povestea apoi Evei Minunăţiile pe care le Descoperea. Eva,
la rândul ei, făcea nişte gesturi ce-l surprinseră pe Adam.
Eva îl strângea mai cu insistenţă de Mână şi se lipea des de
el... Adam nu ştia cum să-i răspundă... El Vedea în Eva o
Taină încă „necunoscută”. Vedea mai ales un „Ceva
Divin” care „Creştea” în ea. Privirea lui Adam „pătrundea”
până în adâncurile Evei şi Vedea „Coasta-Chipul său”
Întrupat, ca o „Sămânţă în Pământ”. Se mira şi el, cum de
Eva are „Chipul Adamic” deja în sine. El Vedea în Eva
Taina Propriului Chip.
– Adame, îi zice Eva într-o zi, mi-a spus „şarpele” că de
ce tu nu mă Iubeşti?... Noi trebuie să fim „noi înşine”, iată
„taina noastră”...
Adam, surprins, o avertizează:
– Ai grijă, Eva, să nu cazi în momeala „şarpelui”. Eu
„Deosebesc” clar Chipul Divin de Chipul de Creaţie. Dacă
desparţi Chipul de Creaţie de Cel Divin se produce o
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„pierdere” a Propriului Chip de Chip. Eu când te Privesc
pe tine Văd mai Întâi Chipul Divin Pecetluit pe Sufletul
tău şi prin Acesta Identific Chipul propriu-zis al Sufletului.
– Şi eu Văd în tine, Adame, mai Întâi Chipul Divin, dar
va trebui să Văd şi „invers”, mai întâi Chipul Creat „fără”
Divin, ca să pot „gusta” ce este cu adevărat Chipul nostru
de Creaţie.
Adam se încruntă nedumerit.
– Eu Văd în tine mai Întâi Pecetea Chipului de Fiu
Divin pe Sufletul tău de Eva şi apoi „Pecetea CoasteiChipului Adamic” din care ai fost Creată. Eu, Adam, am
doar o singură Pecete, a Chipului Divin, pe când tu, Eva,
ai „Două Peceţi-Chipuri”, fapt ce îţi dă un Chip „Special”,
un „Suprachip”, care este Taina Chipului de Mamă. Eu,
Adam, sunt Om-simplu, pe când tu, Eva, eşti „Om-Dublu”.
Eu, Adam, „nu te conţin pe tine, Eva”, dar îţi Dăruiesc
Pecetea-Coasta-Chipul meu Adamic ce se Uneşte cu
Pecetea Chipului Divin şi aşa în tine se face Taina Unirii
Chipului Creat cu Chipul Divin. Iată Taina „Suprachipului” de Mamă, ca fiind cel ce „Întrupează” deodată
Chipul Creat cu Cel Divin, spre a-l naşte.
Eu, Adam, nu pot „Îmbrăca” Divinul cu Chipul meu, ci
eu mă Îmbrac în Chipul Divin, pe când tu, Eva, Îmbraci şi
Chipul Divin şi pe cel de Creaţie în Unire. Minunat este
Suprachipul tău de Mamă!
Eva îi răspunse:
– „Şarpele” mi-a spus că adevăratul meu „chip de Eva”
este „Chipul de Femeie” şi nu de Mamă, cum susţii.
„Chipul de Femeie” este Taina Lumii, nu Chipul de Mamă.
Şi ca să cunosc aceasta trebuie să „mănânc din pomul
şarpelui”...
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Adam, descumpănit, holbă ochii...
– Mi-a mai destăinuit „şarpele” că tu, Adame, vei fi
acela care trebuie să mă „ajuţi”... Nu trebuie să „devin
Mamă”, ci să „devin Femeie”.
Adam deodată se supără.
– Îţi interzic să mai vorbeşti cu „şarpele viclean”.
– „Sunt liberă”, nu sunt sluga ta, răbufni Eva şi fugi
pentru prima dată de Adam.
*
Într-una din zile, Adam se sculă mai de dimineaţă şi
mai vesel ca oricând. Şarpele-demon îl opri surprins.
– Ce-i, Adame, parcă eşti altul?...
Adam zâmbi larg în amintirea Visului său încă proaspăt.
– Am Visat ceva frumos... Este primul meu Vis...
Şarpele-demon se chirci spasmodic... că şi el de asemenea „visase” ceva ce-l tulbură până în adânc...
Am Visat ceva minunat, urmă Adam. Se făcea că
deodată Raiul se umple de o „Mulţime” de Oameni, care
ziceau că sunt „Fiii” mei şi ai Evei... Şi aşa rânduri-rânduri, Bărbaţi şi Femei nu mai conteneau, încât „marginile”
Raiului începură să se lărgească... Şi această mulţime se
strângea în „Jurul” Pomului Vieţii, care luase „Chipul
unui Om-Supra-Om” de o Strălucire orbitoare şi care
parcă avea „Rădăcni” şi în Sus-Cer şi în Jos-Pământ, iar în
Braţele Sale ţinea Tot Universul ca pe un „Glob”. Mă
minunam cum de Tot Cosmosul putea să Încapă în
„Globul din Mâinile Lui”. Şi ce Cântări şi Feţe, care mai de
care mai Vii. Un Glas zicea: „Aceştia sunt Sfinţii lui
Dumnezeu, care Îl vor Iubi şi vor fi Asemănarea Chipului
Fiului lui Dumnezeu Cel întrupat în Lume”. Şi eu, Adam,
şi cu Eva parcă voiam să fim „de-a dreapta şi de-a stânga”
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Omului-Dumnezeu, dar nu ştiu de ce, „deja erau un Alt
Bărbat şi o Altă Evă”... Şi aşa de mare Bucurie era în
această Mulţime de Oameni, de nespus...
Doamne, ce Lume minunată ai Creat! Doamne, şi
Lumea Ta Creată va fi tot o Iubire, Asemănarea Iubirii
Tale Dumnezeieşti.
O, Cântaţi cu toţii Iubirea Lumii şi a lui Dumnezeu care
se Unesc în Chipul Omului-Dumnezeu!
Raiule, Cântă Marea Cântare a Iubirii lui Dumnezeu ce
Se Arată Lumii, a Fiului lui Dumnezeu care ia Chipul
Făpturii ca să o Ridice la Chipul Dumnezeirii!
Şi Adam gesticula transfigurat cu Mâinile în Sus şi în
lături ca o Îmbrăţişare... Şarpele-demon, speriat, nu ştia
cum să fugă...
Deodată apare şi Eva, tot aşa de aprinsă de un Duh
Suprafiresc.
– Adame, am visat Ceva fără seamăn. Parcă se umpluse
Raiul de Oameni, Bărbaţi şi Femei şi toţi se strângeau în
Jurul Pomului Vieţii, care avea un Chip de Mamă cu un
Prunc Dumnezeiesc în Braţe... O, ce Chip al acestei Mame!
Parcă „Semăna” cu mine, dar avea o Strălucire dincolo de
mine... Privirea ei m-a străpuns până în adânc cu un fior
necunoscut... Dar Pruncul Dumnezeiesc din Braţele ei, o,
ce Iubire... Adame, dacă Iubirea este aşa cum am simţit-o
eu la Vederea Pruncului Divin, atunci, Adame, Iubirea
este Însuşi Dumnezeu... Am alergat să-l iau şi eu în Braţele
mele, dar şarpele-demon m-a „muşcat de picior” şi m-am
deşteptat... O, ce rău îmi pare că nu l-am Luat şi eu în
Braţe pe Pruncul Dumnezeiesc... Unde eşti, şarpe-demon,
să-ţi zdrobesc capul, că m-ai împiedicat să ţin în Braţe
Însăşi Iubirea lui Dumnezeu...
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Şi Eva lovi pe şarpele-demon de-l aruncă jos de pe
„pomul său uscat” şi o picătură de „sânge” i se prelinse pe
tulpină... Şi ascuns în iarba mănoasă îşi reaminti şi visul
său... Se făcea că Raiul se umplea de Oameni, aşa cum
Visaseră şi Adam şi Eva, dar aceştia cum l-au văzut pe el,
şarpele-demon, au început să-l fugărească... şi el cu frică
nu ştia unde să se bage... fugea... fugea... şi câţiva l-au
prins din urmă şi l-au lovit chiar în cap, de nu mai vedea
pe unde să meargă... Pe toate părţile erau numai Oameni
ce-l căutau pe el... Ah!... unde să scape... Îi vine ideea că
doar în Pomul Vieţii îi va fi izbăvirea... Aşa, cu un salt
suprafiresc se repezi pe Pomul Vieţii şi se urcă chiar până
în vârf... Oamenii rămân dintr-o dată uimiţi şi cu toţii se
opresc privind în sus... Deodată o Femeie se urcă în Pomul
Vieţii, şi cu o putere nebănuită ajunge până la el şi-l smulge
şi-l aruncă jos... Şi Femeia aceea Tânără ca o Copilă, pentru
această Faptă deosebită, este îmbrăţişată de mulţimea de
Oameni, care o Numesc „Izbăvitoarea Lumii”... Şi în
lovitura aceasta se deşteptă ameţit şi parcă fără nici o
vlagă...
– Vasăzică, Taina Omului este o Taină serioasă, îşi zise
şarpele-demon în sine... Şi Visurile lui Adam şi Eva şi
visul său confirmă aceasta... Trebuie făcut „ceva” cât mai
repede, gândi iarăşi şarpele-demon... Da... vasăzică el,
şarpele-demon, trebuie să facă „ceva” să se „urce” „nu în
Pomul Vieţii”, unde îl paşte „moartea chiar”, ci să „intre în
Eva-Femeia-duşmanul de moarte al demonismului”... şi
prin Eva va intra uşor şi în Adam-Bărbatul... Adam şi Eva
trebuie să se „facă pomi de viaţă proprie”, pe care elşarpele-demon să urce şi să coboare, „el-şarpele-demon să
fie „puterea omului de viaţă”... dar ca să poată „intra” în
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Eva, trebuia să „distrugă” taina Evei, să nu Nască pe Fiul
lui Dumnezeu-Pomul Vieţii Dumnezeieşti... În Om nu
trebuie să „Intre Pomul Vieţii Divine”, ci „pomul şarpeluidemonic”...
*
Şi după câteva zile, şarpele-demon îi opri pe Adam şi
Eva:
– Cred că aţi uitat cele întâmplate... să nu ne luăm după
vise... sunt amăgiri şi închipuiri... deşi putem învăţa câte
ceva şi din acestea... şi eu am visat un fapt minunat... se
făcea că voi, Oamenii, eraţi ca nişte „Pomi ai Vieţii”, în
care Chipul de Om era „puterea de viaţă”...
– Puterea de Viaţă din noi este Chipul Fiului lui
Dumnezeu-Pomul Vieţii Dumnezeieşti, îl apostrofă Adam
încruntat... să termini cu aiurelile tale demonice...
– Adame, priveşte „mai larg”... Dumnezeu nu a Creat o
lume care să nu se vadă şi pe „sine”... tocmai acest fapt
este „Darul” lui Dumnezeu, ca „Natura Creată să se trăiască
pe sine”...
– Vezi că le încurci... Mai întâi trecând prin Chipul
Divin şi noi Creaţia ne putem Identifica propria Natură
Creată... altfel ne facem o „înstrăinare de Origine”, ceea ce
ne va da o „falsă imagine proprie”... Doar dacă ne „oglindim
în Dumnezeu” ne vom descoperi şi propriul Chip, pentru
că, fiind „Creaţi”, noi nu avem o „auto-oglindire directă”,
ci prin Creator...
– Mai poate fi şi mai întâi o „auto-oglindire de Creaţie”,
care să Oglindească apoi pe Dumnezeu...
– Auto-oglindirea noastră Creată, dacă nu are Modelul
Divin, este fără Chipul propriu-zis... ce pot să văd eu în
mine, Adam-Omul, oglindindu-mă direct în mine, ca în
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oglinda Apei limpezi?... Văd un complex de mişcări şi
fenomene care mă fărâmiţează până ce nu mai am nici un
Chip... Eu, până la Crearea Evei, nu ştiam ce este Chipul
de Om; mă credeam o Făptură ca toate Făpturile Naturii,
chiar dacă mă deosebeam de ele... Văzând Modelul
Chipului tău în Celălalt, îţi descoperi Propriul Chip... autooglindirea este „inexistentă” pentru Creaţie... Dumnezeu
nu se bagă în interiorul Naturii Create, că nu „încape”,
ci este „deasupra şi peste” Natura Creată, ca un
Supramodel-Chip.
– O, Adame, când vei descoperi „interiorul tainic de
creaţie”, altfel vei privi lucrurile... Dumnezeu trebuie
„Născut de Interiorul nostru”, altfel nu-l vom Cunoaşte
niciodată... Omul trebuie să „Nască pe Dumnezeu din
propria Natură Creată”... şi aceasta este „naşterea din
interior”, nu cum aţi visat voi, ca o „Naştere de Fii de
afară”, care este doar pentru „animale şi Făpturile
Naturii”...
Adam refuză să mai asculte pe şarpele-demon.
– Să mergem, Eva, la Pomul Vieţii, unde trebuie să
facem Închinarea Domnului...

Răul, contrarietatea faţă de
Naşterea-Întruparea Divinului
Dumnezeu Creează direct şi Personal, fără „intermediari” (fie ei spirituali sau materiali). Creaţia cu „intermediari” introduce într-adevăr logica unei „dualităţi de
raportare-contrare” (ca binele şi răul luciferic).
Dacă „răul-negativul” este considerat ca o „contrarietate faţă de Divin”, biblic-mistic, „răul este o contrarietate
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faţă de Naşterea Divinului în lume”. Îngerul căzutdemonic pe aceasta mizează în Rai, ca intrarea Omului în
„contrarietate faţă de Divin”.
„Omul nu trebuie să Nască Divinul, ci să se autonască”, gândi şarpele-demon, în planul său de a face şi pe
Om un „căzut din Rai”. Omul, fiind Creaţie, este pe un
„suport” şi deci trebuie un „înlocuitor de suport Divin” şi
atunci Omul va fi ca şi el, îngerul căzut, un „liber de
Dumnezeu”... şi aşa se poate „auto-naşte”... şi Omul trebuie
să fie pe „propriul său suport”... Dumnezeu trebuie să lase
Creaţia Sa „liberă de Divinitate”, ca apoi să se întoarcă
spre Divinitate... Şi Omul doar dacă se va „auto-naşte”
mai întâi pe sine însuşi va „naşte şi Divinul”... a „Naşte
Întâi Divinul şi prin Divin Omul să se Nască şi pe sine nu
mai este o „naştere liberă”... Eu-demonul vreau să „recreez
pe Om” după altă „logică”, chicoti şarpele demon... Cum
să pot „intra” eu-şarpele-demon în Om... este problema
mea grea... Omul este „Îmbrăcat” cu Chipul Divinului şi
nimic nu poate pătrunde în Om prin această „platoşă”...
Omul trebuie să se „dezbrace” de „Divinitate” şi atunci
voi avea acces şi eu... Omul pe Suportul-în braţele Divinului stă liniştit şi fără nici o schimbare... Omul trebuie să
„intre în sine însuşi”, să se auto-vadă şi aşa să uite
Divinul... Omul nu trebuie să Vadă pe Dumnezeu în afară,
ci să-L „închipuie în sine” după „chipul şi asemănarea
Omului”... iar Omul când „iese în afara sa”, să iasă tot cu
„închipuirile din lăuntru”, şi aşa Omul va „naşte lumea
după chipul şi asemănarea Omului”... Omul nu trebuie să
Nască Divinul din divin, ci din „închipuirea propriului
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chip” al Omului... Omul trebuie întâi să-şi „guste propriul
chip” şi din acesta să rememoreze şi Divinul... Adam trebuie
să se „dezbrace” de Chipul lui Dumnezeu, să rămână
„propriu chip de Om”, iar Eva trebuie să nu devină
Mamă, înainte de a deveni „propriu chip de Femeie”... De
aceea, primul pas trebuie să-l facă Eva... Dacă Eva va
„Naşte” Înainte de a deveni Femeie, nici Adam nu se va
mai dezbrăca de Divinitate... Trebuie de urgenţă făcut
„ceva” cu Eva... Eva este „Chipul Pomului Naşterii” Divinului... „Rodul Pomului Naşterii Divinului va fi Taina
Omului”... Eva trebuie să „mănânce” din „pomul golirii
de Divinitate”... să se „auto-nască-autoguste”... Eu-şarpeledemon sunt „rodul” golirii de Divinitate, al „pomului fără
Chipul lui Dumnezeu”... Eva trebuie să „întrupeze şarpelechipul auto-chipului”... da, „auto-chipul” este chipul descoperit de mine, zisul înger căzut din Cer... auto-chipul va
avea „chipul şarpelui”... toată puterea Omului va fi în
acest „chip-autochip de şarpe”... mişcarea chipului de
şarpe-autochip va fi „mişcarea Vieţii Omului”... Divinul
va fi înlocuit cu „autodivinizarea chipului-şarpelui”...
„Haina de Taină” a Omului va fi „pielea şarpelui”...
Mintea Omului nu va fi în afară, ci în lăuntru, chiar mai
mult, nu în Cap, ci în pântece, din care va creşte în sus
şarpele cu mii de capete... Orice gândire a Omului va fi un
„pui de şarpe”... Iată „Omul re-creat” de mine, îngerul
căzut din Cer... Taina Omului va fi „pântecele”... aici este
„poarta auto-chipului” Omului... Din „pântecele Omului”
nu se va mai Naşte divinul, ci „autochipul de Om”... toate
„naşterile Omului” vor fi „auto-chipuri goale de divin”...
Asta trebuie să facă Eva, să „nască auto-chipuri de Om”...
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Faţă în Faţă cu Divinul şi Divinul ascuns
Omul este o Făptură Creată, dar are modelul Creatorului. Biblic, Dumnezeu Creează şi Modelul şi Substanţa
în care îl transpune. Omul este făcut din Substanţa Creată
a Naturii (ţărâna) în care se Suflă Modelul-Chipul Divinului, care la rândul său Creează şi un „Propriu Model
Creat de Om”, ca „Asemănarea Creată”. Să nu se confunde „Arhemodelul direct Divin” cu Modelul-Chipul
Creat de Om, care sunt „Faţă în Faţă”, în întrepătrundere
şi fără amestecare.
Şi în Universul Creat, Cuvintele-Raţiunile-Modelele
Divine se deosebesc de „asemănările create, individualităţile proprii fiecărei Forme de Creaţie”. Ce trebuie menţionat este faptul că Modelele Divine nu se absorb în
Chipurile Create, ca un Act ce se consumă în produs, ca o
cauză în efect, ci „Rămân” ca o „Veşnică Oglindire-reflectare a Formelor respective”, ca o Veşnică Naştere Creativă
din Divin.
Modelul Divin Creativ este ca „Pecete Divină Vie” care
Oglindeşte Chipul Creat şi totodată în care Chipul Propriu
de Creaţie se Oglindeşte pe sine şi se „Identifică”. Această
„Stare Faţă în Faţă” între Divin şi Creaţie este marea Taină
a Creaţiei biblice. Chipul Creat se „Rememorează” permanent din Modelul divin în care este Îmbrăcat. Atenţie la
acest fapt, al „Divinului care Îmbracă Chipul Propriu de
Creaţie”, ca o paradoxală „Supraesenţă peste propria
esenţă de creaţie”. Anticii nu deosebesc Supraesenţa Modelului divin de esenţa proprie de creaţie, confundându-le
şi considerându-le doar ca Divinitate.
Fiecare Formă de Creaţie are peste sine o „Imago Dei”,
ce se distinge net de „Imago naturae”. Aşa, Forma de
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Creaţie, chiar dacă se mişcă diferit şi chiar contrar, se
izbeşte mereu de „Imago Dei”, care îi Rememorează
Chipul iniţial, de unde „indestructibilitatea” Formelor
Create şi veşnica lor „regenerare”.
Omul de Rai se Oglindea în „Imago Dei” şi îşi Vedea
totodată şi Propriul Chip de Om Creat, „imago hominae”.
Păcatul aduce o „întunecare” a „Imago Dei”, o „dezbrăcare”
de Pecetea Divină şi aşa „Imago hominae” rămâne doar cu
„Memorialul din sine” al Divinului, ca o trecere a Divinului în partea „Interioară” a Omului. Aşa, Omul nu mai
stă „Faţă în Faţă” cu Divinul, ci îl Rememorează din
„asemănările” creative din „Imago hominae”.
Iată cum „căderea” atât a Îngerilor din Cer, cât şi a
Omului de pe Pământ este o „dezbrăcare” de Divinitate, o
„întrerupere” de „Oglindire în Divin” şi o accentuare de
„oglindire în propriul Chip de Om creat”.
Chipul Omului Creat este „Asemănarea Creativă” a
Chipului de Filiaţie al Fiului lui Dumnezeu. Omul căzut se
dezbracă de Chipul de Filiaţie şi se face un „chip
autonom”, fără „Identitate în sine”, trebuind să-şi „facă” o
„nouă identitate”, de unde „căutarea Chipului pierdut de
Om”. Omul căzut nu se mai „Naşte-izvorăşte” permanent
din Imago Dei, ci se auto-naşte din propriul Chip şi îşi
compensează Divinul cu „închipuirile de Memorial”, care
şi acestea slăbesc tot mai mult.
Omul avea Menirea să se Nască permanent din „Imago
Dei” şi totodată să Nască Divinul din „Imago hominae”.
După cădere, Omul a rămas doar cu o „naştere din Imago
hominae” lipsită de Naşterea din Divinitate, ce face un
„gol” între Om şi Dumnezeu, pe care cu greu îl poate
trece, sau nici nu-l trece. Omul „gol de Divinitate” şi „gol
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în sine” se zbate între „Divinul ascuns” şi „Rememorarea
Divinului din Chipul propriu de Om”.
*
Se ştie ce a urmat. Eva a „mâncat din pomul demonic” şi
Adam a urmat-o... Şi s-au „văzut dintr-o dată goi” (Facere 3,
10)... Adam şi Eva nu mai aveau „Îmbrăcămintea de Divin”,
au rămas simple Făpturi de Om-Chip de Creaţie.

Chipul de Creaţie „gol” de Divinitate
Căderea în „păcat”, atât a Îngerilor-demoni, cât şi a
Omului, este o Taină ce se va dezvălui în tot adâncul ei
doar în „Eshatologic” (Starea Restabilirii şi a Binelui Veşnic).
Se zice mistic că Însuşi Dumnezeu „acoperă chipul păcatului”, ca să nu fie „văzut”, lăsând doar „efectele răului”
să se evidenţieze, ca „urmările directe” pe Natura de
Creaţie „goală” de Divinitate.
S-au făcut şi se fac diferite considerente asupra „păcatului-răului”... „Răul-păcatul” este un „apofatic-nepătruns”
ca şi Divinitatea Însăşi, dar în sensul „negativ”... Ce putem
noi înţelege cât de cât este faptul că „Natura Creată” este
„Bună” pe „Suportul” Divinului Creator şi ia o „orientare
negativă” când se postează pe „propriul suport” gol de
Divinitate. Aici se încurcă anticii, care, fiind panteişti
(lumea ca însăşi Divinul în manifestare), împart Divinul în
„faţă şi revers”, în „pozitiv şi negativ, constructiv şi
distructiv”, ca o „dualitate contrară necesară”, însuşi
divinul fiind sub ambele mişcări... În Revelaţia Creştină,
Creaţia este „doar Creaţie”, dar pe „Suportul Divin”, fără
să se amestece. Între Divin şi Creaţie nu este „negativul”
(ca la antici), ci este „Starea Faţă în Faţă”, care nu se
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confundă cu simpla „Afirmaţie”. Creaţia nu poate nici
„Afirma, nici nega” Divinul, că este „Natură net Creată”,
dar poate „Sta Faţă în Faţă” cu Divinul.
Mistica direct Creştină iese din logica antică a „afirmaţiei şi negaţiei”, cu pretinsa „libertate”... Repetăm cu
insistenţă: Creaţia nu poate „nici Afirma, nici nega”
Divinul, dar poate să se „golească, să iasă de pe Suportul
Divinului”. Şi doar după „golire” apare zisa „libertate, de
afirmaţie şi negaţie”... Cine nu-şi însuşeşte şi această
„Logică a Suportului Divin”, ce exclude orice „dualitate
contrară”, nu va înţelege niciodată Taina Creştină.
Creaţia nu poate exista decât pe Suportul Divin şi o
„ieşire în propriu suport” nu este încă „negativizarea”, ci
după aceasta urmează „ruperea” creaţiei în cele două
Orientări, de Afirmaţie şi negaţie. „Transformările” ce au
loc în Natura Creată după păcat se datorează acestei
„ruperi dual-contrare”; ele se fac în primul rând în
„propriul chip de creaţie” şi apoi se răsfrâng şi ca
„Răspuns Supraindividual” faţă de Divinitate. Păcatul nu
atinge mai întâi „Relaţia cu Divinul”, ci „autorelaţia cu
propria Natură de creaţie” şi o „Natură negativizată în ea
însăşi” face apoi şi negativizarea faţă de Divinitate.
Păcatul atacă întâi Natura creată şi „natura negativizată”
face şi „negativizarea anti-divină”.
– Golul de Divinitate face Creaţia liberă, zice îngeruldemon... întâi trebuie să faci „marele gol” şi aşa devii
liber... „golul transcendental”...
Iată de ce, ca Mistică de specific direct creştin, dăm altă
„Logică” păcatului. Nu „libertatea şi nici afirmaţia şi negaţia”
sunt „cauzele” răului, ci „ieşirea din Suportul divin şi
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intrarea în propriul suport”, zisa „autodivinizare de creaţie”.
Cât timp eşti pe Suportul Divin „nu poţi” fi „contrar”, ci
doar după ieşire. Nici Creaţia nu poate „deveni rea” prin
Natura ei, ci doar dacă se goleşte de Divinul-Suportul ei.
Creaţia „ieşită” din Suportul Divin „reintră” în „Nimiculneantul-golul” din care a fost Creată, dar care nu se mai
poate anihila şi atunci se face un „gol-negativ-neant transcendental” faţă de Divinitate. Nu există „gol afirmativ”, ci
doar „gol negativ”. Aici au dreptate şi metafizicienii.
*
Taina Suportului Divin este „Naşterea permanentă din
Divinitate” a Creaţiei. Taina Naşterii este Taina Divinului
Creator.
Nu există gol de Naştere. Iubirea de Naştere este Însăşi
esenţa Fiinţei în Sine. De aici şi Taina Filiaţiei de Creaţie.
Fiinţa noastră Creată (s-a văzut din relatările anterioare) este o Filiaţie de Naştere. Fiecare din noi suntem o
„Centrare de Iubire de Filiaţie de Creaţie”, pe Arhemodelul Chipului de Filiaţie Divin Creator. Fiecare este o
Filiaţie Personalizată, care poate „Răspunde” direct şi Personal unui „Relaţional”. Iubirea, Naşterea nu sunt „produsele”
Relaţionalului, ci „Producătoarele” Relaţionalului.
Răspunsul de Filiaţie este Marea Taină a Vieţii noastre.
În acest „Răspuns” se „Unesc” toate şi se face Transfigurarea Supra-Personalizată. Să te Îmbraci cu Unirea este „Absolutul Vieţii”. Unirea-Comunul este zisul „Acelaşi Trup”.
Dar încă o Taină, de acum, a Unirii face Actualizarea şi
Rememorarea „Originilor”, adică Actualizează tocmai
Naşterea, ca să se Actualizeze Iubirea şi Persoana.
În sens direct creştin, este o „supra-lege”, peste toate
legile, şi anume „Rememorarea Iubirii doar în Naştere”.
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Viaţa este Taina Rememorării Originilor, tocmai Rememorarea Naşterii, ce înseamnă Rememorarea Iubirii, a
Persoanei şi a Însăşi Naturii Fiinţiale.
În Răspunsul nostru Inter-Relaţional ne Actualizăm
permanent Memorialul de Naştere şi totodată facem
Comunul de Unire, Acelaşi Trup, cu toţi faţă de care
facem Relaţionalul.
Mistica face tocmai acest miracol, de un „Acelaşi Trup”,
nu numai ca Act de Naştere (Relaţionalul Părinţilor), ci ca
un „Acelaşi Trup Euharistic, de Comun-Unire Transfigurativă” cu cei ce fac Inter-Relaţionalul.
De aici se zice că dacă Iubeşti pe cineva, te „Naşti din
nou” prin aceasta şi mai mult faci cu el un Comun-Unire
ce devine „Misticul Acelaşi Trup”.
A Iubi înseamnă a te Întrupa în Cel Iubit, care, şi mai
mult, se face „Acelaşi Trup Transfigurativ”. A fi mereu în
Memoria Chipului de Filiaţie, în Actualizarea Iubirii de
Naştere, este Viaţa.
*
Toate miturile antice au simbolul „şarpelui”, dar în
„amestecarea” Divinului cu Natura Creată. S-a văzut că
„şarpele” este „reprezentarea chipului demonic-luciferic”
care „acţionează” asupra Omului. Îngerul căzut din Cer
are caracterul de „autodivinizare”, ce se transpune la Om
prin caracterul de „auto-chip gol de Divinitate”. Şi în Om,
astfel, „şarpele ia chipul potenţei autochipului Omului”.
Anticii simbolizează forţa umană în forma „şarpelui”.
Sexul ca reproducere-naştere, Intelectul ca Spiritualitate,
Vitalitatea ca biologic, toate sunt în reprezentarea „şarpelui”.
Această „mitizare” a „memorialului căderii” Omului s-a
imprimat adânc în tot Fiinţialul său.
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În sens creştin, „şarpele” trebuie să fie „scos” din Fiinţialitatea Omului, aşa cum a făcut Proorocul Moise, şi
„ridicat” cu capul străpuns de o ţepuşă (Crucea), ca apoi
Hristos Fiul lui Dumnezeu Cel Întrupat în Chip de Om să-l
„coboare”, ca Chipul Divinului să-şi Reia Suportul Omului.
Metafizica filozofică şi mai nou ştiinţa se opresc încă la
„magia chipului şarpelui” (a naturii goală de Divinitate).
Creştinismul „strigă” Omului să se „Reîntoarcă” mai întâi
la Chipul de Rai restabilit de Întruparea Hristică. Omul
Reîmbrăcat cu Suportul Divin este Omul Adevărat. Omul
„gol” de Divinitate intră în autodistrugere şi negativitate
faţă de divin. Omul nu se poate „naşte” decât din „Imago
Dei” (din Modelul divin Creativ) şi mai mult, Omul
„Actualizează-Naşte” Divinul din „Răspunsul” său Faţă
de Divin, în „Relaţie” directă cu Divinul.
Omul nu „Naşte Divinul” din „Natura sa Creată”, ci din
„Răspunsul Personal Integral” al Naturii sale Create. Mare
atenţie la distincţia dintre „structurile Naturii Create” şi
Răspunsul „Suprastructural-Personal”. Mulţi confundă şi
amestecă „structura cu Răspunsul Suprastructural”.
Magia „structurii naturii Omului păcătos” este în
„chipul şarpelui”, care trebuie „scos” în Chipul HristicHaina de Nuntă Divină. Creştinism înseamnă „lepădarea
pieii de şarpe” şi reîmbrăcarea cu Haina Divină. „Şarpele”
se târăşte; Omul trebuie să-şi recapete Mâinile şi Picioarele, adică Răspunsul Suprastructural-Personal.
„Structura Omului gol de Divinitate” are „Mintea-egoul
Naturii Create”, pe când Omul Îmbrăcat cu Divinitatea are
„Supraeul de Filiaţie”, acea Supraconştiinţă a Stării „Faţă
în Faţă cu Divinul”. Mintea îşi „imaginează din propriile
plăsmuiri şi memorii” atât propriile mişcări, cât şi toate
relaţionările. Supraeul de Filiaţie-Personalul Omului nu-şi
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mai imaginează şi nici nu mai preface, ci „Primeşte
Divinul”, cu care se şi Întrepătrunde. Mintea niciodată nu
„primeşte” direct, ci „memorează pe propriile forme”, de
unde „deformările minţii”. Şi misticile antice au înţeles
„iluziile minţii, dar nu au înţeles Taina Chipului de
Filiaţie” care este Adevărata Conştiinţă a Omului.
De aceea în sens mistic creştin, se „scoate” Mintea
îmbrăcată în chipul şarpelui în „Sacrul Crucii Închinării
Chipului de Filiaţie”.
*
Se consideră Chipul de Bărbat ca Chipul de Divin în
Exterior şi Chipul de Creaţie în Interior, în Unire Personală Proprie. Bărbatul are Mintea de Divin şi Inima de
Pământ (creaţie). Femeia are Mintea de Pământ (creaţie) şi
Inima de Divin. Destinul Bărbatului este să Îmbrace în
Divin Exteriorul Lumii (ca Preoţie) şi Femeia să dea Trup
Divinului din Interior, pe care trebuie să-l Nască. Bărbatul
este Preoţie în Exterior şi Templu-Biserică în Interior şi
Femeia este Templu-Biserică în totalitate.
Bărbatul trebuie să facă Prefacerea Interiorului în
Duhovnicie de Exterior (Preoţie), de unde zisa Unire a
Minţii cu Inima, care să Prefacă „Mlădiţa” Chipului Euharistic al lui Hristos. Orientarea Bărbatului este de a Îndumnezei Inima sa de Pământ, de a-i da Chipul Divinului.
Bărbatul prin Mintea de Divin să Transforme Firea de
Pământ a Inimii. Bărbatul trebuie să-şi „Scoată Inima în
Exterior” ca să-i dea Forma de Divin, de unde Activul
Bărbatului pe Planul Exterior. La Bărbat Divinul să nu stea
„ascuns” în Interior, ci să se Arate ca Divin, să dea „Formă
de Divin” tuturor Formelor. Mintea Bărbatului nu are voie
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să ia „forme de Pământ”, ci să Îmbrace Pământul în Forma
Divinului. Orice „împământenire” a Bărbatului este o
„feminizare” patologică a Personalităţii sale. Bărbatul
trebuie să Ridice Chipul Pământului la Chipul de Cer, să
Prefacă Euharistic Pâinea Lumii în Chipul Pâinii Cereşti.
Specificul Femeii este de a da Trup de Templu-Biserică
Divinului din Interior. Acest Trup de Creaţie al Divinului
este însăşi Taina Creaţiei, de unde Femininul este „Dublă
Taină”.
Bărbatul este o Coborâre directă a Divinului peste
Forma de Creaţie, ce dă o Supraformă Divină. Bărbatul nu
Naşte Divinul în Trupul său, ci Coboară şi Primeşte Divinul
„peste” Trup şi îl face Supraformă. Mistica Bărbatului este
prin Unirea cu Inima şi cu Trupul, dar nu să facă „pat
nupţial” cu acestea, ci să le dea Supraformă de Divin, ca
Euharistie, Cină de Taină.
Femeia este ca „Leagăn de Naşterea divinului în Chip
de Trup”. Bărbatul nu „Dăruieşte” nimic din Sine, ci Primeşte Direct Divinul „peste” Sine, trebuind doar „Deschiderea” fără oprelişte. Femeia Dăruieşte Trup Divinului ce
Se Întrupează şi prin această Dăruire se şi Deschide.
Bărbatul nu are voie să facă „mistica de componente” ale
Trupului, ci Mistica de Teo-Formarea Întregului. Mistica
Bărbatului nu are voie să fie în „oprire în Trup”, ci în
Oprire Directă în Divin, care Transcende Trupul. Mistica
Femeii are şi o „oprire” în Trup, dar nu ca „auto-corporalizare”, ci ca Dăruire a Trupului spre Întruparea Divinului.
Bărbatul care nu face Divinizarea „peste” Trup cade în
„auto-divinizare” până la feminizarea chiar a „auto-corporalizării”, iar Femeia care nu face „Întruparea Divinului” de
asemenea cade în „auto-divinizarea auto-corporalizării”.
Femeia face „idol” din propriul Trup, de unde „gătelile şi
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sulimenelile de auto-înfrumuseţare”. Şi din acestea vine
„auto-gustarea” din propriul Trup, care este „auto-desfrâul”,
până la oribilele perversiuni.
Bărbatul trebuie permanent să dea Supraformă de Divin
la toate şi Femeia să dea Trup de Creaţie Divinului. Bărbatul
trebuie să Vadă Lumea prin Ochii Divinului. Totul trebuie
Îmbrăcat în Divin, ca Iconizare, dar ca Supraformă, fără să
transforme Natura Creată din Interior, care rămâne Chip
Creat, astfel fără pericol de idolatrizare. Femeia trebuie să
Vadă Lumea prin Ochii de Trup-Creaţie, care nu mai sunt ai
săi, ci ai Divinului care se Întrupează în aceşti Ochi. Femeia
să aibă Supraconştiinţa că Ochii săi de Trup-Creaţie nu mai
sunt ai ei, ci ai Divinului care Asumă aceşti Ochi Trupeşti.
Vederea Bărbatului este „Ochi de Divin” prin care Chipul
de Creaţie Vede Lumea, iar Vederea Femeii este „Ochi de
Pământ-Creaţie” prin care Vede Dumnezeu Lumea.
Paradoxal, Divinul din Lume este „Ochiul de Femeie”.
Ochiul Bărbatului „acoperă-îmbracă” Chipul Creat cu
Divinul, dar nu Preface Chipul Creat în Divin încât adesea
mistica Bărbatului este „Formalistă şi prea exterioară”.
Ochiul Femeii, făcând Întruparea Divinului, Aduce Divinul
în Lume şi Îl „Impropriază” Lumii, până la „aparenta”
Divinizare a Lumii. Frumosul din Lume este „Trup
Feminin”, dar care trebuie Dăruit Trupului Divinului, ca
Trupul Divinului... Iubirea în Sine a Femeii este Iubirea de
Mamă. Caracterul Femeii este în Sine Caracter de Mamă,
chiar dacă nu are Copii. Naşterea Copilului este tocmai
Naşterea Caracterului său de Mamă în Sine. Inima Femeii
este Caracterul de Divin, care Se „face Copil în Naştere în
Exterior”. În tot Lucrul şi Activitatea Femeii este acest
Caracter de a Naşte Divinul din Sine şi a-i Dărui Trup.
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Practică isihastă
Practica Iconică Isihastă după tradiţia Pustnicului
Neofit este în mod direct o evidenţiere a Chipului Divin
care trebuie să Îmbrace Chipul de Creaţie. De aici Practica
Rememorării Suportului Divin.
Zilnic să-ţi „muţi” Conştiinţa Fiinţială Integrală pe
Chipul Divin care te Îmbracă. „Scoate” tot ce este în tine,
lasă să iasă tot din tine, în jurul-exteriorul Corpului tău,
unde este „Focul Divin şi Imago Dei”, acel Model Divin
Creator propriu ţie. Centrează-ţi tot Fiinţialul tău pe acest
Suport Divin, în care Regăseşti Propriul Chip cel Adevărat.
Personalizarea ta să fie pe acest Suport Divin, nu ca Interiorizare, ci ca „Iconizare, Stare Faţă în Faţă cu Divinul”.
Deschide Ochii larg, ridică sprâncenele şi revarsă-ţi în
Gest de Închinare, Credinţă şi Iubire tot ce este în tine. Nu
lăsa nimic care să nu iasă la Închinare, Curăţire şi refacere
în Chipul Divin.

Medicină Isihastă
Pe baza tradiţionalului Specificului Carpatin al Pustnicului Neofit, noi facem o lărgire pentru zilele noastre şi ca
o Terapeutică Medicală. Din cele constatate, „valorile
mistice” au şi o latură „medicală”, care este foarte folositoare nouă, celor slabi religios şi spiritual.
Mulţi, nu direct prin Religie ajung la Recăpătarea Conştiinţei Divine, ci prin aceste „legături” cu Divinitatea.
Medicina este şi în actualitate cea mai apropiată
Omului. Mulţi Recunosc Religia prin căutarea Medicinii.
Să nu se confunde însă Medicina cu Religia. Religia este
Chipul şi Originea Sănătăţii, iar Medicina este „ajutorul”
pe care-l revarsă Divinul din Iubirea Sa pentru Omul ce
trebuie ridicat din păcat şi boală.
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Boala Omului, s-a văzut, atinge în primul rând
Persoana-Integralitatea-Forma-Chipul de Om, şi apoi se
răsfrânge pe Structurile interne Psihice şi Corporale.
Chipul Persoanei noi îl refacem prin Rugăciune, Dialogul
cu Dumnezeu, ca Reintrarea pe Suportul Divin-Viul în
Sine al nostru. Noi ne Hrănim din Viul Divin, altfel am
dispărea total. Dar noi ne Hrănim şi din „Natură”, pe care
avem Menirea s-o Transfigurăm-Ridicăm în Divinitate.
Ca Medicină Isihastă noi insistăm pe Sacralitatea Mâncării, ca Act de „Prefacerea Naturii” în Iconicul-Îndumnezeirea-Asemănarea Trupului Hristic.
Sileşte-te să Conştientizezi că Mâncând, nu „consumi şi
distrugi”, ci „Asumi Natura” ca să o „Prefaci-Umanizezi”,
ca prin Chipul Omului să treacă în Chipul lui Dumnezeu
Cel Întrupat. De aceea creştinul face Rugăciune înainte de
Mâncare, ca o „Oferire Domnului”, ca prin aceasta Darul
Dumnezeiesc să ajute Prefacerea. Mâncarea noastră trebuie să fie ca o „preînchipuire-premergere” la Mâncarea
Divină, ce pe Pământ este Euharistia Liturgică Hristică şi
în Viaţa Veşnică la fel, ca Împărtăşire.
Şi tot repetăm mereu şi vom repeta, Chipul Mâncării
noastre obişnuite este şi trebuie să fie prin „Chipul Pâinii”,
care este Preînchipuirea „Pâinii-Trupului Hristic”, de care
trebuie să ne învrednicim, altfel vom fi în „boala veşnicăiad”. Să nu confundăm Pâinea cu Împărtăşirea, dar ele
sunt în „legătură” de Chip, ca o Rememorare. De aici şi
Medicina noastră Isihastă ca Rememorarea Viului prin
Chipul Pâinii, prin Tratamentul cu Pâine Pustnicească.
„Medicamentul minune” al Medicinii Isihaste este
Mâncarea îndeosebi cu Chipul Pâinii (Vezi pe larg Reţetele
Medicinii Isihaste).
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Noi, ca Medicină Isihastă, insistăm aproape supărător
pe aspectul „mâncării-hranei” Omului. „Şarpele-autochipul” nostru „consumă” multă energie şi nu se mai satură.
De aici importanţa zisului „Post religios”, care prin reducerea şi oprirea mâncării să trezească Memorialul Chipului Divin, dincolo de autochipul propriu de Creaţie.
Mai mult, „mâncarea ascetică”, ca o „anumită mâncare”,
ca o „hrană vegetală şi mai mult cerealieră”, face o „slăbire a
şarpelui-autochipului”, cu Reîntoarcerea la Conştiinţa Chipului Divin, din care trebuie să se Hrănească Fiecare în
primul rând. „Şarpele-autochipul” se caracterizează prin
„plăceri pătimaşe”, care doar prin „Post” se pot învinge.
După căderea din Rai, Omul cade pe latura Corpului, de
unde amplificarea unor funcţii organice, ce compensează pe
cele Sufleteşti. Aşa Iubirea se transpune pe sex; comunicarea
se traduce prin digestiv, de unde trebuinţa Castităţii şi a unei
asceze alimentare. Mulţi fac mare caz de „puterea Minţii”, ca
singura posibilitate a Înduhovnicirii Omului. Practic se
observă că Mintea chiar măreşte partea pătimitoare a
Omului. Curăţirea Minţii nu se face doar prin Minte, ci în
primul rând prin „asceza mâncării”. Creştinismul nu este o
înduhovnicire metafizică, ci o Înduhovnicire prin Regăsirea
Suportului Divin în care Omul trebuie să se reîntoarcă.
Specificul Medicii Isihaste insistă pe Chipul Pâinii, ca
Mâncarea ce Rememorează Chipul Divinului. Orice ai
mânca, este o hrănire obişnuită, pe când Chipul Pâinii
redă „Sacralitatea Hranei”, care este în primul rând condiţia Naturii Create de a se „menţine” doar din Divinul
Creator.

344

Moş-Pustnicul din Carpaţi
Foaie de Practică Isihastă

XIII
Moş-Avva,
Părintele meu,
Ascult Povaţa ta,
Cărarea
Ce mi-o Deschizi
De la Pământ
La Cer,
Pe care să merg
Neabătut.

Moş-Avva,
Părintele meu,
Legea Duhovnicească
A Practicii
Mereu mi-o aminteşti,
Legătura podoabă
A Urmaşilor
Pustnicului Neofit.

Cel ce Caută Taina Duhovnicească nu are nevoie de
nimic altceva, decât de „Practica neîntreruptă”. Nu cine
ştie ce învăţături ascunse sau puteri miraculoase sunt
condiţiile Vieţii Duhovniceşti, ci „Hotărârea fermă” de a
face Practica de zi şi de noapte şi de tot momentul, peste
toate piedicile, peste toate îndoielile, peste toate încercările. Să nu doreşti nimic ca efect, doar numai „Starea
neîntreruptă a Practicii”.
Unii intră în „Cămara Inimii”, sau se Roagă cu Gesturi
în afară... Indiferent de modul Rugăciunii, din Dragoste
pentru Dumnezeu, Roagă-te cu Predarea totală Domnului,
ca o „Jertfă” pe Altarul Rugăciunii.
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Bucură-Te, Puntea
Peste care Dumnezeu
Însuşi Se coboară
Şi Făptura
Îşi întrece chiar „măsura”.
Bucură-Te, Icoană
Inimă în Rugăciune
Chipul Maicii Domnului.

Fă şi-n mine ca Rostirea
Închinării ne-ncetate,
Să şoptească
Grai de Taină,
Ca şi-n mine în Icoană
Inima să se prefacă,
Scară până-n Cer.

L-am cunoscut pe Moş-Avva în ultimii săi Ani de Viaţă
pământească. Deşi nu prea în vârstă, nevoinţa sa ascetică
îşi lăsase urmele din plin. Nu mai avea vigoarea pe care
doream eu să o sesizez. O slăbiciune tot mai persistentă
punea stăpânire pe trupul lui. Avea o paloare galbenalbăstruie, dar Ochii păstrau o Vioiciune, ca semn al
Tainei mistice de care era plin.
La mistici Ochii sunt „Icoana Vieţii lor”. Un mistic se
caracterizează nu prin ceea ce ştie, ci prin ceea ce „Vede”:
Ultima treaptă mistică este „Vederea de Taină”, în care
sunt atât Conştiinţa, cât şi simţirea. În creştinism, Vederea
de Taină se mai numeşte Iubire. Puţini înţeleg această
Iubire-Vedere. O zisă Iubire ce doar se simte, nu este încă
mistică. Simţirea te amestecă şi chiar te absoarbe confuz,
pe când Iubirea-Vedere păstrează „Starea Faţă în Faţă”, ce
lasă neatinse Identităţile Iubirii.
În creştinism Iubirea nu este „contopire”, ci paradoxal,
„Distincţia Celuilalt” în starea sa absolută, faţă de care
totodată te Distingi. În Iubire, doar Distingerea Totală a
Celuilalt este Iubire, altfel o pierzi, sau cazi în „auto-iubire”.
Zisa „depersonalizare” mistică, în creştinism este tocmai
această „Distingere Totală a Celuilalt”, care ia „locul prim”
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şi prin care tu te Identifici apoi. Iubirea se Vede, dar numai
prin „Ochii de Vedere ai Iubirii” ce doar misticii adevăraţi
o cunosc. Misticul atât Iubeşte cât Vede şi Vede atât cât
Iubeşte. Când te-ai Întipărit în Vederea unui mistic, te-ai
Întipărit şi în Iubirea lui. Această Întipărire pe care noi o
numim Iconicul mistic este Taina Vieţii mistice Creştine.
Dar Ochii Vederii Iubirii mistice au altă „optică”, în care
este de fapt toată mistica de Taină. Se zice că Puterea Vieţii
este „Imaginaţia”, din care ies Voinţa şi Acţiunea. Imaginaţia este o reflectare tocmai a Vederii în Sine. Viaţa nu
poate fi fără Vederea Celui din care s-a Născut şi pe care de
fapt îl Trăieşte. Viaţa este posibilă doar dacă Oglindeşte
permanent Chipul Celui din care are Viaţa. Noi după păcat,
am pierdut Vederea directă şi am rămas cu nostalgia ei,
care este „închipuirea”, Imaginarea în compensaţie. Viaţa
este pe Suportul Chipului Originii şi de aici ies toate
potenţele Vieţii. Memoriile Vieţii sunt în Supramemoria
Vederii Chipului Originii. Când Viaţa nu-şi mai Aminteşte
aceste Memorii, se pierde. Păcatul a despărţit şi a distanţat
Chipul de Memoriile ce ies din el. Memoriile, în lipsa Chipului, Îl Reconstituie ca Imaginaţie şi chiar ca Închipuire.
Misticul ajunge să recapete Vederea directă a Chipului, fără
să mai fie nevoie de Imaginare şi Închipuire. Păcatul ne-a
redus doar la o „Vedere prin Memorii”. Misticul are Vederea
„Transmemorială”, dincolo şi peste Memorii.
La Moş-Avva am surprins în Ochii săi tocmai această
Vedere de Taină.
 Fiule, îmi spunea el, Viaţa noastră este o „Desfăşurare
de Memorial” a Chipului nostru şi totodată o Vedere a
Răspunsului nostru. În Chipul nostru Personal avem toată
Viaţa, dar care nu se Împlineşte dacă nu ia Chipul Răs347

punsului Propriu, care este tocmai Vederea directă. Dacă
nu ajungi să „Vezi Chipul Vieţii Faţă către Faţă”, rămâi tot
la „Memorialul de imaginaţie şi închipuire”, ce înseamnă
că nu te-ai dezvoltat, nu ai Născut Chipul din „Sămânţă”.
Să te Întâlneşti cu Chipul Vieţii, nu doar să-l ai ascuns ca
Memorial, este Menirea Vieţii noastre. Şi Chipul Vieţii, în
noi, Creaţia, este în primul rând Chipul lui Dumnezeu,
faţă de care Chipul nostru Personal trebuie să Răspundă,
să Vadă.
Într-adevăr, un mistic nu mai trăieşte cu închipuiri şi
imaginaţii, ci dintr-o Realitate concretă, ce se Vede direct.
Cât poţi Acumula din această Vedere Reală este Împlinirea Vieţii tale.
Dar trebuie bine evidenţiat faptul că Vederea de Taină
este Iubirea. Doar pe Cel care îl Iubeşti îl poţi Vedea
„dincolo de tine”. Vederea mistică este „Vederea dincolo
de tine”, ce face posibilă Vederea directă a tuturor celorlalţi. Noi Vedem prin noi Înşine, ceea ce ne preface Realitatea cu propriul subiectivism.
Mai mult, în această Vedere mistică este o Tărie suprafirească, o Neclintire, o Permanenţă. Noi în general avem
mereu sentimente şi păreri schimbătoare. A Vedea Ceva
Neschimbat este o Taină. Doar Dumnezeu este Acelaşi
absolut. Omul Duhovnicesc se apropie şi el de acest Chip
al Permanenţei. Chipul lui Dumnezeu din Om este Iubirea,
ce este Neschimbabilă. Când Vezi prin Iubire, nu te mai
schimbi, ci ai tocmai acea Tărie Neclintită. Şi demonii sunt
neputincioşi în faţa acestei Tării de Taină.
Pe Moş-Avva îl vedeam eu, începătorul Ucenic, prin
acest Caracter, ce copleşea pe toate celelalte.
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„Ochi mai adânci ca marea; necuprins de Cer; pătrunzători ca fulgerul; Tărie neclintită; Iubire permanentă”.
 Să nu te scârbeşti de mine, Fiule, îmi spunea adesea
Moş-Avva, că vezi un Bătrân neputincios, Om obişnuit ce
se apropie de trecerea pământească. Nu căuta la mine
„Darurile Harismatice”. Dacă poţi să Vezi în mine puţina
mea Iubire pentru Dumnezeu, îmi vei vedea Chipul meu
propriu-zis. Monahul, Fiule, este această Căutare a Iubirii
de Dumnezeu. Toate zisele nevoinţe ale unei întregi Vieţi
pământeşti se văd în Rodul acesta: „câtă Iubire de Dumnezeu ai câştigat”. Şi să ştii, Fiule, că mai ales la sfârşit se va
separa aşa de tare „omenescul” de acest „SupraomenescIubire de Dumnezeu”, încât treci prin cea mai dură probă
a Vieţii. Şi tocmai aici este Taina. Omenescul în sine, ca
Fire de Creaţie, rămâne închis şi chiar contrar, dacă nu se
depăşeşte în Supraomenesc. Doar Dumnezeu este: „Eu
Sunt Cel ce Sunt” (Ieş. 3, 14). Creaţia este: „Sunt ceea ce
voi Fi”. Acest „Ce voi Fi” este Rodul Vieţii, este Iubirea de
Dumnezeu. Noi vom rămâne Omenescul simplu, şi doar
Transfigurarea prin Iubire ne va da Chipul Împlinirii. Iată
Fiule, eu sunt la momentul când se face „separarea” totală
dintre Omenescul meu şi Iubirea-Supraomenescul meu.
Noi, Creaţia, suntem o Natură Creată în care se întrupează Chipul lui Dumnezeu, şi din această Unire se Nasc
Sufletul şi Corpul nostru. Omul este „Ţărână-Natură” în
care se Suflă Chipul lui Dumnezeu, şi din această întrepătrundere de Taină se Creează Sufletul şi Corpul nostru.
Noi suntem astfel Fiinţe Personal-Individuale, cu Pecetea
Chipului lui Dumnezeu şi cu Pecetea Lumii-Naturii Create,
cu Supramemoriile Divine şi cu Memoriile Lumii Create.
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În toată Fiinţa noastră Suflet-Corp sunt Supramemoriile
Chipului Divin, şi totodată Memoriile Naturii Create, care
datorită păcatului adamic nu mai sunt în „legătură direct
conştientă”, ci „învăluite”, datorită „orbirii” Fiinţei noastre.
Viaţa noastră este „Calea dintre Chipul lui Dumnezeu şi
Chipul Naturii Create”, care se împlineşte când Chipul lui
Dumnezeu şi Chipul Creat se Întâlnesc şi se Văd. Dar în
acest moment de Vedere de Taină se face o „înfricoşată
separare” dintre Chipul lui Dumnezeu şi Chipul Creat, ca
să nu se confunde Dumnezeu cu Făptura Creată. Este în
noi un „Hotar transcendental” între Dumnezeu şi Creaţie,
o „prăpastie de netrecut” şi paradoxal, la acest „Hotar” se
face şi Întâlnirea dintre Divin şi Fiinţa Creată. Misticii
antici vorbesc de acest „gol transcendental”, în care te
mistui şi din care înviezi. Aici este şi „originea morţii”.
În mod normal, nu există „moarte”, ci trecere prin
„separarea hotarului transcendental”, prin care Fiinţa
Creată se Vede „goală de Divin”, ca o „dezbrăcare de Chipul Divin” ce lasă Fiinţa Creată într-un „gol înfricoşător,
ca o moarte”. Fiinţa Creată doar pe „Suportul” Pecetei
Chipului Divin poate exista, altfel „cade în prăpastia
goliciunea transcendentală”, tocmai „chipul morţii”. Chiar
dacă nu era „păcatul” Fiinţa Creată trebuia să „treacă prin
separarea de la Hotarul transcendental”, ca posibilitatea
Identificării neamestecate dintre Divin şi Chipul Creat,
când Conştiinţa Creată Vede Pecetea Chipului lui Dumnezeu ca net distinctă de Chipul Creat. Păcatul forţează
această „separare”, şi mai mult, mai face şi o „separare de
Natura-Corpul Sufletului”, ca „dublă moarte”.
Fiule, şi Sfinţii mari erau înfricoşaţi de momentul acestei
„treceri Transcendentale”, ca o „separare de Divin şi o
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rupere de Natura Creată”, ca „dublă prăpastie de la Hotarul
ultim”. În mistica noastră creştină, cel mai important fapt
este „neamestecarea” Divinului cu Făptura Creată. Panteiştii
antici au idealul mistic al „absorbirii creaţiei în Divinul
însuşi”, fapt de neadmis în creştinism. De aceea mistic
creştin, ultima „probă mistică” este tocmai această „separare
netă dintre Divin şi Creaţie”, de la „Hotarul-prăpastia
transcendentală”. Şi marii Sfinţi trebuie să „treacă prin
Focul Hotarului transcendental”, din care să Învieze la
Conştiinţa Veşnică a Neamestecului dintre Divin şi
Creaţie, dar la o Unire-Împletire de Chip şi Participare,
Întâlnire-Vedere fără absorbire, tocmai prin Distincţia netă
dintre Divin şi Natura Creată fiind Taina Vederii-Iubirii
Nemuritoare.
În mistica specific creştină, doar „Distincţia” dintre
Chipul Divin şi Chipul Creat poate face „Legătura VederiiIubirii Veşnice”. De aici „trecerea prin separarea ultimă”,
când Fiinţa Creată se „dezbracă de Pecetea Chipului Divin”
şi se Vede „goală pe sine”, prin această „dublă Vedere”
căpătându-se „Conştiinţa Învierii Veşnice”.
Ultima treaptă a misticii creştine este, paradoxal, tocmai
această „separare mistuitoare”, în care Supranaturalul
Divin se separă de Naturalul Creat, şi Fiinţa Creată trece
prin „Distincţia de Hotar-prăpastie” dintre Divin şi
Creaţie.
Omul trebuie să treacă prin „Prima Judecată a separăriidistincţiei dintre Divin şi Creaţie”, urmând apoi şi
„judecata de adaus a păcatului”.
Iată, Fiule, acum spre sfărşitul Vieţii mele pământeşti,,
vei vedea tot mai mult această „separare-distanţare” dintre
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Harul Divin din Mine şi Natura goală, stricăcioasă şi
păcătoasă a mea. Eu însumi voi trăi cu dureri înfricoşătoare această „separare”, care îmi va statornici Conştiinţa
Veşniciei.
Trebuie să trec prin „Focul Hotarului” dintre Divin şi
Natura Creată, să se Vadă net şi clar ce sunt eu ca Natură
creată şi ce este clar şi net Dumnezeirea cea Dincolo de
Creaţie.
Acum, Fiule, se va vedea şi câtă Iubire de Dumnezeu
am acumulat, cât pot eu să fiu neabătut în această Iubire,
chiar trecând prin „golul-prăpastia ultimă”. Unii Sfinţi
vorbesc de „focul iadului” din ceasul morţii, chiar de un
iad cu mult timp înainte de moarte. Bolile şi marile încercări ale multor Sfinţi sunt grăitoare în acest sens.
Misticul Creştin nu este un „iluminat absorbit în Divin”,
ci o „Cale de Distincţie tot mai Vie dintre Divin şi Natura
Creată”, aparenta „separare transcendentală” făcând
posibilă Adevărata Iubire dintre Fiinţa mea şi Dumnezeu.
Trebuie să treci prin „Smerenia ultimă”, altfel nu vei
avea Conştiinţa adevărată a Veşniciei. Se spune că în acest
moment al „Hotarului ultim” se fac uimitoare şi înfricoşătoare „Prefaceri”. Treci prin Focul Supraarzător Divin,
ca să te Îmbraci în Învierea Vieţii Veşnice. Este aşa de grea
acea clipă, încât chiar Domnul Hristos în Grădina
Ghetsimani a avut o stare de teamă. Este Descoperirea în
totalitate a „Hotarului dintre Divin şi Creaţie”, când tu ca
Natură Creată te Vezi „separat total” în Suprainfinitul
Divin, ca un suspendat deasupra unei „prăpăstii absolute”.
Aceasta este zisa Iluminare, în sensul nostru creştin, când
capeţi Conştiinţa pe Veşnicie a ceea ce eşti tu ca Natură
Creată faţă de Divinitatea ce te-a Creat. Misticile antice
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visează la o Unire-absorbire preafericită în Divinitate.
Creştin, doar după Prefaceri-treceri prin acest „Hotar
transcendental” are loc şi o „Comuniune cu Divinitatea”.
Aşa, Fiule, în mistica noastră creştină vei vedea „Balanţa”
dintre Creaţie şi Divinitate, deasupra Prăpastiei transcendentale înfricoşătoare. Fericit care va Înclina pe Tărâmul
Veşniciei.
Şi eu, Fiule, mă pregătesc să intru la „Cântărirea
Veşniciei”, unde dezbrăcat de însuşi Chipul Divin, doar cu
Propriul meu Chip de Creaţie, are să se Vadă cât am
Crescut Viaţa Dăruită de Dumnezeu şi câtă Iubire am
acumulat. Fiinţa mea Personală, fără nimic, se va Cântări,
doar Iubirea fiind Propria mea greutate.
Anticii vorbesc de „golirea totală de sine”. Noi, creştinii,
vorbim de „Distingerea absolută” dintre Divin şi Natura
Creată.
Trebuie să te Vezi pe tine, Făptura, fără „nimic”, ca să te
poţi Umple de Divin. „Nimicul” în sens creştin nu este
nici „golire, nici anihilare”, ci „separarea absolută” dintre
Divin şi Natura Creată, ca „Hotar transcendental”, ca
„nimicul prăpastiei absolute” ce-ţi va da Conştiinţa Veşniciei.
Fiule, îmi pare rău că tu ca Ucenic începător mă găseşti
tocmai la momentul trecerii „Hotarului ultim”. Ce o să
vezi la mine, decât ultima zbatere dintre Divin şi Creaţie,
când se face tot mai mare „prăpastia dintre cele două
Realităţi”. Stricăciunea până la „nimicul de Creaţie” se va
accentua tot mai mult, şi tu vei fi contrariat în Idealul tău
de „mistică supranaturală”. Am avut şi eu din plin
„Supranaturalul Divin” în Urcuşul meu Duhovnicesc, dar
acum trebuie să-l las şi să rămân „nimicul de Creaţie”, ca
să pot Vedea Supraplinul Divin.
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Dacă vei putea suporta acest contrast, vei avea ocazia să
pricepi cea mai mare Taină a misticii Creştine.
Nu miracolul este Chipul meu Duhovnicesc, ci „Distingerea” netă şi clară dintre Divinul Cel Dincolo de Creaţie
şi Natura separată de Creaţie. Nu este o „despărţire”, ci o
„separare-distincţie” de Taină, prin care să se evidenţieze
fără confuzie Creatorul de Creaţie. În sens creştin, Fiinţa
Creatorului nu se poate amesteca niciodată cu Fiinţa
Creată şi de aceea Întâlnirea dintre Făptură şi Creator se
face prin Distingerea maximă a lor. La acest „Hotar de
Distingere absolută” se poate avea Vederea Celui Nevăzut. La acest Hotar Conştiinţa ta de Făptură îşi capătă
Permanenţa proprie, prin care nu va mai avea „iluzia şi
confuzia” dintre Miracolul Divin şi „firescul de creaţie”.
Până ajungi la acest „Hotar al absolutului” îţi trebuie
într-adevăr şi Miracole, dar acum în faţa Hotarului,
„separarea” netă este singura Distincţie Supramiraculoasă.
Normal, această „Distincţie absolută” trebuie să o ai
înainte de moarte, ca moartea să nu fie lipsită de „Vederea
de Dincolo”. Din cauza păcatului majoritatea mor fără
„Vederea de Taină”, ce va produce o suferinţă în plus.
Paradoxal, acum la sfârşit, când se pare că am acumulat
„totul”, văd cu surprindere că „nu am nimic”. Este şocantă
această constatare. Ce sunt eu, Făptura, faţă de Divinitate?
Eu ca Natură de Creaţie sunt cu totul „Altceva” decât
Divinul şi acest „Altceva separat” va revela „prăpastia de
netrecut” dintre Divin şi Creaţie. Am crezut că am în mine
„Divinul”, că sunt Divinul şi într-un Chip al meu de
Creaţie, că l-am purtat şi l-am deschis în propria mea
Personalitate. Aşa este, Divinul s-a Revărsat şi în Făptura
mea. Dar trebuie să vină momentul când să se Distingă ce
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sunt „Eu Făptura”, faţă de Divin, ca să nu se confunde una
cu alta.
În sensul nostru creştin, trebuie ca şi Făptura să se
„Reverse în Divin”, ca Răspuns de Asemănare. Dacă
Natura Creată este „neutră” şi Ogorul în care Divinul se
Seamănă pe Sine, trebuie să vină momentul când Divinul
să fie „neutru” şi Natura Creată să se „Semene” în Divin.
Aceasta este „Intrarea Făpturii în Divin”. Anticii vorbesc
de o „reabsorbire” a Divinului din Natura Creată. Creştin,
nu este o absorbire, ci un „Supramiraculos” în care Natura
Creată Intră în Vederea Divinului prin Întâlnirea Faţă în
Faţă. Absorbirea nu este nici vedere, nici întâlnire, ci o
anihilare de creaţie în impersonalul Divin. În creştinism,
Taina ultimă este tocmai Distincţia absolută prin Vedere
Faţă către Faţă a Celui de Dincolo cu Cele de „Dincoace”.
Dar cum am mai amintit, Ochii Vederii absolute sunt
Iubirea. În creştinism, Iubirea nu este „contopirea în
celălalt”, că atunci nu mai ai de fapt iubire, ci contopire.
Iubirea în sens creştin este „Distingerea absolută a
Celuilalt” faţă de tine. Când poţi Vedea total pe Celălalt,
fără să-l absorbi, fără să-l prefaci cu propriile tale simţăminte, atunci vei descoperi Iubirea. În general noi vedem
şi simţim ce dorim şi ce asimilăm pentru propriul interes.
A Vedea peste toate acestea, nu din interesul nostru, ci
pentru „Totalitatea Celuilalt”, este Taina Iubirii. Dar ca să
Vezi „Totalitatea Celuilalt” trebuie să treci printr-o paradoxală „separare absolută”, nu de „despărţire”, ci de
„Distingere”, în care Tu să poţi „lăsa total pe Celălalt”, iar
Tu să fii „alături total” şi între Tine şi Celălalt va apare
astfel o tainică Vedere-Iubire. Cea mai mare suferinţă a
creştinului este „întunericul-nevederea”, că înseamnă
neîntâlnirea Iubirii. Doar Iubirea cu Vedere este Iubirea
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Adevărată. De nu-l Vezi pe Cel Iubit, te autoamăgeşti cu o
mascată „autoiubire”. A absorbi sau a te absorbi în Celălalt
este de fapt o „autoiubire”. Întunericul este neiubire şi
doar Vederea este Iubire.
Iubirea este însăşi Firea Fiinţei Create; este Chipul
Personal şi Individual al Fiecăruia. Fiecare Iubeşte în Chipul său propriu. Atâta ai „Crescut”, câtă Iubire ai Deschis
în tine. Zisul „Sinele-Entitatea” ta este această IubireConştiinţă Personală. Când ajungi la „Hotarul Veşniciei”,
Cel ce se Distinge în tine este acest Personal-Iubire.
Este mare Taina Iubirii. Are capacitatea Fiinţială de a
Ieşi şi peste tine, de a se Împărtăşi şi Altuia, de a Acumula
şi încăpea în sine tot ce Iubeşte. Iubirea este Interiorul şi
Exteriorul şi peste acestea. Iubirea are Duhul Memorial şi
totodată Eul-Personal-Activul propriu. Pe Chipul Iubirii
Vine şi Harul Sf. Duh.
Iubirea noastră de Creaţie are Vederea Fiinţialităţii de
Creaţie, dar totodată, prin Chipul Pecetei Divine Suflat de
Dumnezeu la Naşterea ta, poate Distinge şi Arătarea
Divinului.
Fără Suportul Divin, Ochii noştri nu Văd Divinul, ci
sunt orbi la Lumina Divină. Păcatul a orbit Vederea
Creaţiei. Cu cât Iubirea noastră de Creaţie Acumulează în
Sine tot mai mult Pecetea Chipului Divin, cu atât Vede
Cele Dincolo de Creaţie.
Sf. Părinţi creştini vorbesc de Harul Sf. Duh, care dă
Vederea peste Fire.
La „Hotarul Veşniciei” rămâne doar „Iubirea ta” în
„separare totală” faţă şi de Har, dar fără să te „părăsească
de fapt Harul”. Acum se Vede ce este Iubirea ta, dacă a
Crescut în „Tărie şi Neclintire”.
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Peste „Hotarul transcendental” tu, Făptura, nu poţi trece,
dar Chemi ca Divinul să Treacă la tine. Aici este Taina
noastră. Divinul Vine la tine dacă tu Întinzi Iubirea ta
proprie, pe care Divinul să o facă „Punte”. O, Taină
minunată!
Tu, stricăcios şi lipsit de toate, Întinzi o „fărâmă de
Iubire de Creaţie”, care se face „Podul Suprafiresc” peste
„prăpastia Veşniciei”.
Aici este Taina Liturgicului Creştin. Divinul S-a Revărsat
în Creaţie şi a „Făcut Lumea”, dar Lumea trebuie să dea şi
ea un Răspuns propriu de Creaţie, care va fi „Trupul
Divino-Creaţie”, ce va „Lega” Creaţia de Divinitate.
„Fărâma” ta de Iubire de Creaţie este Chipul Nemuritor
din tine. Pe acest Chip Vine Dumnezeu de Dincolo şi-l
face Euharistie-Trupul Divino-Creaţie. De aceea creştinul
fără Împărtăşirea din Trupul lui Hristos este lipsit tocmai
de „Legătura” peste „prăpastia Veşniciei”.
În sens creştin, Viaţa Fiecăruia este tocmai „Creşterea
Iubirii proprii”, care să fie prefăcută la „Hotarul Veşniciei”
în Trupul-Puntea Veşniciei.
Acum la „Hotarul Veşniciei” ţi se „Cântăreşte Iubirea
proprie”, şi dacă poate Întrupa pe Hristos, eşti „izbăvit de
întunericul morţii”.
O, Fiule, iată-mă şi pe mine la „Hotarul Veşniciei”, lipsit
de toate chipurile lumii prin care am trecut, îmbrăcat doar
cu „Haina Iubirii mele”, care este ruptă şi murdară şi nu-mi
acoperă tocmai părţile cele mai ruşinoase ale păcatelor
mele. Mă Văd doar această „Fărâmă de Iubire” în Faţa
„Nesfârşitului Veşniciei”. Acum, dacă Domnul Hristos va
Săvârşi Liturghia Veşniciei mele şi Se va Întrupa în
Prescura Iubirea mea, voi „Păşi” peste Hotarul Veşniciei.
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Aşa, Fiule, să nu cauţi la mine Nevoinţele şi Harismele
Vieţii mele de până acum, ci singura „Neclintire a Iubirii
mele”, O Iubire ce nu mai are nimic din lume, la „Hotarul
Divinului”, unde este „prăpastia Veşniciei”.
Până acum Nevoinţele şi Virtuţile îmi Zugrăveau Iubirea.
Acum mă „dezbrac de toate” şi rămăn doar în „Cămaşa
Iubirii”. Până acum Rugăciunea mea era prin Nevoinţele
Duhovniceşti, acum este prin „singura Iubire”, atât cât
este. Acum, Fiule, mă Rog cu Adevărat, deşi pare o Rugăciune săracă fără culorile Harismatice, la care jinduiam.
Fiule, ai ocazia să vezi Taina misticii Creştine, de la
„sfârşitul” ei, nu de la început. Ca începător şi pe „Drumul
Duhovniciei”, eşti animat de Nevoinţe şi chiar performanţe ascetice. Te crezi tare şi puternic şi vigoarea tinereţii te ajută să faci lucruri deosebite, care atrag cu adevărat şi unele Daruri Harismatice. Mă întreceam pe mine în
post şi privegheri, în Rugăciuni neîncetate şi în retrageri
totale. Acum, la sfârşitul Drumului meu, am rămas doar
cu Iubirea, care se alege ca Untul deasupra, doar o pojghiţă,
sau doar câteva picături de grăsime.
Fiule, tu să te sileşti să mergi cu insistenţă pe „Drumul
Duhovniciei” fără oprire, ştiind de acum care este „Rodul”.
Să ai în vedere Rodul de la capătul Vieţii, de unde începe
de fapt „Veşnicia”.
Moş-Avva deşi în ultimul timp nu mai putea sluji Sf.
Liturghie, cerea să se Împărtăşească în fiecare Duminică şi
Sărbătoare şi chiar de două ori pe săptămână.
 Fiule, acum Trăiesc şi eu mai adânc Taina Sf. Împărtăşanii. Până acum mă lăsam în Ritualul Liturgic fără să fac
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vreo Teologie specială. Eram conştient de Taina Euharistiei ca Împlinirea Iubirii Dumnezeieşti şi a celei de
Creaţie, din care începe Deschiderea Veşniciei. Dacă
Trupul lui Hristos este Supracosmic, Cosmic, Bisericesc şi
Pământesc, acum pentru mine mai este „Puntea peste
prăpastia Veşniciei”. Şi dacă puţina mea Iubire nu va fi
suficientă să dea Trup lui Hristos, eu nu mă văd în Trupul
lui, ca „Mlădiţa în Butucul Viei”. Acum este „Liturghia
Veşniciei” mele. Doamne, ce Taină este acest „Hotar al
Nesfărşitului”! Acum implor pe Sfinţi să mă ajute cu
Rugăciunile lor. Acum mă Plec în cea mai de jos închinare,
ca Milostivirea Divină să fie cu mine. Acum alerg ca la
ultima Nădejde, la Ocrotirea Maicii Domnului, Cea care
are Iubirea de Mamă, care biruieşte toată frica.
O, Taină a Veşniciei, care de acum Deschizi Uşa Vieţii!
*
Rugăciunea este o Convorbire cu Dumnezeu, fie în
şoaptă, cu buzele, în tăcere, înăuntrul Sufletului nostru.
De aceea când ne Rugăm, ridicăm capul, întindem mâinile,
ne sculăm în picioare, ne depărtăm de cele pământeşti şi
ne silim să intrăm în cele Sfinte, să fim cât mai aproape de
Dumnezeu. Se rânduiesc anumite Ore pentru Rugăciune.
Trebuie să te Rogi toată Viaţa, ca să fii mereu Împreună cu
Dumnezeu.
Însuşi Duhul Sfânt se Roagă pentru noi cu suspine
negrăite (Rom. 8, 26-27).
**
Lucrarea lui Dumnezeu şi lucrarea lumii... Pe care o
alegi?... Isihia, Dorul Dumnezeiesc al celor Iubitori de
Dumnezeu.
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Invocarea Neîncetată a lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu,
este Rugăciunea de Taină; prin ea se menţine Pomenirea
lui Dumnezeu.
Mintea şi Inima sunt Locaşurile lui Dumnezeu şi
Respiraţia este o „potecă” prin ele. Leagă Rugăciunea de
Respiraţie şi vei merge pe Drumul de mare Taină.
Numele lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este şi Poarta, şi
Intrarea, şi însăşi Rugăciunea de Taină, care aduce şi pe
Duhul şi Duhul va face o Neîncetată Rugăciune. Numirea,
atenţia şi Practica Neîncetată sunt Lucrarea Isihiei. Vorbiţi
cu Dumnezeu mai des decât vă hrăniţi, cugetaţi la El mai
înainte de a respira. Tot ce poate gândi Omul de la Cer
până la pământ este deşertăciune; doar Rugăciunea este
Adevărul.
Renunţă la toate când vine Ceasul Rugăciunii şi ai
Dragoste de Rugăciune mai mult decât faţă de orice.
Închină-te mai întâi lui Dumnezeu, mulţumeşte-i şi cere
îndeosebi izbăvirea de patimi, de ispită şi de nesimţirea
faţă de cele Sfinte. Rugăciunea este o stare a minţii care
distruge toate gândurile pământeşti.
O viperă a atacat pe unul care se Ruga, dar el mai bine
s-a lăsat muşcat decât să lase Rugăciunea, că Iubea pe
Dumnezeu mai mult decât pe sine. Un altul mergând şi
Rugându-se, vede pe un înger care îl însoţea, dar nu l-a
luat în seamă ca să nu lase Rugăciunea.
Păcatul are neruşinarea de a intra în Inimă... Din Inimă
ies gândurile... Veghează Curăţirea Inimii când te Rogi.
Răul se sileşte să se ascundă în Mintea Omului, ca să
nu-l descopere, de aceea nu lăsa în Minte nici un gând rău.
Şi când Mintea s-a curăţit, Hrăneşte-te cu Hrana Vieţii,
care este Numele Domnului Iisus. Nu admite nici o închi360

puire, că noi pe pământ „umblăm prin Credinţă, nu prin
vedere”. Când Mintea începe să se umple de „Lumina
Dumnezeiască”, devine „străvezie”, de îşi vede propria
„lumină”.
Închide toate intrările şi ieşirile Minţii cu Pomenirea
Numelui lui Iisus, şi aceasta să-ţi fie Rugăciunea neîncetată. Mintea adesea cu greu suportă, „răbdarea în
Rugăciune”, că este „strâmtorată”, dar tocmai această
„strâmtorare” este „calea Rugăciunii”. Caută un Duhovnic
şi fă „Ascultare” de el, că doar Ascultarea te scoate pe tine
din propria „amăgire de sine”.
Nu face în timpul Rugăciunii meditaţii de minte, nici
opriri pe diferite „părţi ale corpului”, ci Roagă-te Curat
doar cu Numele Cel Preasfânt al lui Iisus, strâmtorând
Mintea în acesta, până vine Duhul care va da Minţii şi
Inimii „Darul Rugăciunii Neîncetate”.
Duhurile rele vor încerca să te amăgească, mai întâi cu
propriile păreri şi simţiri şi apoi cu vedenii şi descoperiri...
Renunţă la acestea toate, din Dragostea totală doar pentru
Rugăciunea Curată.
Unii intră în „Cămara Inimii” cu Mintea, alţii se Roagă
cu Gesturi în afară... Indiferent de modul Rugăciunii, din
Dragoste pentru Dumnezeu, Roagă-te cu Predarea totală
Domnului, ca o „Jertfă pe Altarul Rugăciunii”.
Fiecare zi este o „Renaştere la Viaţă” şi fiecare zi trebuie
să aibă „Rugăciunea ta” pe Altarul Vieţii. De nu te Rogi
într-o zi, eşti ca „mort” în aceasta. Nu te „lipsi” de
„Legătura de Taină”. Cine este Ataşat de Dumnezeu, se
poate Ruga şi dobândeşte Harul Duhovnicesc.
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Chiar dacă faci o Rugăciune scurtă şi fără prea multă
atenţie, totuşi fă-o ca pe un „Ritual ce are în sine Darul de
Taină”. Cei care se consacră Rugăciunii Neîncetate, aceştia
trebuie să aibă o Atenţie mai deosebită în toate ale lor, de
la mâncare până la somn.
Omul Lăuntric este, după căderea din Rai, „Chipul
ascuns” al Omului, Asemănarea Chipului lui Dumnezeu.
Ca să „dezgropi” din Adâncurile tale Chipul lui Dumnezeu,
trebuie să te Rogi mult, până Duhul Sfânt va „scoate” cele
„Dinlăuntru şi la vedere”. Rugăciunea cu Numele Domnului Iisus aduce pe Duhul, şi Duhul va Întipări pe Iisus
în Adâncul tău şi, mai mult, îl va Arăta şi pe Faţa ta.
Ziua în care nu te Rogi este ca şi cum nu ar Răsări
Soarele şi ar fi întunericul cel de moarte. Închinarea
Numelui lui Dumnezeu este Răsăritul Veşnic al Vieţii.

Omul, Biserica şi Altarul Lumii
Omul, Chipul Cuvântului care se face Trup (Ioan, 1, 14).
Trupul, Chipul Omului. Cuvântul, Chipul Fiului lui
Dumnezeu. Fiul Dumnezeu-Om, Fiinţa Lumii. OmulLume, Omul-Trup. Omul-Trup, Lumea Împlinită. LumeaÎmplinită, Omul-Fiul lui Dumnezeu. Omul-Fiu, Templul
Lumii. Viaţa Omului, Ritualul Templului Lumii. Ritualul
Omului, Lumea Redăruită lui Dumnezeu. Darul Omului,
Trupul Euharistic al Fiului-Omului.
Omul, Icoana „dintre” Dumnezeu şi Lume. Icoana
Chipului Omului, Întâlnirea dintre Dumnezeu şi Lume.
Întâlnirea, Împărăţia lui Dumnezeu, Veşnicia Lumii,
Asemănarea Creată a Lumii cu al său Creator.
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În acest context general, Omul se vede cu adevărat
Chipul Tainic al Rugăciunii, Icoana-Trupul Euharistic al
Întâlnirii (imposibile) totuşi „posibile” dintre Divin şi
Creaţia Sa.
Misticile antice se opresc la „Hotarul transcendental”
dintre Dumnezeu şi Lume, fără să se întâlnească, Lumea
absorbindu-se în Divin. În creştinism se face o „Punte”
peste acesta, care este Împărăţia lui Dumnezeu din Lume.
Chipul Omului este „Puntea şi Împărăţia lui Dumnezeu”.
Rugăciunea Omului este tocmai „Puntea dintre Divin şi
Creaţie”. Şi „Puntea Rugăciunii Omului” este „Lungă cât
o Viaţă de Om, Nesfârşită cât o Veşnicie”.
Fiul-Logosul Creator Creează mai întâi Chipul de Altar,
Cerul şi Pământul, Altarul de Sus şi Altarul de Jos. Şi apoi
începe Zidirea Lumii, pe baza Altarului. Fiul-Logosul
Creator Creează Lumea în „Două Forme”, ca „Teo-formă
şi Creaţio-formă”. Dumnezeu Logosul Creează Lumea în
„Două Spaţii deodată”, ca „Spaţiu Divino-Creaţie” şi „Spaţiu
Creaţie-Creaţie”. Logosul Divin mai întâi se Întrupează El
în Chip de Creaţie, şi Chipul Întrupat apoi Îl face Arhetip
de Creaţie.
Altarul este Chipul Logosului Întrupat, care apoi Se
face Model al Lumii Create.
Creaţia trebuie să Conştientizeze pe Dumnezeu.
Fiul-Logosul Creator Creează „Spaţiul Divino-Creaţie”
şi totodată „Spaţiul Creaţie-Creaţie”, pe care apoi „îl
Lărgeşte”. De aici aşa zisul „Centrul-Axul Lumii”.
Fiul Dumnezeiesc coboară odată Chipul Tatălui Dumnezeu şi totodată Creează un Chip de Transpunere în
Creaţie al Chipului Tatălui. De aici Altarul ca Memoria
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Originii. Altarul nostru de Creaţie este în „Dublă Fire”, de
Divin coborât în Creaţie şi de Creaţie ce Urcă în Divin.
Altarul îl face Fiul, Cel care este Rememorarea în
desfăşurare a Originii. Altarul este, astfel, Memoria pe
care Fiul nu poate să o „uite” niciodată. Chipul de Fiu este
prin excelenţă Memoria şi Rememorarea Originii, de aceea
Fiul prin aceasta are Conştiinţa de Sine. „Toate ale Tale
sunt ale mele”, zice Fiul Hristic.
Astfel, primul fapt al Fiului este Altarul-Memoria
Originii. „Casa” este Icoana Fiului. Fiul în tradiţiile primordiale este cel care trebuie să-şi „construiască” şi el o
Casă a sa proprie. Altarul este „Orientarea LoculuiSpaţiului”. De aceea Centrul unui Ţinut, Aşezare, Cetate,
Oraş, Sat, este un „Turn”, care îşi are Originea în Altar. Se
vorbeşte de Soare, ca Centru Cosmic, ca şi de Pământ, tot
ca Centru Cosmic. Aici este vestită dispută dacă Soarele se
mişcă în jurul Pământului sau Pământul în jurul Soarelui.
În sensul Biblic al Altarului şi Soarele şi Pământul pot fi,
paradoxal, Centrul unul altuia.
Altarul este Primul Act al Logosului Creator. El, Fiul
Divin, face Prima Recunoaştere a Memoriei Originii.
Divinul se Îmbracă în Creaţie şi totodată Creaţia se
îmbracă în Divin.
Spaţiul este îmbrăcarea Divinului în Creaţie, şi LuminaTimpul este Îmbrăcarea Creaţiei în Divin. Creştinismul
relevă o „Arătare” a Divinului, printr-un „Chip Divinizat
de Creaţie”.
De aici Taina Altarului, care este Divinul Spaţializat şi
Creaţia Divinizată-Aspaţializată. Este dublul Altar al
Logosului Întrupat. Altarul este „Dublă Sacralitate”, ca
Divin coborât în Creaţie şi Creaţie Urcată în Divin.
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Prezenţa Iconică a Persoanei lui Hristos este Taina
Întrupării Sale. De unde îl luăm noi pe Hristos Cel Înviat
şi Înălţat la Cer şi ce este Prezenţa Lui?
Noi nu ni-L închipuim, ci îl Conştientizăm că este
Prezent cu adevărat în tot locul, fiind Dumnezeu Cel
Atotprezent. Din cauza păcatului, noi nu-L mai Vedem şi
nu-i mai Percepem Prezenţa Sa Reală. Iov, din Vechiul
Testament, răspunde celor ce îl sfătuiau să se lepede de
Dumnezeu, că nu poate, deoarece „Simte în Nările sale
Suflarea lui Dumnezeu”. Sfinţii Percep cu Adevărat Acel
Viu Divin ce este Prezenţa lui Dumnezeu. Unii îl Numesc
Har, Energie Necreată Divină. Fiinţa, în sensul Revelaţiei
Creştine, nu „iese” în „afara” Sa, dar Iese Intrafiinţial ca
Distincţie de Persoane Treimice. Şi Persoana are Capacitatea, apoi să Iasă real şi faptic şi în „afara” Sa, fără să-şi
„piardă” Fiinţialitatea. Această Ieşire a Persoanei Fiinţiale
în „Afara” Sa este Prezenţa.
Persoana, ca Distincţie de Fiinţă în Sine, ca să fie
Completă, are o Distincţie „peste hotarele” Fiinţei, Persoana fiind paradoxala Taină a „Formei-Cuprinderii
infinite a Infinitului Fiinţei”. Aşa, Persoana este un „Afară
Intrafiinţial”, ca Distincţie de Fiinţă, şi un „Afară” ca
„Peste” Fiinţă.
Fiinţa nu este „închisă” în Sine, ci Deschisă şi în Sine şi
în Afară de Sine, şi „Peste” acestea ca Energie Harică.
Fiinţa Divină nu este într-un Spaţiu, ci Ea Însăşi este
Propriul Spaţiu, ce înseamnă şi Interior şi Exterior „Tot”
Divin, şi apoi este „Spaţiul Creat”, ca „Loc de Fiinţialitate
Creată”.
Pentru filosofia antică, enigma cea mai mare este cum
Inteligibilul se poate face „materie-corp”. Creştin, enigma
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nu este „Corpul material”, ci „Spaţiul Creat” în Absolutul
Divin ce este şi Interior şi Exterior. Şi acest „Spaţiu Creat”
este însăşi „Fiinţialitatea Creată”, pentru că „Spaţiul” este
„Interiorul Fiinţei, ieşit în Exterior”. Greşit se consideră că
întâi este Spaţiul apoi „Obiectul”... Spatiul este Interiorul
Obiectului scos în Exterior tot ca Obiect. Nu există „spaţiu
liber” în sine, ci după căderea în păcat apar „goluri de Fiinţialitate” ce dau impresia de „spaţiu liber”. La fel şi Timpul.
Deci Prezenţa Persoanei Fiinţiale Divine este tocmai Spaţiul
Divin, ca Fiinţialitate Divină Ieşită în Exterior.
Aşa, Prezenţa nu este energie, mare atenţie, ci Prelungire de Fiinţialitate peste „Hotarele Sale”, din care apoi
iese si o Energie Harică. Mistic este o deosebire între
Prezenţa ca Fiinţialitate de Exterior şi Energie ca Strălucire
de Prezenţă. Prin Prezenţă se Comunică „Cele” ale Fiinţei,
apoi Cele ale Prezenţei se Comunică prin Energiile Harice.
Dacă s-ar Comunica Direct Cele ale Fiinţei prin Energii, ar
fi o „transformare” de Fiinţă în Energii, de neadmis.
Creştin se insistă mult pe Taina „Legăturii” Nedespărţite dintre Persoana Hristică Înălţată la Cer şi Trupul
său Pământesc în Continuă Asumare.
Hristos ne-a Lăsat în mod deosebit Taina Euharistiei
Liturgice, prin care Permanent şi Continuu Lumea se Preface şi devine Trupul Său, ca Asumare şi Urcarea Lumii
Pământeşti la Cer. „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele”.
Mistica este tocmai Prefacerea a tot ce este Creaţie în
Trupul lui Hristos. Dacă filosofic, şi chiar Teologic, se
spune că Dumnezeu a Creat Lumea, ca Spiritul (Chipul de
Divin) să Spiritualizeze „materia” (chipul de creaţie), ca
Mistică, totul este Taina „Asumării Lumii” ca Trup Hristic.
Această Viziune Hristologică a Sensului Lumii este Intrarea
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Lumii în Trupul lui Hristos. Şi atunci, Prezenţa Sa este cu
Adevărat Permanentă. În tot „Locul” unde se Cheamă
Hristos, El Vine să Asume cele de acolo ca Trup al Său.
Ce trebuie menţionat este faptul că Prezenţa Divină o
dată este Prelungire de Fiinţialitate ce are totodată şi o
Energie Harică, dar acoperită de Activul Direct al Prezenţei, şi încă o dată aceasta se „Localizează” în facerea
unui „Altar” unde se Cheamă Activul Viu al Prezenţei.
Prezenţa Divină „generală nelocalizată” în mod Special nu
este „Comunicabilă”.
Mistic se caută tocmai „Comunicabilul” Prezenţei
Hristice. De aici necesitatea Bisericii ca Loc unde este o
Prezenţă Divină Directă.
Fiul Dumnezeiesc Asumă direct şi Personal Actul
Întregii Treimi faţă de Creaţie, şi se Manifestă în Creaţie în
Chipurile Supramanifestării sale Intrafiinţiale, pe care le
traduce în Chipuri de Creaţie. Fiul Revarsă în Creaţie
Chipurile Divine, ca „Împărăţia Tatălui”. Fiul face El
Însuşi acest Gest de Închinare Divină. „Fă Chip de Altar în
orice mişcare a ta şi din toate ce le vezi, fă Chip de Altar,
unde este Prezenţa Reală a lui Hristos”.
Altarul închinat Domnului este şi Originea Gestului
Iconic. În Adresarea ta către Dumnezeu, doar făcând „Loc
de Altar” poţi Primi Prezenţa Divină. Unde faci Altar
Domnului acolo Vine Prezenţa Sa. Ieşi cu tot ce este mai
Bun în tine, şi fă din acestea Altar Domnului cu Gest de
Închinare. În Gest să-ţi fie Întreaga ta Fiinţialitate, ca tot ce
ai tu mai Sfânt, din care să Clădeşti Domnului Altar de
Închinare. Sacrul Altarului trebuie să fie „Dincolo” de tine,
unde să îngenuncheze Fiinţialitatea ta. Altarul este Locul
Sacru unde tu faci din „Propriul material” un Loc unde să
367

Vină Prezenţa Divină, care astfel Preface Substanţa ta
într-o Sacralitate Dumnezeiască.
Această Unire de Creaţie cu Divinul într-o Sacralitate
Reciprocă, este Taina Altarului. Şi astfel, făcând un Altar,
tu te Întâlneşti Real cu Divinul Hristic. Fă toată Fiinţa ta ca
„Pietre de Altar”, unde să Vină Prezenţa Domnului Iisus.
Revelaţia creştină este prin excelenţă Taina „Întrupării
Fiului lui Dumnezeu”. Întruparea să nu se confunde doar
cu adoptarea unui Corp material. Teologic Creştin, Fiul lui
Dumnezeu se Întrupează în Fiinţialitatea de Creaţie, adică
în Suflet şi Trup Creat. Întruparea este, astfel, Asumarea
de către Natura Fiinţială Divină şi a unei „Alte” Naturi
Fiinţiale, de Creaţie.
Omul este Chipul Creat al Chipului Hristic. Fiul lui
Dumnezeu este în Sine Altar-Divin (Fiu Divin) şi BisericăCreaţie (Fiu de Creaţie). Astfel Omul este deodată Altar şi
Biserică. Omul are Menirea să Evidenţieze Altarul din Sine
şi să Deschidă Biserica din Sine şi să le Unească în Trupul
Hristic, Altarul şi Biserica Unică.
Degeaba noi avem Chipul de Altar şi Biserică, de nu ne
Unim cu Altarul şi Biserica Unică a Trupului Hristic,
rămânem „închişi” şi fără Viaţă.
Rugăciunea este în primul rând Deschiderea Bisericii
proprii (Fiinţialitatea proprie) şi scoaterea propriului Altar
ca „Piatră” pentru Trupul-Altarul Hristic.
Omul are Menirea să facă Natura Creată Altar şi Biserică
a Trupului Hristic. Natura are şi ea în sine „Chipurile
Divine”, dar Omul le „Configurează” în Altar şi Biserică.
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Glasurile Tainice
În Adâncul Cosmosului este un „Răsărit de o Lumină în
Sine”, în faţa căreia „totul cade în plecăciune”. Şi aceasta
este „deodată cu un Nume de Taină”, ce se Rosteşte de un
Glas ce zguduie tot Cosmosul. Este Glasul Fiului lui Dumnezeu care El Însuşi Cântă şi se Roagă Tatălui Dumnezeu
în totodată Lumina fără seamăn a Sfântului Duh, care de
asemenea face Supraritualul Dumnezeiesc în Sine. Se zice
că chiar prin iad, această Lumină trece ca un „fulger”.
Distincţia este că nu se poate asemăna cu nimic, fiind „de
Dincolo”, fiind Însăşi Dumnezeirea ce în acest Glas şi
Lumină se sesizează de Lumea Creată.
În acest „Moment de Taină” se Revarsă în Cosmos un
„Ceva Divin” atât de puternic, de toate parcă intră într-un
„Supra-plan şi Supra-condiţie”. Este Binecuvântarea Tatălui
Dumnezeu care se Dăruieşte totodată Lumii. Din Aceasta
este Fiinţa Creaţiei, care prin Fiul se Dă Făpturii. De
fiecare dată, prin aceasta, Fiinţa Lumii Create se „Existenţializează” Permanent. Este „Dimineaţa Supracosmică”,
începutul Permanent al Lumii Create. Şi anticii vorbesc de
un „Sunet Supracosmic” din care Izvorăşte şi se menţine
Lumea. Cine Îl Aude barim o singură dată, intră în
„Nemurire”.
Mai urmează încă un Fapt la fel de intens. Este un Glas
tot Divin, care de data aceasta „Intră” în Cosmos şi se
Pecetluieşte în tot ce este Creaţie. Dacă Cel anterior este
„total separat” de Cosmos, acesta se „Leagă” de însuşi
„Adâncul Lumii”. Dintr-o dată, „în toate Curge un Ceva
Divin” şi se Întrepătrunde cu Lumea, dar fără ca să „schimbe
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mişcarea proprie a Lumii”. Este Chipul lui Hristos,
Cuvântul Viu care se „face Trup-Creaţie”, în infinitatea de
diversitate a Lumii. Se spune că Fiul Divin „Re-numeşte”
pe Fiecare Făptură, Ritual în care este Originea Vieţii a
toate. Este începutul „Zilei Cosmice”. Este „Ritualul Numirii
Cosmice”. Hristos este „Cuvântul care se face Trup-Creaţie”.
Numele capătă acel „Iconic-Chip-Model Divin al Lumii”.
Numele nu este un simplu „simbol”, ci „Cuvântul prin
care toate S-au făcut”. Din „Numirile Cosmice” se configurează totul.
Mai este însă şi un Glas care Urcă din Creaţie spre Divin.
Dacă Divinul Iese din Sine şi Intră în „Spaţiul Creat”, de
data aceasta Creaţia Intră în Supraspaţiul Divinului. Dacă
„Inima Divină” ce Bate în Creaţie este Logosul Hristic, este
şi o „Inimă de Creaţie”, care Bate în paralel. Este un Glas
de Taină al Naturii Proprii de Creaţie.
Revelaţia Creştină vorbeşte de „Lumina Creată a Primei
Zile din Facerea Lumii”. „Şi a zis să fie Lumină”. Această
Lumină Primordială Creată este „Firea Bună” a Fiinţei de
Creaţie, Puritatea Naturii Fiinţiale Create. Este „Lumina
Creată care să Întrupeze Supralumina Logosului Divin” ce
Coboară în Creaţie. Se spune mistic că această Lumină
Primordială este Lumina Sufletului şi a Vieţii de Creaţie.
Este Fondul Fiinţial de Creaţie. La Sfinţi se vede această
Lumină în mod deosebit, fără să se confunde cu Supralumina Harică Divină. Se zice că Maica Domnului este
„Chipul Iconic” al acestei Lumini de Creaţie, fiind cea care
Întrupează şi Personal pe Logosul Hristic. Acest „ChipGlas de Puritate de Creaţie” se „Adună” în Ritualul Cosmic,
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toate Făpturile ce fac şi ele „Răspunsul de Iubire-Închinare” faţă de Dumnezeu, Făcătorul Lumii.
Divinul însuşi prin Fiul Hristic face Ritualul Vieţii şi
Lumea prin Iconicul de Creaţie al Mamei-Biserici face de
asemenea Ritualul de Răspuns.
Acesta este „Chipul Liturgic Supracosmic şi Cosmic”,
ce nu se „opreşte” niciodată. Şi Ritualul Cosmic se
„Concretizează” în Ritualul Liturgic Euharistic, care se
„Săvârşeşte” atât în Cer de către Îngeri, cât şi pe Pământ,
prin Preoţi.
Iubirea trebuie să se Împlinească într-o Taină a unei
Naşteri tot de Iubire. Iubirea este Ritualul Fiinţei în Sine
şi Naşterea unui Chip de Iubire „peste” Sine este
„Împlinirea” ei.
Primul pas al Rugăciunii este tocmai Chipul Fiului lui
Dumnezeu, care El Întâi se Roagă Tatălui Dumnezeu.
O Rugăciune adusă din Divinul însuşi! Este Rugăciunea
directă a Fiului lui Dumnezeu. El Vine în Lume şi ne
Învaţă şi pe noi, Fiii de Creaţie, să ne Rugăm Tatălui
Dumnezeu.
Rugăciunea este însuşi Răspunsul Fiului către Tatăl.
Stai cât mai mult în Faţa Icoanei Maicii Domnului, unde
Rosteşte „deodată” cu Pruncul Dumnezeiesc Rugăciunea
„Tatăl Nostru”.
Parcă se zguduie tot Universul la „Glasul Fiului lui Dumnezeu” care Rosteşte Rugăciunea Sa către Tatăl Absolut.
„Deodată” cu Fiul Dumnezeiesc, Rugăciunea îşi face o
„Cale”, ce nu mai are nici o oprelişte. Cosmosul Întreg în
această Icoană se Roagă!
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Medicină Isihastă
Medicina obişnuită vede „mecanismul Corpului ca pe
un simplu ansamblu de „reacţii” fizico-chimice ce ar
determina funcţiile organice specifice.
Noi considerăm Organele şi funcţiile lor în „Structuri
Arhetipale”, care apoi se manifestă şi ca efecte fizicochimice. Aşa, baza noastră de Suprastructură Divină se
prelungeşte în Structura de Suflet, şi aceasta se prelungeşte în structurile energetice. Noi nu vedem Fiinţa
noastră nici ca o „succesiune de corpuri”4, ci doar un
Suflet şi un Corp pe un Schelet de Chip Divin. Organele
Corpului nostru sunt „corespondenţele” „Limbajului
material” al Eului Personal. Fiecare Organ şi funcţie este o
„vorbire” a Personalului în materialitate. Viaţa este DialogVorbire şi ca să se facă acest Dialog, trebuie să fie deja
Capacităţi de Dialog. În Medicina noastră Creştină nu este
Configuraţia de Corpuri. În Sufletul-Psihicul nostru sunt
Cum afirmă unele teorii, că noi am avea mai multe „corpuri”, de la
cel zis Spiritual, la cel mental, eteric şi apoi fizic. Noi ca Medicină
Creştină nu le considerăm „corpuri”, ci „prelungiri-asemănări de reflectări şi răspunsuri” în cadrul unei Configuraţii de Entitate Personală, ce
are în sine o Structură Arhetipală Permanentă, prin care apoi se fac
toate manifestările ştiute. Sufletul nostru este o Entitate în sine, cu o
Fiinţialitate de Triplă Deschidere deja în sine, ca Supraeu-Conştiinţă,
ca Duh şi Eu Personal, care se prelungesc în energeticul Mental, Mobil
şi Acumulativ, ce devin materialitate-Corp în structuri-funcţii Organice
ce fac şi reacţiile chimice respective. Acestea nu sunt ca nişte simple
„instrumente” (ce se confecţionează după necesităţi), ci sunt însăşi
„Deschiderea” Fiinţialităţii Entităţii Personale (ele nu apar evolutiv, ci
se evidenţiază din „fondul Naturii Fiinţiale de creaţie”). Până la Sânge,
cu toate ramificaţiile de organe şi funcţiile lor, până la chimismul
elementelor materiale.
4
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Conştiinţa, Duhul-Memoria şi Eul Activ, în Unitatea Eului
Personal, care se prelungesc în Triplu energetic de Mental,
Mobilitate şi Acumulare, în Unitatea „Informaţiei-Minţii
energetice, Egoul”, care se prelungesc în Organele Creier,
Inimă, Sânge, în Unitatea de Individualitate, ce se fac
manifestare de funcţii în celelalte organe cu reacţiile lor
fizico-chimice, în Unitatea de Afinitate.
Trebuie înţeles că Chipul Personal este cel ce izvorăşte
Conştiinţa şi purcede Duhul şi naşte Eul Activ; Egoul
Mental izvorăşte Mintea, simţirea şi volitivul; Individualismul Organic izvorăşte sistemul nervos, circulator şi de
acumulare materială, care devin organe de Creier, Inimă,
Sânge. Fenomenele mental-psihologice, ca şi chimismele
fiziologice, le considerăm direct legate de „Eul Personal”.
Viaţa este „Dialog Interpersonal”, din care apoi decurge
manifestarea energetică şi fizico-chimică. Doar prin
totodată restabilirea Dialogului Personal (Sacroterapia şi
Psihoterapia) şi remobilizarea energiilor (Mobiloterapia),
ca şi selectarea chimismelor materiale (Dietoterapia), doar
aşa mai este o speranţă concretă de Viaţă.
Mare atenţie la acest specific al Revelaţiei Creştine, în care
„Viaţa” este doar acolo unde este „Comunicare reciprocă”
(Dăruire şi Răspuns), nu simplă „legătură-prelungire”.
De aici şi Fiziologia Medicinii noastre de orientare
creştină, ca Fiziologia Comunicării, nu ca zisa fiziologie a
mecanismelor de legătură-interacţiune.
Ştiinţific se descoperă că Organismul nostru este un
„Complex” cu „trei centrale de comandă” legate însă între
ele, „creierul, plexul abdominal şi între ele plexul cardiac”,
fiecare cu anexele lor de transmitere şi recepţionare (creierul informaţional cu sistemul şi ramificaţiile nervoase,
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abdominalul – creierul tranzacţiilor, schimburilor de
înmagazinare şi distribuire; cardiacul – creierul convorbirilor şi planurilor de relaţii propriu-zise între toate.
Noi, ca Medicină Creştină, considerăm că aceste
„centre” au rădăcina în Sufletul dincolo de acestea, ele
fiind doar nişte reflectări ale „Supracentrelor PsihiceSufleteşti directe”, care şi acestea sunt legate de
Arhecentrul Pecetei-Chipului Divin de pe Fiinţa noastră
Personal-Individuală.
După păcatul adamic, „centrele energetice Corporale se
fac independente şi chiar contrare celor Sufleteşti (aşa
creierul rupe şi distruge informaţionalul; abdominalul
devorează, consumă şi strică depunerile, ca hiperfuncţii de
mâncare; cardiacul egoist la maximum caută autoplăcerea
în sex şi perversiunile acestuia). De aici într-adevăr se pot
face diagnosticuri pe boli, dar Terapia noi o vedem nu
prin „mecanismul” acestor centre, ci prin „rememorarea
rădăcinilor dincolo de aceste centre”, de unde Sacroterapia
pentru Creier, Psihoterapia pentru Abdomen şi Dietoterapia pentru Cardiac. Creierul fără Sacrul Divin niciodată
nu-şi va Rememora pura sa Memorialitate informaţională.
Abdominalul fără Psihic-mental niciodată nu-şi va
Rememora propriile Memorii de funcţionalitate adevărată.
Cardiacul fără Dietoterapie niciodată nu-şi va Rememora
Memorialul de Ego-Individualitate de distincţie între
„Plăcerea-senzaţia normală” şi „autoplăcerea-senzaţia
anormală”.
Paradoxal, Mintea înclină spre Abdomen şi fiecare are
atâta capacitate Mentală, câtă capacitate Psihoabdominală.
Inima-cardiacul este al Plăcerii şi fiecare are atâta capacitate Cardiacă, câtă capacitate de Plăcere (care se perverteşte
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în negativurile ei, mai ales în hipersex). Paradoxal, rezonanţa şi odihna Cardiacului sunt în Creier-sistemul nervos
(mental), rezonanţa şi odihna Sistemului nervos sunt în
Abdomen-Organele interne, iar rezonanţa şi odihna
Abdomenului sunt în ambele, ca apoi toate să se Unească
în Piele-Aura energetică.
Şi de aici, modalităţile de „corectare” a „bolilor” legate
de acestea. Sistemul nervos (şi mentalul) depinde astfel de
„abdomen-mâncare”; cardiacul (şi sentimentalul sufletesc)
depinde de „libertinajul” plăcerilor noastre. „Postul”, care
medical se numeşte „regim alimentar”, igiena mentală şi
asceza (morala şi autodisciplina) sunt condiţiile unei
terapii medicale.
Rugăciunea este prima „Reţetă”. „Golul” de Divinitate
produce un „gol” de proprie Personalitate (Integralitate
Suflet şi trup) şi acestea produc un „supraconsum de
Natură” (mâncarea în special şi sexul), care duce până la
un „auto-consum” (până la boală şi moarte).
Rugăciunea este „Repunerea Memorialului” pe reperele
sale Sănătoase. Aşa, Natura în noi nu se mai „strică”, ci se
umple de Viul pe care l-a dat Dumnezeu. Fără „Viul Divin”,
orice „regim alimentar” şi orice medicament nu aduc
decât slabe ameliorări.
Prima „Hrană Vie” este Viul Divin, pe care noi îl luăm
prin „Rugăciune”. Noi nu ne „Hrănim” din „energetic”, ci
din „Memoriile de Comunicabilitate” dintre Divin şi
Propria noastră Entitate şi din Interpersonalul cu celelalte
Făpturi. Energiile sunt însă „Intermediarul” prin care se
face această Comunicabilitate Memorială, de unde importanţa energiilor. Mai mult, energiile nu au în sine
Memorialul, ci Memorialul Comunicabilităţii are în sine
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„Capacitatea” de a emana energiile. De aici specificul
Medicinii noastre, nu de „Hrană energetică”, ci de „Hrană
de Memorii de Comunicabilitate”. O Memorie Anume are
în sine o anumită calitate energetică, de unde legătura
directă dintre orice Memorie şi complexul mişcărilor
energetice. Viaţa este în primul rând „Memorie de
Comunicabilitate”, din care ies apoi zisele energii Vitale.
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Moş-Pustnicul din Carpaţi
Foaie de Practică Isihastă

XIV
Este o Scară,
Din Icoană,
Ce are un capăt
Agăţat de Cer
Şi unul jos, de pământ,
Fecioara-Mamă
Cu Pruncul Dumnezeiesc,
A Lumii Taină.

Cine să spună
Chipul Tatălui?
Singurul, Fiul.
Tatăl, Numele cel Mare,
Fiul, Numele cel Scump,
Duhul, Numele Preasfânt.
Ţie, Dumnezeu Treime,
Închinare!

Omul, Trupul de Taină al Lumii
Mistic se vorbeşte de „Trupul de Taină”, faţă de Corpul
Sufletului-Spiritului. Omul este ca Suflet şi Corp şi peste
acestea „Trupul de Taină” Nevăzut. Trupul de Taină e o
„Supraformă comună”, şi a Sufletului, şi a Corpului, în
care se pot oglindi deodată şi Spiritul şi corpul-materia, şi
de asemenea se „Unesc” într-un „Supracorp” peste Suflet
şi Corp.
Creştinismul este caracterizat tocmai prin această
viziune a „Trupului de Taină” în care Vine Divinul să se
„Arate” Lumii. Creştinismul este astfel o „Împlinire” tocmai
a „Tainicului Chip”, ce de acum devine accesibil tuturor.
Divinul se „Arată la Faţă”, iată marea Taină Creştină.
Divinul nu se poate Vedea decât în „Trupul de Taină”, de
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aceea Hristos nu este „Zeu încorporat”, ci este „Dumnezeu
Întrupat”. Trupul este „Divin şi Creaţie în Unire Suprafirească”, ca „Supracorp” peste toate. Aşa, Icoana-Trupul
de Taină a fost „primul pas” al creştinismului.
Omul nu este în sine „Conştiinţă psiho-fizică”, ci
„Supraconştiinţă peste psiho-fizic”. Şi anticii păstrează
vag o „Memorie” asupra acesteia, considerând „Corpul
însăşi manifestarea Spiritului”. Lumea este considerată
„materie structurată de Spirit”, ceea ce în sens creştin este
greşit. Dumnezeu Creează o „Lume ca Spirit şi materie”,
ce este „Natura” şi apoi Creează pe Om, ce Umanizează
Natura şi o Deschide „peste” Spirit şi materie, ca Răspuns
faţă de Divinul Creator.
Omul este considerat o „structură cosmică, a unui
proces universal”, ce se împlineşte. Unii fac mare paradă
de „esenţele spirituale şi esenţele materiale” din Om, ca
un „microcosmos”. Antropologicul Creştin este altfel.
Omul nu mai este un „produs evolutiv şi de structurare
spiritual-materială”, ci este o „Supra-Structură” directă,
„peste” Structura Spiritual-materială a Naturii Cosmice.
Biblic se afirmă categoric cum Dumnezeu face pe Om doar
la „sfârşitul întregii Creaţii cosmice” şi ia „ţărâna-natura”
(gata structurată) în care „Suflă Chipul Omului”, ca
Asemănarea Chipului lui Dumnezeu. Chipul Omului este
o „Supracreaţie”, peste „structura Naturii Create”.
Aşa Omul nu este o Antropologie de Natură Cosmică
(aşa cum se consideră de obicei), ci de Chip Divin „Supra-Cosmic”. Omul nu este o „împlinire şi un finit al manifestării cosmice”, ci încă o „Deschidere dincolo de Natură”.
Omul continuă o Supramanifestare a Naturii prin Chipul
Omului. Astfel Omul nu este un „proces de manifestare a
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Naturii”, ci un „Supra-proces al depăşirii Naturii prin
Chipul Omului”. Nu Natura „manifestă pe Om”, ci paradoxal, „Omul Umanizează printr-o manifestare antropologică
Natura”. Omul are „legile structurilor Naturii”, dar nu ca
procese de configurare şi formare a Omului, ci ca să
„transforme” Legile Naturii în „Supralegi Umane”. Omul
nu este „dependent” de Legile-structurile Naturii, ci are
Menirea să le „ridice la Chipul de Suprastructură-Om”.
Omul căzut în păcat se „dezbracă de Chipul Divin”
(Suprastructură de Om) şi rămâne „Natura goală”, de
unde starea Omului păcătos ca „robul Naturii”.
Omul este „Suprachip de Om” ce Îmbracă şi întrepătrunde o „Natură Umanizată-asumată”. Omul se deosebeşte net de Natura Cosmică, o dată pentru că are
Suprastructură-Supracreaţie de Om şi încă o dată pentru
că „Umanizează Structura Naturii Asumate” (deci nu o
are ca simplă natură). Natura din Om se face „Suflet şi
Trup” tocmai prin Umanizarea pe care o face Suprachipul
de Om ce se Uneşte cu Natura. Chipul Divin se transpune
într-un Chip de Om, într-un Iconic Supraconfigurativ ce
Îmbracă Natura Omului, care nu se amestecă deloc cu
structurile Naturii, dar care le Întrepătrunde, nu ca să le
„formeze”, ci ca să le „Atragă în Sine”. Chipul Omului
astfel „Atrage” Chipul Naturii în „Unirea Iconică”.
Omul este Unitate Fiinţială de Creaţie în „Dihotomie
Suflet şi trup”. Noi, Oamenii, urmaşii lui Adam şi Eva,
avem o „dublă Origine”, ca o Naştere cu Trup din Părinţi
şi o Suflare Divină directă a lui Dumnezeu pe care o face
în fiecare. De la Părinţi luăm Natura cu totodată „specificul Umanizării acesteia de către Părinţi”, de unde luăm
şi un „Memorial-moştenire al unei structuri speciale”,
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după Individualitatea Părinţilor (moştenim virtuţile şi
păcatele, chiar ale întregului şir de Umanizări-Părinţi,
până la Adam). Noi nu ne Naştem cu o „natură oarecare”,
ci cu o „Natură specifică Părinţilor”.
În această „Natură-ţărână-zămislire a Părinţilor”,
Dumnezeu, ca şi peste Adam, Suflă Chipul nostru de OmAsemănarea Chipului Divin. Şi această Suflare intră în
Natura-zămislire de Părinţi şi Configurează Sufletul şi
Trupul Omului care se va Naşte. Ce trebuie menţionat,
este faptul că Suflarea Divină când penetrează „zămislirea
Părinţilor”, ţine cont de „Memorialul Naturii acestora”,
încât Sufletul şi Trupul respectivului Om va fi şi el intr-un
„specific propriu”, în care Divinul adaugă „Daruri menite
să curăţească păcatele moştenite şi să dezvolte Virtuţile”,
ca Dar de Iubire Divină pentru „Restabilirea Creaţiei”.
Aşa, Naşterea Omului este în „dublu Memorial”, al unui
Chip Divin şi al unui Chip Umanizat de Părinţi. Şi în
„Întrepătrunderea” acestora este Persoana şi Individualitatea Omului. Şi Fiecare apoi la rândul său va continua o
Umanizare proprie a Naturii asumate, şi va Creşte propriul Chip de Om-Asemănarea Chipului lui Dumnezeu.
Omul este Natură Umanizată a Părinţilor peste care se
Suflă direct de Dumnezeu Chipul de Om-Asemănarea
Chipului lui Dumnezeu (ca şi la Adam). Dumnezeu
Creează prin Cuvântul-Fiul Său Divin (prin Care toate
s-au făcut şi se fac, Ioan 1,1-3). Orice Formă de Creaţie este
„Un Cuvânt Divin ce Creează şi se transpune totodată” în
aceasta. Doar când Dumnezeu „Zice”, se înfăptuieşte. Aşa
şi Chipul de Om pe care-l Suflă Dumnezeu este un „Anume
Cuvânt Divin”, ce are în Sine deja „Imaginea Creativă” a
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„Unui Anume Chip de Om”, pe care îl transpune prin
Suflare în „Natura Zămislirii Părinţilor”.
Omul este „Imago Dei” (Chipul Divinului) şi „Imago
Ipse” (Chipul propriu de Creaţie).
Omul este în „Dublă Ipostaziere” (mişcare proprie), ca
Exterior şi Interior, în Unirea acestora fiind apoi „Personalizarea Integrală” a Omului. Omul doar de Interior sau
doar de Exterior este incomplet, şi doar în Personallizarea
Totală este „Omul Împlinit”.
Încă mulţi adoptă cu singularitate, ori Interioritatea, ori
Exterioritatea. Acestea sunt în „legătură” şi fără despărţire. Omul interior este cel Exterior Interiorizat, şi cel
Exterior este cel Interior Exteriorizat.
Fără „Haina de Nuntă” nu poţi intra la Dumnezeu (că
eşti gol), şi fără „Comoara dezgropată din Inimă” nu poţi
fi locaşul Sfântului Duh. Haina de Nuntă este Chipul
Fiului Hristic, şi Comoara din Inimă este Chipul Sfântului
Duh, şi doar cu ambele Chipuri te poţi prezenta în Faţa lui
Dumnezeu Tatăl, Împlinirea absolută. Mai mult, Duhul
din Interior Străluceşte în Haina din Exterior, şi Haina din
Exterior se face „Forma Mişcării Duhului” din Interior.
Cel „gol” duhovniceşte în afară este şi slab în Mişcarea
Duhului din sine, şi cel cu Duh slăbit în sine, nu va
Lumina în Exterior.
Practica Duhovnicească Creştină este pe acest „Dublu
Suport”. Cei ce pun accent doar pe Duhul de Interior se vor
pomeni „goi” de Chipul de Exterior, şi invers, cei ce fac
doar Duhovnicia Exteriorului se văd „întunecaţi” cu Duhul
de Interior. De aici Teologicul Mistic Creştin, că „peste Fiul
Străluceşte Duhul” şi „în Duhul este Mişcarea Fiului”.
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Persoana noastră Fiinţială de Creaţie este „Chip de Fiu” şi
„Viaţă de Duh”, şi Viaţă de Duh în Chip de Fiu. Aceste
Chipuri nu se amestecă şi nu se despart niciodată, unul
evidenţiind pe celălalt, şi celălalt în lipsă lipsind pe ambele.
Persoana noastră este o Totalitate şi o Integralitate de
Interior şi Exterior, care face încă o mare Taină, de Unire
Iconică. Mulţi fac paradă doar de „Omul Interior”, alţii
doar de „Omul Exterior”, dar pierd din vedere „Unirea
Iconică” a ambelor, care este de fapt Chipul Transfigurării
Creştine.
Fiinţa Creată nu poate fi decât pe un „Suport Divin
Exterior” şi pe un „Suport Divin Interior”, şi Personalizarea acestora este „Răspunsul” Integralizării lor. Persoana Creată este deja potenţial în Cele două Suporturi,
dar evidenţierea se face doar prin Răspunsul Integral al
Unirii lor. Omul atât exterior, cât şi interior, este „Transindividual”, peste ambele.
Noi avem un „Eu Interior” şi un „ego exterior”. Eul şi
Egoul se depăşesc pe sine, devin un „Supra-Personal”, ce
nu se absoarbe în Divin, ci „Stă Faţă către Faţă”. Acest Chip
Suprapersonal este consemnat mistic ca „Trupul de Taină”
al Fiinţei. Noi această Transfigurare nu o percepem ca Chip,
ci ca Prezenţă ce iese şi chiar Comunică Participările
Personale.
Fiinţialul Divin şi Fiinţialul de Creaţie „stau Faţă în Faţă”,
ca „Imago Dei şi Imago-Ipse”. Această „Mutare” între
Naturile Fiinţiale (Divin şi Creaţie, ce Stau Faţă în Faţă) este
Chipul care Supraconfigurează Trupul de Taină atât al
Divinului, cât şi al Creaţiei (Persoanei ce face Participarea).
Aşa, Însuşi Divinul se poate Întrupa în Participarea Creaţiei,
şi Fiinţa Creată se poate Îmbrăca în Participarea Divină.
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Mulţi se întreabă din ce anume se poate Împărtăşi
Fiinţa Creată, dintr-un Divin Real şi Substanţial, sau este
doar o „oglindire” fără nimic altceva. Supranatura Fiinţială Divină nu este accesibilă Naturii Fiinţiale Create, dar
pot „Sta Faţă în Faţă”, şi din Dialogul Interpersonal se
Transfigurează un Comun de Participare, ca Trupul de
Taină, care este Împărtăşibil, în care Divinul are Actul
Fiului şi Sf. Duh şi Personalul de Creaţie are de asemenea
Filiaţia şi Duhul propriu de Creaţie, care se Unesc deci, nu
în „Naturi Fiinţiale”, ci în Comunul, în Trupul de Taină,
Prefigurarea Euharistiei.
Omul este „Supranatură”, „Cunoaştere şi Răspuns”.
Omul nu trăieşte „natura”, ci „transpune Natura în
Răspuns Dialogal”. Iată temelia „Cunoaşterii Omului”,
fără de care se „dez-umanizează”, se face „natură închisă”.
Chipul de „Supracreaţie” al Omului este de „Origine”
Divină şi Chipul propriu de Creaţie este „Natură de Creaţie”.
Nu „Natura îl modelează pe Om”, ci „Omul Modelează
Natura”, iată diferenţa Omului faţă de toate Formele şi
Făpturile Naturii. Dumnezeu ia „ţărâna-natura” în care
„Suflă Chipul de Om”, şi Chipul de Om face „Natura
Umanizată-Om”.
În Om nu mai este o simplă Natură, ci o „Natură
Umanizată”, ce-i dă alte „Deschideri”. Omul nu are
„Formă de Natură”, ci „Formă-Chip de Om” şi o
„structură a Naturii”. Dumnezeu îi Suflă Omului „Chipul
special de Om”, că altfel nu ar avea „Formă de Om”, ci tot
„Formă de Natură”. Prin păcat Omul se „dezbracă” de
Chipul Divin de Om şi rămâne cu o „structură de
Natură”, care ca o compensaţie încearcă o „re-configurare
de Chip de Om”. De aceea Omul după păcat rămâne „gol
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de Chip de Om” şi caută „Îmbrăcăminte-compensaţie de
Chip de Om”, peste „structura de Natură”.
Natura nu „scoate” în afară „structurile sale”, ci le
opreşte în Formele respective. Omul trebuie să „Atragă
Natura” în Chipul Divin, prin „În-omenirea” Naturii.
Natura are un Activ de „Deschidere a Divinului în
Creaţie”. Omul mai are şi Activul Deschiderii Creaţiei în
Divin. Anticii se „opresc” doar la „Deschiderea Divinului”
în Creaţie, şi apoi „dizolvă” Creaţia ca să „elibereze”
Divinul de „iluzia creaţiei”.
În creştinism, Creaţia nu se „dizolvă”, ci face o „IntrareDeschidere” în Divin, prin care se exclude orice „iluzie”,
Creaţia devenind şi ea o „Realitate de Creaţie Faţă în Faţă
cu Divinul”, ce nu se mai „umbresc”, ci se „Transfigurează”.
Configuraţia Omului.
Suflare Divină – Chip de Om + Natură Umanizată din
Părinţi. Suflarea Chipului de Om se face Chipul de Persoană-Formă de Om, care se reflectă în structura Naturii
ca Suflet şi Trup.
„Forma Omului” este Personalitatea sa. Deci „FormaChipul Omului” este „Unire Divin şi Creaţie”. În natură
formele au Divinul transpus în creaţie, dar nu au şi
„întoarcerea” creaţiei spre Divin, care să dea Personalitatea.
Iată Viul Omului, care nu este în „structurile Trupului
şi nici în ale Sufletului”, ci în Unirea-Personalitatea
Chipului Divin de Om cu natura moştenită de la părinţi.
Şi unde se face această Unire? Persoana este „Integralitatea peste Suflet şi Trup”. Anticii cred că acest „Chip”
este în „adâncul” Minţii care, şi mai mult, este într-un
adânc tainic al „Inimii”. În sensul nostru se consideră
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„Altarul de Creaţie” prin care creaţia poate să se Reîntoarcă
la Divin şi Divinul să Răspundă Dialogal cu natura creată.
Imago Dei este în Suflarea Divină ce se transpune într-o
Imago Ipse-Persoană-Om, şi Imago-Persoană se transpune
în natura de la părinţi într-o Structură de Suflet (reflectarea Divină din persoană) şi o structură de materialitatecorp (ca reflectarea creată din persoană).
Anticii cred că Omul este doar o „structură Suflet şi
trup”, ca o „configurare a unui Spiritual-Scânteie Divină”,
ca Trihotomia: Nous-Spiritualul, Psyche-Sufletul şi Somacorpul, care printr-o întrepătrundere şi unire ar da zisa
persoană. Pustnicul Neofit consideră că nu poate fi
„structură decât dacă este mai întâi forma de persoană”, şi
forma-persoană de Om oglindeşte şi o „structură umană”
ca Suflet şi Trup.
Aşa persoana nu mai este un „produs al unor structurări”, ci un „Model-Chip de Structurare”. Omul se structurează după Modelul Chip-Persoană, care este transpunerea
Suflării Divine din Om. Omul este deja prin naştere un
„Chip-Persoană”, altfel nu şi-ar evidenţia şi o „structură de
Om”. Copilul nu-şi dezvoltă persoana, ci îşi dezvoltă
„structura potenţială din Chipul de Persoană propriu”.
Mai mult, Omul nu se opreşte doar la manifestarea sa,
aici, numai la manifestarea structurilor, ci trebuie să mai
facă şi o „dezvoltare a Persoanei în Divin”, ca Dialog
Personal. Dacă Omul nu ar avea chipul de persoană, nu ar
avea forma-integralitatea prin care să se identifice pe sine şi
prin care să facă răspunsul peste sine. Chipul de persoană
caracterizează pe Om, ca asemănarea Chipului lui Dumnezeu. Persoana este activul Omului, este acumularea Divinu385

lui şi acumularea propriilor structuri de suflet şi trup, încât
după Chipul Personal se vede „viaţa şi manifestarea
Omului”.
Anticii confundă acest „corolar” al persoanei cu
„formarea” persoanei. Prin păcat, persoana nu mai oglindeşte Chipul Divin şi aşa devine „goală”, căutând să compenseze goliciunea cu „adaosuri” de structuri din sine. Aşa
Omul păcătos acumulează pe Chipul de Persoană doar
„structurile sale interne”, care la rândul lor, fără să mai
reflecte ca suflet Divinitatea, se fac structuri desacralizate,
ce se repercutează şi pe structurile corpului, cu devenirea
unor funcţii anormale. Dacă în natură formele rupte de
Suportul Divin îşi distrug şi structurile, la fel la Om, dacă
chipul-persoana nu mai este pe Suportul Divin, îşi schimbă
şi propriile structuri. Mai mult, „centrarea Omului” nu mai
este pe „persoană” ci este o „centrare pe structuri”.
Omul căzut în păcat s-a rupt în Omul exterior şi Omul
interior. Cel exterior este „gol” şi de aceea Sfinţii Părinţi
Filocalici s-au axat pe Omul interior, unde a mai rămas
„Scânteia Divină îngropată”, care trebuie „dezgropată” ca
să se refacă Omul iniţial.
„Haina Divină” este „Lumina Divină” scoasă în afară, ca
să „reîmbrace” goliciunea Omului păcătos. Mai mult,
chipul de persoană este „candela şi uleiul Luminii”, în analogie cu „mintea şi inima de Interior”. Chipul de persoană
este activul, în corelaţie cu „activul Duhului de Interior”.
Şi prin ce se face „rememorarea chipului de persoană”?
În Interior, Duhul face rememorarea Divinului. Se vorbeşte
de taina „Chipului de Filiaţie”. Dacă pentru Duh, Prezenţa
Divinului face penetrarea interioară, „Filiaţia” face „Reîntoarcerea la Divinitate”. În interior, Omul dezgroapă
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Divinul şi-l face Lumină în proprie candelă cu uleiul propriu. Este „Reîntoarcerea Fiului risipitor”, care îşi „reaminteşte Filiaţia” şi aşa se întoarce la Tatăl. Se aspiră la „Haina
de Filiaţie” pe care o reprimeşte prin întoarcerea sa.
Şi, dacă Duhul este „Spirit-Minte”, Filiaţia este Gest de
Închinare. Filiaţia este Rememorarea Chipului de PersoanăOm şi astfel se reface identitatea Omului, care poate să facă
Dialogul interpersonal. Duhul face o personalizare interioară, iar Gestul Filiaţiei face o personalizare supraexterioară. De fapt, sunt deodată şi nedespărţite, dar depinde
pe care faci „centralizarea proprie”.
Duhul străluceşte în Haina de Filiaţie şi Filiaţia este
Oglindită tot de Duhul în adâncul minţii şi inimii, ca o
„dublă” personalizare şi de exterior şi de interior, Chipul
de personalizare fiind Chipul de Filiaţie „mărturisit de
Duhul”.
Persoana este Mintea şi Inima, Unite în Chipul de
Filiaţie5. Şi Chipul de Filiaţie este Interiorizat de Duhul,
care „filiază structura Sufletului şi a trupului”, şi aşa Duhul
„Străluceşte şi mai mult”, cu „Lumina de Duh”, care
„scoate Interiorul” în „Haina Persoanei”, ca o „Podoabă a
propriei Vieţi”, ca Trupul de Taină, ce este Chipul Omului.
Omul după păcat se vede „robul structurilor Naturii”,
de unde „Căutarea Identităţii de Om”, ca nostalgia
Originară. Omul păcatului nu mai este „Supra-natură”, de
unde trebuinţa Rememorării Chipului de Om-Supranatură, ca primul pas al Omului. Omul are în sine Menirea
de a „Personaliza Natura”, de a o „Centra într-un Răspuns
propriu”, ca să o Reîntoarcă spre Divin.
Acest „Personalism în sine” deosebeşte net „Isihasmul creştin” de
toate misticile metafizice antice.
5
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Mistica Revelaţiei Creştine nu este mistica esenţelorstructurilor, ci Mistica „Răspunsului Personal”. Omul
„Umanizează-Personalizează” structurile Naturii şi le Supraconfigurează în „Răspunsul Personal şi Inter-relaţional”.
Omul are Menirea să facă „Împărăţia lui Dumnezeu”,
prin „Personalizarea Naturii”. Raiul era „pre-umanizarea”;
Întruparea Hristică este Umanizarea; Împărăţia lui
Dumnezeu este „Împlinirea Umanizării”. Aşa, doar prin
Chipul lui Hristos fiecare Om capătă „Chipul Integral de
Umanizare”, prin care să poată transcende şi la „Veşnicia
Împărăţiei Divine”.
Organizările Familiale, până la statele sociale, sunt
„istoria Umanizării”. Istoria este „Drumul Umanizării”.
Păcatul a schimbat direcţia într-o „distrugere antinatură şi
antiumană”.
Rugăciunea este Chipul Împărăţiei lui Dumnezeu.
Umanizarea-Personalizarea este „Trupul de Taină” al Lumii.
Prin păcat nu se mai face adevărata „Umanizare”, de unde
„lipsa” Trupului de Taină, până la „goliciunea corpului”
doar cu „structurile deformate ale Naturii”.
Omul care nu aspiră la Chipul Împărăţiei lui Dumnezeu
nu poate face nici „Umanizarea Lumii”, intrând într-o
„autodistrugere”. Istoria Omului păcătos este „drama”
acestei autodistrugeri.
Personalitatea Omului este doar „Unirea Chipului
Divin cu Umanizarea Naturii”. Iată Iconicul Vieţii Omului.
Omul ia un „Memorial de Natură Umanizată de Părinţi”,
dar Fiecare Om trebuie să extindă aceasta şi printr-o
„Umanizare proprie”. Omul „Aduce lui Dumnzeu” un
„Dar Uman” ce este tocmai „Umanizarea proprie” a Naturii
moştenite şi preluate prin Persoana sa. Doar după ce
Omul face această „Umanizare” primeşte şi „Îndumne388

zeirea”, Theosis-ul mistic. Aceasta este „Prescura mistică”
ce trebuie să se Prefacă în „Trup Hristic”.
Mai întâi Omul asumă Natura în Persoana sa de Filiaţie
şi apoi o „Oferă Domnului”.
Răul demonic este „contrarul Întrupării Divinului”, de
unde originea răului ca „antihristicul precosmic”. Ispita
demonică din Rai este de a face şi pe Om „doar natură”,
fără „Întruparea Divinului” în ea. Păcatul-răul este
„metafizicul extrem” pe care-l invocă demonismul, de a
face o „separare fără întâlnire” între Divin şi natura creată.
Natura este „oprire în proprie natură”. Demonii fac
separarea la nivelul „pur metafizic-spiritual”, iar Omul
face „ruperea” la nivelul „Natură şi Divin”. Omul căzut îşi
trăieşte propria fiinţialitate de „natură-natură”, fără
„ieşirea naturii şi peste natură”. Omul căzut în păcat nu
face „umanizarea naturii”, ci „naturalizarea umanului”.
Omul căzut se afundă tot mai mult în natură, până îşi
pierde propria identitate de Om, după ce şi-a pierdut
identitatea Divină. De aici Omul păcătos nu poate trăi fără
un „consum de natură”, prin care să se „naturalizeze”.
Mistic, Omul întâi trebuie să „umanizeze natura”, să o
facă „Dar Divinului” şi după „îndumnezeirea naturii” să
participe şi la „Ospăţul Euharistic”, al Împărtăşirii din
„Trupul Divino-Creaţie”. Omul nu ar trebui să „mănânce”
o „natură simplă” şi nici doar o „natură umanizată”, ci
numai o „Natură Transfigurată, Euharistică”. De aceea, în
creştinism, se face liturgicul acestei „naturi Transfigurate
Hristice”, ca Împlinirea menirii Omului.
În Rai era „Pomul Transfigurării”-Pomul Vieţii şi
„pomul naturii goale de orice Divin-pomul demonic”. Zisa
„interdicţie” de a nu „mânca” din pomul demonic este
tocmai acest fapt, că Omul este Om doar prin „Mâncarea
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din Pomul Vieţii”. Ceilalţi „Pomi” din Rai puteau fi mâncarea Omului, că erau „natură pură”, pe care Omul trebuia
să o umanizeze.
Omul „cade din Chipul de Om” dacă nu „transfigurează natura” în Chipul Divino-Creaţie. Omul are „voie”
să „mănânce natura” doar în vederea „transfigurării ei”.
De aceea „mâncarea Omului” trebuie să fie mai întâi
„prescură-dar” oferită Divinului şi apoi să o mănânce şi el.
Omul are „Menire Eclesio-Sacerdotală” de a face din
natură „templu şi prefacere Divino-Creaţie”. Natura se
face templu prin „umanizarea în Om” şi se face Trup
Divino-Creaţie prin „Oferirea ca Dar Divinului”, ca apoi
să se facă „Ospăţul Euharistic”. Omul nu se poate opri
doar la „umanizarea naturii”, că face o „auto-naturizare”.
Omul nu este un „fiu al naturii”, ci un „Fiu al Divinului”,
care face şi natura condiţie de „Filiaţie Divino-Natură”.
De aceea, Omul nu „consumă natura”, ci o „asumă spre
transfigurare”. Omul, prin căderea în păcat, este mereu
tentat să facă „consumul naturii”, să se oprească în „autoplăcerea naturii” şi mai puţin să facă „transfigurarea” ei.
Primul pas este „umanizarea naturii”, care înseamnă
„lege-morală-asceză”.
Omul este chipul iconic în taina legăturii naturii cu
Divinitatea. Omul „asumă natura”, pe care trebuie să o
facă „Dar Divinului”, ca prin Unirea Divino-Natură să se
facă Transfigurarea Euharistică ca Trupul Hristic, ce este
„Pâinea Veşniciei”. Când Omul va ajunge să „ofere” Divinului toate „asumările sale din natură”, atunci va ajunge
să se „hrănească doar cu Trupul Euharistic”.
Omul nu trebuie să „strice” natura în el, ci să o transfigureze. Cu cât iese din Om mai multă „natură stricată”, cu
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atât este semnul păcatului mai mare. Sfinţii cu „nestricăciunea trupului” dovedesc această transfigurare a naturii.
Bolile, la fel, sunt distrugerea naturii.
Urmarea păcatului la Om este „moartea”, despărţirea
chipului Omului de natura asumată. Omul se „dezbracă
de natură”, se dezbracă de Divinitate şi aşa gol, rămâne
„omul păcatului”. Chipul Omului ca persoană de Om este
veşnic şi nemuritor, dar în „goliciunea” sa se singularizează până la „iad”.
Taina Chipului de Fiu este Taina Fiinţei Create şi însăşi
Taina Omului. Omul nu mai este doar un „complex de
structuri şi fenomene de manifestare”, ci este un „Chip
Fiinţial Personal de Creaţie”, care face Dialogul Între
Taina Fiinţei şi manifestările acesteia.
Divinul se „opreşte” pe formele create şi lasă „libertatea
manifestărilor” acestora, altfel creaţia ar fi un „fenomen
panteistic” (cum cred anticii şi încă mulţi alţii). De aici
„mistica între Forme”, nu între „structuri şi manifestări”.
Taina Chipului de Formă-Fiinţă Creată este Taina Dialogului mistic. Omul este prin excelenţă Taina Dialogului
dintre „Chipuri-Forme Fiinţiale”. Chipul de Persoană-Om
este Chipul de Fiinţă de Creaţie, care se „reflectă” pe sine
în manifestările interne proprii, dar totodată oglindeşte şi
răspunsurile direct personale ale altor Chipuri Personale.
Această „supracapacitate” a Chipului de Om-Persoană este
realitatea misticii. Chipul de Persoană-Om este Iconicul şi
al oglindirii Fiinţiale şi al manifestărilor acestora. Chipul
de Persoană-Om este Integralitatea Formă şi structurimanifestări, şi, mai mult, răspunsul dialogal al acestora.
Persoana-Om reflectă şi Spiritualul şi materialul şi „peste”
acestea ca duhovnicescul transfigurativ Divino-Creaţie.
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Ca Practică mistică a Rugăciunii, toţi vorbesc de „rolul”
Trupului-corpului, considerat nu numai „instrumentul”
Spiritului, ci chiar „împlinirea manifestării Vieţii”.
Din cele relatate anterior, în sensul creştin, Trupul de
Taină, cel „peste Spirit şi Corp”, este „Rodul” ultim. Misticile antice vorbesc de o „dizolvare” a Corpului în principiile Spirituale, până la „absorbirea” în „neantul Divin”.
Păcatul a produs „dezbrăcarea” de Trupul de Taină, cu
urmările acesteia ca „ruperea şi contrarierea” dintre Spirit
şi Corp.
Dar „Corpul” a rămas totuşi cu un vag „Memorial” al
Trupului de Taină, de unde „realitatea” care se opreşte
„pe şi în” Corp. Mulţi fac paradă de o „Spiritualitate pură
şi directă”, dar de fapt tot pe „psihofizicul” Corpului
trăiesc şi se manifestă. Chiar şi Ştiinţa vorbeşte de „aurairadiaţia” ce înveşmântează Corpul, în care ar fi nu numai
reflectarea psiho-fizică, ci însăşi „plăsmuirea” acestuia. Şi
Ştiinţa descoperă că „Memorialul Fiinţial” este în „Suprastructura” peste „structurile” substanţei materiale. Orientalii vorbesc de zisele „corpuri subtile, planuri”6, care sunt
în sensul nostru „amintirile Configuraţiei” Trupului de
Taină. Fiinţa noastră este „plan al Naturii” în „Umanizarea Personală” şi în „Suprapersonalizarea” Răspunsului
faţă de Divinitate şi Inter-relaţionalul general.
Aceste Trei Planuri sunt „Treptele” Fiinţialităţii Omului
pe Modelul cărora îşi manifestă Viaţa proprie. Zisele
însuşiri ale Spiritului, ca „raţiune, simţire, volitiv”, sunt de
fapt reflectarea acestor „Planuri”, care se transpun interior
şi exterior. Natura are „simţirea”, Persoana are „voinţa” şi
Relaţionalul are „raţiunea-conştiinţa”. Aici se încurcă
6

Zisele corpuri, sau culorile aurei, în spectrul celor şapte nuanţe.
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majoritatea practicilor mistice, că nu găsesc echilibrul
acestora, substituindu-le sau absorbindu-le unele în altele.
Omul are un Chip ce „Înglobează” Cerul-Spiritualul,
Natura-Corporalul şi Umanizarea, pe care le „Supraînglobează în Unirea” cu Divinul.
Integralitatea Omului are aceste elemente, care după
păcat trec ca transpunere pe psiho-fiziologismul Corpului.7
În sens creştin nu este „oprire” în Corp şi nici în „operaţiile spirituale”, ci în Rememorarea Trupului de Taină,
Integralitatea Chipului Omului. De aici „specificul” net al
Practicii mistice Creştine, care nu este nici „psiho-fizic”
corporal, nici „mental”, ci „Taina Trupului-Altarului
Divino-Creaţie”, Haina de Nuntă a Revelaţiei Creştine.
Este greşit, în sensul creştin, să se considere că „fiziologicul” corpului este „mentalul” Sufletului, sau că „operaţiile
mentale” sunt „memorialul fiziologicului organic”. Ambele
au „Originea comună” în „Supra-structura” Trupului de
Taină. „Informaţia Fiinţială” a Omului este în acest
„Integral”, de unde ies toate Memoriile şi se întorc, unde
se acumulează şi de unde se transmit-comunică. Astfel,
Rugăciunea Creştină nu se face cu Psiho-fizicul, nici cu
„Mintea pură”, ci cu „Altarul Trupului de Taină”, pe care
se coboară Divinul şi Creaţia se poate uni cu Dumnezeu.

Rugăciunea Creştină
Mulţi se aşteaptă la cine ştie ce „relatare secretă” despre
Rugăciunea Creştină. Aceştia vor rămâne dezamăgiţi când
vor vedea că Rugăciunea Creştină este aşa de „obişnuită şi
simplă”, până la „comunul de jos”. Nu există o „învăţătură ascunsă” şi nici o „metodă supranaturală”, ci „Rugă7

De aici pesemne zisele centre şi plexuri energetice.
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ciunea normală” ce se face de fiecare, direct. Şi caracterul
Rugăciunii, s-a văzut, este în „configurativul” de: Altar,
Dar-Jertfă, Ritual, Prefacere, Împărtăşire. Între Creaţie şi
Divinitate „Puntea” este „Altarul”, pe care Dumnezeu
coboară în Lume, şi Făptura are acces la condiţia de
„Dincolo” de Natura Creată. Între Divinitate şi Creaţie
este „Altarul”. Fă în tine şi dincolo de tine Chip de Altar,
şi aşa faci „Legătura” cu Dumnezeu.
„Religia” este însuşi Chipul Altarului. Altarul este
„Sacrul-Taina-Templul Însuşi al Divinului”. Şi Rugăciunea
este însuşi „Modelul Altarului”. Altarul are Forma după
„Modelul Rugăciunii”. Rugăciunea este „Locul” de Venire
al Divinului în Lume şi Vorbirea Făpturilor cu Dumnezeu
Creatorul.
Pe Altar trebuie să „te aduci pe tine ca Dar-Jertfă”. Aşa,
în Rugăciune, Altarul şi Darul tău sunt Închinarea ta, sub
toate formele şi modalităţile. Fă Ritualul Închinării zilnic,
de mai multe ori, cu Rugăciuni diferite şi pe durate după
străduinţa ta. Biserica are „Ritualul Liturgic”, cel mai
complet şi împlinitor. Aşa sunt Rugăciunea „particulară” şi
„Rugăciunea Totală-Euharistică a Bisericii”. Acasă şi singur
tu nu poţi face decât o „Rugăciune pregătitoare”, care de
nu se Uneşte cu Rugăciunea Totală Liturgică-Euharistică,
rămâne neîmplinită şi fără Rod, care este Împărtăşirea.
Doar din Euharistia Bisericii este Împărtăşirea Rugăciunii.
Acestea sunt elementele simple şi comune ale Rugăciunii Creştine.
Este şi o „căutare mai de Taină” a Rugăciunii, aşa cum
jinduiau îndeosebi pustnicii şi călugării ce se consacrau
total Vieţii Duhovniceşti. Scrierile Filocalice şi Vieţile
Sfinţilor sunt grăitoare. Dar până la urmă se dovedea că
„multele metode şi practici speciale” ajungeau tot la „sim394

plitatea obişnuită”. Viaţa ascetică, dorinţa unei Rugăciuni
continue, impuneau şi „modalităţi” proprii, dar Chipul
Creştin le ţinea neabătute în „Forma Unică”. Unii au încercat
să facă din Rugăciune „terapii şi performanţe mistice”, ce nu
sunt Rugăciune propriu-zisă. Sunt şi „efecte” ale Rugăciunii,
dar rostul Rugăciunii este dincolo de „interesele” Sufleteşti
şi trupeşti. Rugăciunea în sine este „Comunicarea cu
Divinul”, iar restul sunt ceea ce derivă din aceasta.
Aşa, Rugăciunea Creştină este în esenţă „Comunicarea
cu Divinul”, fără metode şi miracole, ci directă şi simplă.
Rugătorul Creştin are „Taina Rugăciunii pure, Comunicarea cu Divinul”, ferindu-se de „complexul supranormalurilor”, ce abat Rugăciunea la „efectele” ei.
„A sta înaintea lui Dumnezeu” şi a „Comunica direct cu
El”, fără mişcările psiho-fizice, fără efectele miraculoase,
doar în Duhul Ritualului de Taină, este Rugăciunea pură
Creştină.
Rugăciunea specific Creştină este Chipul lui Hristos, ca
„Fond”, şi Ritualul Sfântului Duh ca „Viaţa şi Trăirea”
acestuia. Chipul lui Hristos este Însuşi Chipul Rugăciunii,
este Chipul Fiului, Chipul Închinării-Altarului. Fă şi tu
Închinare şi te vei Îmbrăca în Chipul Fiului Dumnezeiesc,
şi aşa totodată te „aduci ca Dar” pe Altarul Rugăciunii
însăşi. Fă această „Rugăciune Hristică” în Ritualul „Răspunsului” tău şi vei Primi pe Duhul Cel Preasfânt, şi în
Taina acestora vine Binecuvântarea Absolută a Tatălui
Dumnezeu, ca Împlinirea Treimii Dumnezeieşti şi în Viaţa
ta Personală.
Un pustnic se Ruga mult ziua şi noaptea, şi o Lumină
miraculoasă se aprindea în locul acela, dar el închidea
Ochii:
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– Nu Lumina vreau eu să Văd, ci vreau să stau doar în
Rugăciune şi să fac Ritualul ei neîncetat. Tot ce este în plus
mă abate şi-mi strică Rugăciunea.
Rugăciunea Creştină este învinuită de „formalism”,
până la un „ritualism stereotip”. Trebuie înţeles că Rugăciunea Creştină este tocmai „Formă şi Ritual, Hristos şi
Sf. Duh”, şi ce „urmează” este „corolarul şi rodul” acestora.
Cine persistă în „Formă şi Ritual”, acela se va adânci şi în
Viaţa de Rugăciune Creştină. Rugăciunea cu meditaţii
intelectuale şi chiar cu cine ştie ce virtuţi nu este Rugăciunea pur Creştină. Luminările de Minte şi Virtuţile sunt
„după” „Forma şi Ritualul” Rugăciunii. Pocăinţa, postul,
nevoinţele ascetice, metodele psihice şi fiziologice sunt
„susţinătoare” ale Rugăciunii, nu însăşi Rugăciunea (care
este Forma Hristos şi Ritualul Sf. Duh). Mulţi nu mai înţeleg Filocalia şi o interpretează după „metafizica necreştină”. Sensul de Taină al Sf. Părinţi Creştini sunt tocmai
„Forma şi Ritualul Liturgic”, care pot avea fără amestecare
însă şi complexul manifestărilor de calităţi şi efecte.
În relatarea noastră despre Rugăciune, ne oprim mai cu
evidenţă pe „specificul Carpatin” al Rugăciunii Creştine,
care este „Rugăciunea Gestului Iconic”, ce ni se pare nouă
o „Re-valorificare” tocmai a Chipului Rugăciunii Creştine.
În tumultul de practici mistice de astăzi, este nevoie de o
„stabilire” inconfundabilă a „Chipurilor de Rugăciune”,
fiecare apoi putând să aleagă, dar fără „abateri şi falsificări” (cum se întâmplă tot mai frecvent).
Cine „alege” sincer Rugăciunea Creştină, să o facă în
Chipul ei adevărat, fără adausurile şi prefacerile altor
metode.
Gestul Iconic de Închinare, ca exprimarea Chipului de
Filiaţie-Persoană, este Practica Misticii Iconice. În Gestul
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Iconic de Închinare, totul este „Gest”, în care se „Asumă”
atât interiorul, cât şi exteriorul, şi toate manifestările
mentale, sentimentale şi toate efectele mistice, toate se
„Prefac în Gest” şi Gestul ia Supraforma Persoanei Însăşi,
şi aşa se face Dialogul Mistic.
Gestul Iconic să nu se facă prin concentrare Mentală, ci
prin „Integralizarea-Persoană”; ca Ritual, ca Taina Chipului
de Filiaţie, nu ca „impersonalizare spirituală”; ca Trup al
Cuvântului, nu ca Trup făcut Cuvânt. În Gestul Iconic nimic
nu se preface „unul în altul, ci totul se preface în Gest Iconic
şi se Asumă de Însuşi Gest-Chipul de Filiaţie. Gestul Iconic
Asumă chiar Harul, de aceea Gestul Iconic este în Evidenţă
şi Harul evidenţiază Gestul, nu-l acoperă. Aşa, în Gestul
Iconic Lumina Mistică, de care se vorbeşte mult, nu devine
însăşi „Substanţa Mistică”, ci „Substanţa este Gestul” şi
Lumina este Duhul care Descoperă Chipul de Gest, ca în
Icoană, în care Lumina cu nuanţele sale arată Chipul.
Să faci „Oprirea Iconică”. „Să stai ca în Icoană”,
Nemişcat, dar într-un viu de Duh. Cine nu câştigă mai întâi
această Nemişcarea de Duh, nu va putea să Trăiască
Rugăciunea adunată, „Oprirea pe un Gest”. Pentru cel
Duhovnicesc se indică Gesturi creştineşti, de Închinare şi
Dăruire faţă de Dumnezeu.
Să te „Retragi în Gest”. Degeaba te retragi în Pustie,
dacă nu faci „Retragerea în Gest”, că nu vei şti niciodată ce
este adevărata Retragere. Oprirea în Gest nu este nici Interiorizare, nici exteriorizare, ci un „Comun al Integralităţii
proprii”, în care se „Adună totul, se Deschide totul, se
Răspunde total”.
„Spală-te cu Duhul”, ca să te poţi apoi Ruga. A „sta
Nemişcat” este „spălarea cu Duhul”. Gestul Iconic de
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Închinare este Chipul Fiului şi Starea în Gest este Chipul
Sfântului Duh.
Nu fă auto-sugestie, nu „admite” psihic o „memorie rea
şi anormală”, ci respinge-o şi înlocuieşte-o cu una Bună.
„Practica Lucrării Sfinte este doar a celor ce muncesc ziua
şi noaptea, fără încetare, peste toate piedicile şi slăbiciunile,
şi care se învăpăiază mereu de Dumnezeiescul Dor”.
În sensul nostru, Mişcarea este o „capacitate” a Vieţii,
ce nu are „scop” în sine, ci este doar o modalitate de activ.
Folosiţi mişcarea în practica gestului, ca mobilitatea memorialului propriu. Sfinţii până la bătrâneţe făceau
închinăciuni şi metanii şi indicau Ucenicilor lor această
Practică de mare importanţă.
Mulţi caută „metode speciale” de Rugăciune. Important
este să te Rogi, şi nu cum anume, că Taina Rugăciunii vine
doar dacă te Rogi. Cine nu face Practică intensă, nu va fi
un adevărat „rugător”.
Atenţie şi în privinţa „mâncării”, considerându-se mai
ales la Tineri, că mâncarea şi desfrânarea sunt direct
legate. O altă regulă strictă este ca să nu se facă nici o
Activitate, până nu se îndeplineşte mai întâi Practica
Rugăciunii Iconice, ca şi Metaniile şi Închinăciunile.
Respinge „extremismele”. Mulţi din false „nevoinţe” cad
în erori cu urmări vătămătoare.
Practica ta Individuală este cea mai importantă. Vezi
când poţi sta cât mai mult timp Nemişcat, ca Rugăciune,
dimineaţa, spre seară, noaptea, ca şi mişcarea cu metanii,
închinăciuni, mişcările igienice. Vezi când poţi posti, cât
timp, ori să mănânci la prânz şi seara mai puţin, ori doar
seara, dar să fie o mâncare sănătoasă şi selectivă, după
indicaţiile pustniceşti.
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Mai ales când stai mai liniştit, Conştientizează-ţi Persoana
ca Integralitatea ta, al cărei caracter este Chipul-Forma, în
care sunt Sufletul şi Corpul tău. Chipul-Forma ta este
Asemănarea Chipului Divin, ce este Pecetluit pe ea ca o
Supraformă, încât Forma-Chipul tău este o „Formă DivinoUmană”. Pe această Formă-Chip sunt Viul Divin şi Viul
Fiinţei tale şi aici este „Respiraţia Vieţii”, care apoi se
introduce şi în Suflet şi în Corp. Aşa, fă Practica „Respiraţiei
Viului prin Forma-Chipul Persoanei” tale Divino-Umane.
Urmăreşte Respiraţia aici. Inspiră adânc Viul din Iconicul
Formei-Chipului ce te Îmbracă, care să intre până în Suflet şi
Corp, şi din Interiorul tău Expiră cu Gest de Închinare tot ce
este Minte şi Simţire, care intră în Forma-Chipul Iconic,
unde se vor Iconiza, ca să se poată Reîntoarce Transfigurate.
Şi după ce te „linişteşti” prin aceasta, fă apoi Dialogul Iconic
propriu-zis cu Dumnezeu, dincolo de toate.
Chipul Omului nu este al său, ci al Fiului lui Dumnezeu
spre Întrupare, ce-i dă Fiecărui Om Menirea Divino-Creaţie.
Rugăciunea Creştină este în Chipul Fiului lui Dumnezeu,
care se face Trupul de Taină, Puntea de trecere a Veşniciei
în Lume şi a Lumii în Veşnicie, Întâlnirea dintre Creaţie şi
Dumnezeu. Cine nu merge pe Calea lui Hristos şi nu-L va
Însoţi pe El, nu va şti ce este Rugăciunea Creştină. Hristos
Călătoreşte Veşnic, că în El este Lumea care se Naşte în
Veşnicie. A te Naşte în Chipul lui Hristos şi a şi-L Însoţi pe
El în Veşnicie este Rugăciunea Neîncetată Creştină.
Se vorbeşte mult în Mistică de Inimă. În sensul nostru
Iconic, Inima Mistică este însuşi Chipul de Taină al Chipului Omului-Fiului lui Dumnezeu.
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Omul nu are Chip obişnuit, ci Suprachip, de aceea
Omul nu are o Inimă oarecare, ci Inima Divino-Creaţie a
Fiului Divin Hristic. În sine, Omul are şi el o „Inimă de
Natură Creată”, dar Omul este „Supranatură” şi aşa Inima
Omului este „Peste” Inima din sine, ca Inima DivinoCreaţie, Asemănarea Inimii lui Hristos.
Inima Iconică, Inima Suprachipului Omului, iată Inima
Întâlnirii din Absolut. Să Porţi Chipul Inimii lui Hristos
este Taina Misticii Iconice. Să „Scoţi Inima de Natură din
tine”, să o „Faci Dar Domnului”, care să o Prefacă în
Trupul Inimii Sale, din care şi tu să te Împărtăşeşti. Inima
de Natură din Om Oglindeşte şi ea „Glasul de Taină al lui
Dumnezeu Creatorul”, dar Omul, ca Menire de a „Scoate
Natura din sine”, mai are şi Lucrarea Suprainimii de
Întâlnire Personală cu Dumnezeu.
În Veşnicie, Faţa Omului va fi Faţa Inimii sale, care va
Îmbrăca Faţa Omului. Se spune că doar cu Inima poţi să te
Întâlneşti cu Dumnezeu, că doar Inima are „Ochii Duhului”.
Cu Mintea Vezi „Urmele lui Dumnezeu”, iar cu inima
„Îl Primeşti”. De aceea Mintea se zice că este „Lumină” şi
Inima este „Templul”.
Iată Practica Misticii Iconice: Scoaterea Inimii ca Dar pe
Altar, ca să se Prefacă în Trupul Iconic. Omul cu Trupul
Iconic este Omul Hristic, este Omul care s-a Întâlnit cu
Divinul, s-a Unit cu El şi mai mult, se Împărtăşeşte. Omul
are Menirea să se Întâlnească Faţă în Faţă cu DumnezeuCreatorul.
Taina Veşniciei este „Fericita Iubire”.
Se zice că Omul a căzut că n-a putut „duce Povara
Libertăţii”. Mistic, Omul ca şi Îngerii au căzut pentru că
n-au putut „Duce Fericita Cruce a Iubirii”.
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Iubirea este Taina Întâlnirii. Omul este Menirea ajungerii la Iubire. Omul este mereu cu „Fericita Cruce a
Iubirii” în spate. Aici este marea Taină. Momentul Întâlnirii
cu Divinul este prin „Focul Iubirii”.
Omul este deja prin Chipul de Om, Înveşmântat cu
Focul Iubirii Divine, ca Pecetea Chipului lui Dumnezeu.
Dar Omul trebuie să „Aprindă şi Focul Iubirii Proprii” şi
să facă Unirea. Prin păcat, Omul nu mai „aprinde Focul
Iubirii Proprii” şi nu face Unirea cu Focul Divin, şi aşa este
„gol de Întâlnire a Iubirii” (orbirea păcatului). La „moarte”,
Omul se „dezgoleşte şi de corpul Naturii” şi nemaiavând
nici „Veşmântul Divin”, este „gol” total... Moartea este
„Trecerea prin Focul Transcendental”, care este „inevitabilă”
pentru orice Om, după Creşterea sa. Se zice că Omul a fost
Creat „muritor”... Noi zicem că Omul are Menirea de a
„Trece prin Focul Transcendental”, când este Momentul
Întâlnirii cu Divinul. Nimeni nu este scutit de această
„probă”. În mod normal, aceasta nu este doar prin „procesul morţii”, că Sfinţii mari au avut acest moment fiind
încă în Viaţă.
Fericita Întâlnire a Iubirii este Viaţa Veşnică. „Suferinţa
despărţirii de Iubire” este „iadul”. Sfinţii adesea se plâng
că nu „pot suporta Focul Iubirii” şi trăiesc din plin
„moartea şi Învierea” prin Focul iubirii. Din Focul Iubirii
mereu Renaşti şi din Iubire mereu „arzi”.
Doamne, ştiu că trebuie să trec prin „Focul Iubirii”, în
care să ard şi să Înviez. O, Fericită Intrare în Veşnicie!
Doar Închinarea este Veşmântul Rugăciunii şi în timpul
Rugăciunii cine nu se Închină nu face Rugăciune şi nu
trebuie primit, ci considerat ceva rău şi vătămător. Închinarea este mai mare decât Chipul de Înger şi decât orice
alt Chip din Cer şi de pe pământ, este Chipul Însuşi
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al Fiului lui Dumnezeu, Icoana Însăşi a Dumnezeirii.
Rugăciunea este „Starea în Faţa Dumnezeirii şi Primirea
Chipului Său, care este Închinarea”. Cine Stă în Închinare
face Rugăciune şi se face Chipul Dumnezeiesc al Fiului lui
Dumnezeu, Icoana lui Dumnezeu.
Rugăciunea este în Trei Trepte:
– ca Ritual de datorie zilnică şi Participarea la Liturghia
Bisericii;
– ca Rugăciune în plus;
– ca Rugăciune Consacrată total.
Cei din lume, familiştii, care trebuie să lucreze mult, să
facă „Rugăciunea de datorie” zilnică, scurtă, simplă, dar
din toată Inima. Fiecare să-şi aibă Rugăciunea sa, după
putere şi credincioşie. Mersul la Biserică să fie cu stricteţe,
că doar „Rugăciunea Liturghiei” este Rugăciunea propriuzis Creştină. Fără aceasta, Rugăciunea particulară este
insuficientă şi fără „baza” sa de Taină şi Împărtăşire. Cei
mai râvnitori să facă Rugăciuni în plus, citiri de Acatiste,
Psaltire, metanii şi Închinăciuni, Rugăciunea scurtă filocalică, „Doamne Iisuse”, sau Gestul Iconic. Unii Tineri se
adună special cu Preotul şi fac Privegheri cu Rugăciuni de
laudă şi cântări, cu Predici Duhovniceşti. Cei care pot să se
dedice total Rugăciunii, ca Pustnicii şi Călugării, sau chiar
unii mireni, aceştia într-adevăr trebuie să folosească şi
„metode ascetice” de „Pravilă de Rugăciune”, după exemplul Sfinţilor Părinţi. Aceştia au nevoie de multă „povăţuire şi ascultare”, că „mistica” implică şi mari riscuri.
Mulţi aleargă după „miracole”, alergare ce nu mai este
Rugăciune Creştină. „Sănătatea” Rugăciunii este problema
cea mai „grea” a Rugătorului şi Povăţuitorului Duhov402

nicesc. Toţi avem tot felul de „complexe” psiho-fizice, care
cu greu se normalizează şi se pot „stăpâni”. Mulţi se luptă
toată Viaţa cu slăbiciuni şi patimi şi până la ceasul morţii
„duhurile rele” îi bântuiesc. Mai ales Tinerii trebuie adesea
să facă „sforţări” peste fire, cu „asceză strictă”.
Rugătorul adevărat este cel ce face Rugăciune cu o
răbdare şi o voinţă de fier. Indiferent că te Rogi cu citire,
cu Mintea, sau cu Gestul Iconic, important este să te Rogi
cât mai mult. Tinerii au nevoie însă şi de multă „mişcare”,
ca să le „consume agitaţiile”. De aceea se indică la Tinereţe
şi cât ai multă vigoare fizică, să faci pe lângă Rugăciune şi
„nevoinţe”, care să nu se confunde cu Rugăciunea propriuzisă, ci ca „modalităţi” de susţinere. Şi eu, chiar acum la
slăbiciune şi boală, folosesc „mişcări” ale mâinilor, pieptului, picioarelor, capului, care nu sunt „Rugăciune”, ci
„mişcări simple de dezmorţire şi mobilitate”. Unii fac tot
felul de „mişcări şi poziţii” ale corpului şi chiar concentrări pe „organe şi zone fiziologice”, ca înseşi „modalităţi
de Rugăciune”. În sensul strict creştin, Rugăciunea este
„Dincolo” de Corp şi chiar de Suflet, este pe „Altarul”
dintre Dumnezeu şi Lume, dintre El şi tine.
Viaţa Rugătorului Creştin începe cu Ritualul Acatistului
Icoanei Maicii Domnului; începe cu Vederea prin Ochii
Icoanei Maicii Domnului. Este un Imn al Icoanei Maicii
Domnului numit Acatist. Mulţi îl învaţă pe de rost. Unul
nu putea nicicum să-l înveţe... De-abia după douăzeci de
ani a reuşit. Bucuros, a alergat la Pustnicul Neofit. Din acel
moment, a început să aibă Rugăciunea Neîncetată.
Iisus Cel Întrupat în Braţele Maicii Domnului este Iisus-ul
Isihiei. Pacea-Isihia Divină coborâtă în Lume este Iisus Cel
Întrupat.
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Toţi Ucenicii Pustnicului Neofit îşi căpătaseră renumele
de „metaniştii şi închinăciuniştii”. Se povesteşte că şi la
bătrâneţe Pustnicul Neofit făcea câte o mie de mătănii şi
închinăciuni, din genunchi, fără să scadă din ele. Era un
Ucenic de-al său foarte râvnitor, dar slab şi firav din naştere,
care neputând să facă multe mătănii şi închinăciuni, le
făcea cu „Duhul”, cum se exprima el. „O zi dacă nu fac
mătăniile şi închinăciunile, în acea zi sunt mort cu Duhul”.
Ucenicii Pustnicului Neofit se mai numeau de către unii
„cocoşaţii”, pentru că permanent erau puţin aplecaţi.
Uneori dormeau din genunchi cu Fruntea la Pământ, sau
se Rugau timp îndelungat în această stare. Sfântul Moise
Arapul stătea tocmai în această poziţie, în genunchi cu
Fruntea la Pământ şi cu Mâinile strânse întinse, poziţie pe
cât de incomodă, pe atât de „Ritualică”, ce îi aducea Liniştea.
Se zice că înainte de moarte, Neofit Pustnicul vedea o
Icoană către care privea cu Ochii mari şi stătea ca răpit cu
Duhul. „Ce vezi, Moş-Avva, îl întrebau Ucenicii?”. „Icoana...
Icoana... Închinaţi-vă Icoanei, Fiilor... este totul... Lumina...
Lumina... Icoana... Iisuse... Iisuse, Tu eşti Lumina. Şi Duhul
Icoanei, ce Foc mistuitor... ce ne duce la Tronul lui Dumnezeu Tatăl... Tatăl, Odihna Odihnelor... Tatăl nostru Carele
eşti în Ceruri...”, şi zicea Rugăciunea Tatăl Nostru....
A zice Tatăl Nostru este „cutremurător”. Îţi vezi
„nimicnicia” de Făptură creată. Trebuie să devii şi tu un
Fiu Vrednic de Tatăl Dumnezeu. Parcă un Ochi de o
Putere absolută te priveşte şi te pătrunde până în oase.
Icoana lui Dumnezeu Tatăl, Icoana tuturor Icoanelor...
Fiul Hristic Descoperă Lumii pe Tatăl. „Cine M-a văzut
pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 9).
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Tatăl, Nume Cel mai Mare,
Fiul, nume Cel mai Scump,
Duhul, Nume Cel mai Sfânt,
Ţie, Dumnezeu Treime,
Închinare.
Mintea, Inima şi Simţurile sunt Magii din noi, care Îngenunchează în faţa Icoanei Maicii Domnului cu Pruncul
Hristic în Braţe. Mintea aduce ca Dar Aurul-Mintea însăşi.
Inima aduce ca Dar Imaginaţia-Smirna. Iar Simţurile aduc
Tămâia-arderea de bună mireasmă. Mintea este Prima ce
trebuie să „Îngenuncheze” în faţa Pruncului Divin.
Creaţia Îl Iubeşte pe Dumnezeu tot ca Chip de Fiu.
Un Ucenic al Pustnicului, într-o zi vine bucuros la
Neofit:
– Avva, o Lumină Orbitoare mi s-a arătat în Rugăciune.
Am crezut că mor de aşa Lumină.
La care Pustnicul i-a zis:
– Dacă nu ai văzut pe Hristos, ai văzut doar „Umbra Lui”.
Neofit cerea Ucenicului începător în primul rând să-şi
pună în locul unde stă o Icoană cu Maica Domnului cu
Pruncul Hristic în Braţe şi adesea să aprindă câte o
Lumânare sau Candelă. Zilnic trebuia să îngenuncheze în
faţa Icoanei, să stea aşa câteva minute, mărind timpul după
împrejurări. Şi celor din lume, Pustnicul le indica la fel.
Un alt Ucenic a murit la bătrâneţe după ce aprinsese
Candela la Icoană, cu Ochii mari deschişi, de parcă Văzuse
ceva divin, cu o Pace şi o Bucurie ce persistau pe faţa sa.
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Un altul care era mai neputincios, din cauza „ascultărilor de Mănăstire” nu se mai putea Ruga, dar îngenunchea înaintea Icoanei şi adesea adormea aşa, de oboseală.
Şi acesta era aşa de Senin şi Blând, de parcă avea o
„Lumină Divină” în el.
Se mai spune că Pustnicul avea mulţi Ucenici şi mireni,
care Practicau Ritualul Icoanei cu o evlavie deosebită. Era
unul care avea peste zece copii şi muncea mult să-i poată
întreţine. Seara şi dimineaţa, îngenunchea în faţa Icoanei
Maicii Domnului şi se „Umplea” de o Putere deosebită.
Copiii lui toţi de mici se obişnuiră cu acest Ritual zilnic.
Odată, bietul Om cu multe griji familiale, a plecat de acasă
fără să îngenuncheze în faţa Icoanei şi o Fetiţă care a
observat imediat a îngenuncheat ea în locul Tatălui ei,
zicând: „Să nu i se întâmple ceva lui Tata, că nu a îngenuncheat înaintea Icoanei”. Şi într-adevăr, în ziua aceea
omul a avut un accident cu căruţa, din care a scăpat ca
prin minune.
Mai era un Mut totodată cam redus mental, dar care
atât de mult stătea în Faţa Icoanei, încât îi uimea cu
această evlavie pe toţi.
Astăzi se observă o „neputinţă” tot mai mare de a „face
Rugăciune”. Cum să faci pe Tineri, mai ales, să se Roage?
Teologic şi filosofic greu îi poţi convinge. A mai rămas
„Ceva de Taină” în Omul pătimaş de astăzi, „Dorul Tainei
Divine”. De aici, o modalitate, ca „Rugăciune prin Rugăciune”. Nu ştii ce este Rugăciunea şi nici nu ai o „învăţătură”
a ei, dar o poţi face pur şi simplu prin „Gestul Iconic al
Rugăciunii”, care este „Gestul de Închinare”. Aşa toată
„dogma” Rugăciunii este însuşi Chipul Rugăciunii-Închinarea. Şi Închinarea este Rememorarea Chipului Fiului lui
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Dumnezeu şi de aici apoi deschiderile unei „Vieţi a
Rugăciunii” Creştine.
Fă această „Rugăciune Liberă”, doar ca Chip de Rugăciune. Să „Stai ca în Icoană” este această Rugăciune.

Omul, Chipul Perfecţiunii Create
Creaţia nu se face „Părtaşă” la Dumnezeirea directă
(cea inaccesibilă), ci se face „Participativă la Participarea
Divinului din Creaţie”.
Noi avem cu adevărat şi „Ceva din Divin” în noi, sau
doar o „reflectare”? În sens creştin, noi avem. Şi aceasta
este posibil (fără să fie panteism), prin Fiul Dumnezeiesc,
care se „Dublează” şi într-o Asumare şi de Fiu de Creaţie,
ca „Fiinţialitatea de Creaţie”, Trupul Divino-Creaţie al
Lumii. Creaţia nu are nimic „direct din Fiinţa Divină
(inaccesibilă), ci are „Fiinţialitatea Divino-Creaţie”. Noi nu
avem în Natura noastră „Substanţa Fiinţială directă
Divină”, ci avem „Substanţa Divino-Creaţie”, TrupulIconicul Hristic al Fiului lui Dumnezeu, care este „Îndumnezeirea Origine” (care să nu se confunde cu Dumnezeirea
Fiinţială directă a Fiului Dumnezeiesc). Noi nu ne „Îndumnezeim prin Însăşi Dumnezeirea”, ci prin „Îndumnezeirea
Hristică” pe care a făcut-o El ca Îndumnezeire, care este
Unică şi ne-repetabilă, dar „Imitabilă” în Creaţie. Noi nu
suntem Părtaşi la Fiinţa Divină, ci la Participarea pe care o
face Însăşi Fiinţa Divină faţă de Creaţie.
Noi avem „Trup şi Sânge” Divin (Hristic) în Fiinţialitatea noastră Creată.
„Acesta este Trupul Meu, care se Frânge pentru Voi...”,
„Acesta este Sângele Meu, care se Varsă pentru Voi...”.
„Acestea sunt Trupul şi Sângele Meu” – sunt Taina Litur407

gicului Hristic, „peste care” se Coboară şi Sfântul Duh şi
se Uneşte şi El cu Trupul Hristic şi totodată ne Uneşte şi
pe noi.
Adam, după „izgonirea din Rai”, se tânguie ziua şi
noaptea, fără încetare:
– Eu, Adam, sunt Chipul de Om. O, cum am „căzut”
din Chipul de Om! Acum nu mai sunt Adam-Omul, ci
Adam Făptura.
Doamne, Tu ai Creat o Lume în care „Întrupezi Cele ale
Chipului Tău” şi într-un Chip de Creaţie. Aşa, Chipul de
Creaţie este Însuşi Trupul Tău de Creaţie. Din „Coasta”
Chipului Tău ai Creat Lumea. Nu Însuşi Chipul Tău se
„face” şi Chipul Lumii, ci „Coasta Chipului Tău” o „faci”
Plămadă şi a unui Chip de Creaţie.
Creaţia este „Înrudită” cu Tine, prin Coasta Chipului
Tău, pe care o Întrupezi în Chipul de Creaţie. Şi Coasta
fiind Chip de Naştere, Tu prin Coasta Ta Te Naşti şi
într-un Chip de Creaţie. De aceea Creaţia este „totodată”
Naşterea Ta şi într-un Chip de Creaţie.
Tu nu Creezi „ceva străin de Tine”, deşi Creezi o Lume
ce este „total dincolo de Tine”. Tu Însuţi Te Naşti şi într-un
Chip de „Natură Creată”, fără amestecare, prin Înrudirea
Coastei Chipului Tău cel „dincolo” de Chipul de Creaţie.
Tu Eşti Chip şi Fire Dumnezeiască şi Creezi şi un Chip şi o
Fire de Creaţie, în care Te Întrupezi, ca „totodată” Două
Firi, fără amestecare, într-o Asemănare de Taină.
O, Doamne, doar Tu ştii de ce Iubeşti „aşa de mult”
tocmai „Chipul de Pământ”! Este Taina Ta, căreia noi
Creaţia trebuie să i ne Închinăm. Cerul este o Iubire a Ta,
Deplină, dar Pământul este o Iubire a Ta „Peste Fire”.
O, Doamne, şi eu Omul, care „trebuia” să fiu tocmai
„Taina Peste Firii Tale”, am căzut din Chip... Omul trebuia
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să fie Trupul Întrupării Tale de Taină. Chipul Omului este
Trupul de Taină al Chipului lui Dumnezeu. Eu, AdamOmul, ca şi Îngerul Luceafăr, m-am făcut „potrivnicul”
Tainei Tale de Întrupare. Doamne, ce plâns este în Fiinţa
mea de Om căzut din Chipul de Taină!
Doamne, prin păcatul meu, eu am „distrus” tocmai
Chipul Omului, şi de aceea am fost „scos” din Rai.
Iată, Doamne, ce sublim Destin ne-ai Dăruit. O, greu
păcat am săvârşit! Am încercat o „auto-divinizare mai
înainte de a se face Unirea cu Divinul”. Îngerii căzuţi au
făcut „auto-divinizarea în Spirit” şi eu, Adam-Omul, am
făcut „auto-divinizarea în Trup”. Demonii fac un fel de
„divinizare fantomatică în Spirit”, iar Omul face o
„divinizare fantomatică în Trup”. Doamne, doar „Tu Eşti
Divinul Adevărat” şi doar Unirea Creaţiei cu Tine va face
şi Creaţia Părtaşă la Divin. O „auto-divinizare înaintea
unirii cu Tine” este „căderea în păcat”. Iată, în ce groaznică
„eroare” au căzut o parte din Îngeri şi eu, Adam-Omul. Ce
plâns şi tânguire va „şterge” această greşeală?
Doamne, prin „trecerea mea în Trup muritor” am
pierdut Raiul, dar Tu nu „renunţi” la Lucrarea Ta, şi vei
face şi „peste aceasta” Întruparea Unirii Divine. Eu, AdamOmul, eram Destinat şi Ales să fiu „Chipul acestei Taine”.
Prin păcatul săvârşit am pierdut această Cinste. Va trebui
să se Nască un „Nou Adam-Om”. În Nădejdea acestui Nou
Adam-Om îmi mai „mângâi” suferinţa păcatului meu.
Tu nu Creezi o „simplă” Lume, ci totodată Te „Naşti şi
ca Dumnezeu-Creaţie”. Îngerii sunt Plini de Chipul Întrupării Tale ca Revărsare Spirituală de Cer. Eu, Adam-Omul,
mă simţeam Plin de Chipul Întrupării Tale ca Revărsare în
Chip Trupesc de Pământ.
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Pământul este Locul în care Vrei Tu să Te Arăţi şi să Te
Întâlneşti cu toată Creaţia Ta. Tu Te Cobori prima dată în
Chipul de Cer, prin Crearea Îngerilor, apoi Cobori pe
Pământ prin Crearea Făpturilor Naturii şi faci RaiulCoborârea Cerului pe Pământ şi Aici, în Raiul Pământesc,
Vrei Tu să-Ţi Pui Scaunul de Odihnă. Pe Pământ Vrei Tu
să Cobori Dumnezeirea. Pământul Vrei Tu să-l Urci în
Dumnezeu. Este Taina Ta şi nimeni nu-Ţi poate sta împotrivă. Îngerii căzuţi se arată „urâtori” de Pământ. O, Taină
a Iubirii Tale, Doamne! Tu Vrei să Te Arăţi Deplin, nu în
Lumina Cerului, ci în Icoana Pământului. Aşa vrei Tu, este
Taina Iubirii Tale pentru Creaţia Ta! Tu Vrei cu orice chip
să fii în Icoana Pământească. Dar eu, Adam-Omul, am
„batjocorit” Chipul Pământului şi iată, te „împiedic” să Te
Naşti în Icoana Pământului. Dar nu Te „împiedica”,
Doamne, de mine, Adam cel „nevrednic”, ci Ridică un Alt
Adam, care să fie cu Adevărat Pământesc Vrednic de
Icoana Pământească a Întrupării Tale.
Şi Eva, după izgonirea din Rai, se tânguia şi plângea
ziua şi noaptea, pentru „păcatul” săvârşit:
– Doamne, cum de am fost înşelată de „şoapta demonică?” Nu eram eu, Eva, Aleasă? Făpturile Pământului şi
Omul sunt în „Două Feţe”, ca Bărbat şi Femeie, pentru că
Pământescul este de „Două Ori Întrupare”, Pământul fiind
„un Altfel de Cer Întrupat”. Aşa vrei Tu, Doamne, ca
Taina Întrupării Divine să fie „mereu Prezentă”. AdamOmul are „Faţă de Dumnezeu-Om” şi „Asemănare de
Dumnezeu-Pământ”. Eu, Eva-Omul, sunt Născută din
„Coasta Omului-Adam”, adică din „Asemănarea” lui şi
astfel eu, ca Femeie, am „Faţă de Dumnezeu-Pământ” şi
„Asemănare de Dumnezeu-Om”. Adam-Omul-Bărbatul
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are Ochi de Dumnezeu şi Inimă de Pământ, iar Eva-OmulFemeie are Ochi de Pământ şi Inimă de Dumnezeu.
Adam-Omul a pierdut „Ochii Vederii Divine” şi eu,
Eva-Omul, am pierdut Inima Naşterii Divine. Adam-Omul,
în locul lui Dumnezeu va „vedea” tot Pământul şi Inima
lui va fi un „pământesc lipsit de Divin”. Iar eu, Eva-Omul,
am pierdut Inima Divină şi am rămas şi cu Ochii şi cu
Inima, „doar un pământesc”... Adam-Omul, dacă „Păstra
Ochii Divini”, făcea Inima Pământească Nemuritoare.
Acum, după păcat, Adam-Omul este un „Om muritor”.
Şi la fel eu, Eva-Omul, dacă Păstram Inima Divină, puteam
avea Nemurirea. Acum, după păcat, sunt de asemenea o
Eva-Om muritoare.
Doamne, Te Rog, Iartă-l pe Adam, că eu, Femeia, i-am
„furat” Nemurirea. Tu i-ai făcut „Inima Pământească” şi
eu, Femeia, cu Chipul Pământesc, l-am înşelat. Inima lui
Adam-Bărbatul este „între Cer şi Pământ”, pe care trebuia
să le „Unească într-o Divinizare Peste Cer şi Pământ”, ca
Dumnezeu-Om. Eu, Femeia, l-am „împiedicat”. Şi eu, EvaFemeia, sunt între „Pământ şi Cer” şi trebuia să fac Unirea
Peste acestea, ca Născătoare de Om-Dumnezeu. OmulBărbat trebuia să Nască în Inimă Asemănarea cu
Dumnezeu, iar eu, Eva-Femeia, trebuia să Nasc în Trup
Asemănarea cu Dumnezeu. Divinul din Om-Bărbat
trebuie să fie în Prefacerea Inimii Pământeşti în Inimă
Divinizată, iar Divinul din Om-Femeie trebuie să fie în
Prefacerea Trupului Pământesc în Trup Divinizat.
Nemurirea Bărbatului este în Inima sa, iar a Femeii este în
Trupul ei. Păcatul le-a distrus.
Iată, Doamne, „urmările” păcatului Omului căzut.
Trecerea din Chipul Nemuritor în „cel muritor” aduce o
„îndepărtare” a pământescului de Divin, până la un
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„pământesc lipsit de Divin”. După păcat, eu şi Adam
ne-am văzut „goi” de Nemurire (Facere 3, 7). O, ce „gol”
înspăimântător simţim! Simţim cum „fiorul morţii” ne
străbate până în oase...
Adam-Omul cu Vederea Divinului trebuia să fie Preoţia
Pământescului, prin care Pământescul să se Prefacă în
„Pământ Transfigurat în Divin”. Eu, Eva-Omul, cu Inima
Divinului trebuia să fiu Templul Pământesc, în care să
Coboare Divinul Preoţiei şi să Prefac Divinul în Transfigurare Pământească. O, ce Taină a Preoţiei, prin care Divinul
Coboară în Pământesc, dar şi mai de mirare, Taină a
Trupului prin care Pământescul se Urcă în Divin! AdamPreoţia Coboară Divinul, iar Eva-Templul Urcă în Divin.
Aşa, Nemurirea lui Adam-Bărbatul este în Preoţia Coborârea Divinului în Inima Pământească, iar Nemurirea
Evei-Femeii este în Templul Urcării Pământescului în
Divin. Adam-Bărbatul trebuia să Coboare Focul Divin în
Inima Pământească şi eu, Eva-Femeia, trebuia să Urc
Trupul Pământesc în Divin. Chipul Adamic este „Venirea”
lui Dumnezeu în Lume, iar Chipul Evei este „Intrarea”
Lumii în Dumnezeu. Şi eu, Eva-Femeia, prin păcat, în loc
să „mijlocesc” Intrarea în Divin, am făcut tocmai „ieşirea”
din Divin.
O, Doamne, prin păcat eu, Eva-Femeia, am devenit
„ucigaşa” Naşterilor în Dumnezeu, m-am făcut „demonismul omenesc”. Îngerii căzuţi au „oprit” Naşterea Divinului în Pământesc şi eu, Eva-Femeia, opresc Naşterea
Pământescului în Divin. O, ce „asemănare de demonism”,
ca „ucidere de Naştere”. Îngerii căzuţi refuză „Coborârea”
Divinului în Pământesc şi eu, Eva-Femeia, am refuzat
„Urcarea” Pământescului în Divin.
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Creaţia înseamnă „Dublă Naştere”, una prin Coborârea
„Celor” ale Chipului lui Dumnezeu şi alta prin Urcarea
Făpturilor Create în Dumnezeire, fără amestecare, micşorare sau împărţire.
Făptura trebuie să se Întâlnească direct cu al ei Creator,
altfel este o „neîmplinire”. Creaţia „nu Vede” pe Creatorul
ei, când se Naşte la Viaţă, dar trebuie să Vadă pe Creator
când începe să-şi Trăiască Viaţa. Păcatul opreşte tocmai
Întâlnirea şi Vederea Creatorului, opreşte Naşterea în
Dumnezeire.
Omul are „Dublă” Capacitate de Naştere, şi Spirituală
şi Trupească, fiind Unirea Chipului de Cer Spiritual şi de
Pământ Trupesc. De aceea Omul mai are Taina de
Naşterea Trupească a lui Dumnezeu şi a Naşterii Trupului
în Dumnezeire. O, Taină negrăită şi încă „neştiută”! O,
Taină a Urcării în Dumnezeire, dar o şi mai Mare Taină a
Unirii Trupului Pământesc cu Dumnezeirea! Şi Trupul
Omului este Ales să Fie Trup Unit cu Dumnezeu Însuşi!
Este Taina Arătării lui Dumnezeu în Chip de Trup.
Dar o, durere nespusă, că prin păcat, Omul a „stricat”
Trupul Cel Ales să Întrupeze pe Însuşi Dumnezeu!
Păcatul înseamnă „ruperea Iubirii”.
Omul prin păcat nu a „pierdut” toată Iubirea, ceea ce
înseamnă o „posibilitate” de Renaştere. Recâştigarea Iubirii
este Posibilitatea de Renaştere. O, Doamne, păcatul Adamic
este „amestec de ucidere spirituală demonică în totodată
ucidere trupească omenească”. Omul va trebui să Recâştige
totodată Renaşterea Spirituală a Lumii şi Renaşterea
Trupească. Omul are în Chipul Sufletului său toate
Naşterile Spirituale şi are în Trupul său toate Naşterile
Trupeşti. De aceea Omul are în Sufletul său „toate uciderile
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spirituale” şi în Trupul său „toate uciderile trupeşti”.
Şi „memoriile uciderii” se fac „boldul morţii”. Păcatul
Adamic este astfel, „memoria uciderii”, adică „memoria
morţii”. „Urmaşii” lui Adam vor fi „ucigaşi şi muritori”.
Puţini vor fi însă care „nu vor ucide”, dar de „murit tot vor
muri”. Este Făgăduinţa Ta, Doamne, că dintre „cei neucigaşi” se va Naşte o Nouă Eva şi un Nou Adam, şi din
aceştia Te vei Întrupa Tu Însuţi, aşa cum trebuia să fie de la
început, înainte de păcat.
Doamne, nu pot Trăi fără Iubirea Ta! Doamne, eu,
„păcătosul” Adam, îngăduie-mi ca încă să-ţi Pronunţ
Numele Tău Cel Sfânt. O, Doamne, fiind izgonit din Rai,
mi-a Rămas Numele Tău din Pomul Vieţii şi prin acesta
mai Trăiesc. Dacă nu aş fi Rămas cu Memoria Numelui
Tău de Viaţă, aş fi „murit” imediat ce am păcătuit. Iată, fac
Altar Numelui Tău, ca toţi „urmaşii” mei să Păstreze
memoria Numelui Tău de Viaţă, şi toţi care vor pierde şi
această Memorie vor „muri în întunericul demonic”.
Această Iubire de Creaţie ce nu se poate „şterge” nici de
păcat este marea Taină şi a Fiinţei Create, prin care Creaţia
este cu adevărat „după” Chipul lui Dumnezeu. Aceasta
este „Înrudirea” cu Dumnezeu şi „Perfecţiunea de Creaţie”.
Iuda după moarte este dus în faţa lui Lucifer în iad.
– Iuda, tu eşti „răul şi păcatul maxim al Omului”... de
ce totuşi nu eşti atât de „întunecat” ca mine, demonismul
maxim?
– Lucifer, tu nu mai Iubeşti pe Dumnezeu, dar eu încă Îl
mai Iubesc şi-mi pare rău de păcatul meu.
– O, Iuda, de-ai şti tu cât „visăm Cerul” noi, îngerii
căzuţi...
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Iată marea Taină a „păcatului”. Perfecţiunea şi Nemurirea
Creaţiei tocmai în acest „Memorial de neşters” persistă,
prin care Creaţia nu poate fi „anihilată”, chiar dacă este
„ruptă şi negativizată”. Perfecţiunea de Creaţie este
„Iubirea”, Însuşi Chipul lui Dumnezeuu Pecetluit pe
Fiinţa Creată.
Este un „plâns veşnic” al iadului şi un „Plâns veşnic” al
Raiului. Cei ce nu s-au întors de la păcat, care şi-au îngropat Iubirea în răutatea lor, vor „plânge veşnic în iad”. Dar
şi Păcătoşii ce s-au căit vor „Plânge veşnic” păcatul lor,
deşi sunt în Rai. Aşa sunt Adam şi Eva, Cain, Iuda şi
Apostolul Petru şi mulţi alţii.
Prin „păcat” s-a încercat o „contra-parte” a Divinului,
care însă nu poate fi, că Chipul Iubirii din Creaţie este
„indestructibil”. „Răul” a tins să fie „alături” şi „egal” cu
Divinul, dar nu se poate. Păcatul se „izbeşte” de adâncul
Chipului Divin al Iubirii. Paradoxal, după păcat, Iubirea
poartă „crucea păcatului” şi păcatul poartă „Crucea Iubirii”.
Însuşi Fiul lui Dumnezeu Cel Întrupat s-a Urcat la Tatăl pe
Umeri cu această Cruce, care este „Memorialul Veşnic” al
Iubirii ce „nu va mai cădea din Iubire”.
– Mă Iubeşti, Petre?
– Tu ştii, Doamne, că Te Iubesc.
Dar Petru a „plâns veşnic lepădarea sa” şi se zice că o
„plânge veşnic” ca „semn” al Iubirii sale Veşnice.
Pe acest „fond de Taină” este şi Rugăciunea Creştină.
Fericiţi cei care o Cunosc şi o Trăiesc.
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