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Adormirea întru Domnul a Părintelui nostru Ghelasie a însemnat mult pentru 

ucenicii săi. Aşa ne-am adus aminte de toate învăţăturile pe care ni le-a arătat mai mult 

sau mai puţin direct. Doar aşa am realizat mulţi dintre noi că am rămas fără „tătic”, 

aşa cum deseori se autointitula, însă aşa cum copilul ajuns adolescent odată şi odată 

trebuie să se desprindă de casa părintească şi să plece în lume, cu toată învăţătura 

deprinsă de la părinţi, în acelaşi chip trebuie să înţelegem şi noi că părintele, chiar dacă 

a plecat la cele de sus nu ne-a părăsit, ci veghează, acolo sus, la viaţa noastră. Copilul 

plecat de acasă îşi aduce aminte şi foloseşte cele învăţate acasă, şi cele deprinse acasă 

sunt primele repere pe care le are în viaţă. După cum familia şi învăţătura deprinsă în 

familie se oglindesc în lume prin purtările şi faptele copiilor, tot astfel şi noi, cei rămaşi 

după trecerea la cele veşnice a părintelui, reflectăm cele ce am învăţat de la părinte. 

Dar tot aşa cum un copil poate face de ruşine familia prin purtări necugetate, tot aşa şi 

noi, cei ce l-am cunoscut şi am crescut duhovniceşte sub aripa părintelui, trebuie să 

avem grijă să nu facem de ruşine cele ce am învăţat de la Părintele nostru. 

Între ultimele sfaturi pentru mine a fost acesta, pe care îl dădea şi mama 

părintelui: „Să nu mă faci de ruşine”. Această raportare filială are ceva tainic şi se 

revarsă din rugăciunile Părintelui, iar Mila Domnului ne întăreşte şi pe noi cei mai 

slabi în această lucrare de arătare a Slavei lui Dumnezeu şi Unsului Său în Persoana 

părintelui Ghelasie. 

Eu personal l-am cunoscut în adolescenţă, imediat după ce am terminat liceul, 

într-una din cele mai tulburi perioade de căutări şi rătăciri. Era perioada imediat după 

revoluţie, când pe piaţa şi în cultura noastră invadaseră tot felul de învăţături care 

făceau pe cel doritor de adevăr să rătăcească la infinit. La acea vreme, era aproape 

imposibilă discernerea acestor învăţături. Dar cele mai dureroase şi mai pierzătoare de 

suflet erau cele oculte, care aveau mare priză la minţile slabe pentru că erau comode 

din punctul de vedere al satisfacerii unei încercări de înţelegere a realităţii. Pe lângă 

aceste învăţături, mai erau şi unele persoane, pretinse autorităţi, care veneau cu tot 

felul de amestecuri culturale, de aveai impresia că ştiu extrem de bine despre ce 

vorbesc, şi chiar aveau darul de a te convinge de diverse „adevăruri” mărunte, care 

erau uşor explicabile cu teoriile lor. Aşa că la acea vreme era o inflaţie de teorii care 

„explicau realitatea”. 

Eram în liceu când am reuşit să pun mâna pe primele cărţi scrise de părintele 

Ghelasie, este vorba de primele volume, „Memoriile unui Isihast”, „Iscusinţa trăirii 

Isihaste”, „Urcuşul Isihast” şi „Nevoinţele Isihaste”. La acea vreme nu am înţeles cu 

totul şi cu totul cele ce transmiteau ele, însă acel duh de taină pe care îl făceau simţit 

m-a cuprins şi mi-a rămas ca o călăuză pe tot parcursul perioadei de rătăcire prin care 
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am trecut. Ca matematician, nu mi-a fost greu să accept acele lucruri din cărţile 

părintelui, le luam ca pe nişte definiţii şi aşa nu aveam nici o problemă cu aşa zisa 

terminologie de acolo. Mai mult, impactul lor a fost uriaş, pentru că aşa am realizat 

acea taină a cuvântului care e mai presus de gând. A fost foarte izbitor pentru mine 

când le-am citit, să realizez aceasta taină, anume taina cuvântului mai presus de minte 

şi din care iese şi gândul, dar ca realitate de ordinul doi. Aici e Taina, Cuvântul e 

originea. Atunci am realizat că, de fapt, multa gâlceavă era pe marginea neînţelegerii 

unor cuvinte. Aşa am înţeles cât de adâncă este Taina Icoanei, a Treimii... De fapt toată 

realitatea e o Taină, mare Taină. 

Aşa cum ziceam, după ce am terminat liceul am fost la Frăsinei şi l-am cunoscut 

personal pe Părintele, moment din care mi-a fost Duhovnic până s-a mutat la cele 

veşnice. Nu am să uit prima întâlnire directă cu Părintele. Era pe scările spre chilia 

dânsului cu un lighean de aghiasmă în mână, şi l-am întrebat unde îl găsesc pe 

Părintele Ghelasie, că am citit nişte cărţi scrise de dânsul şi aş vrea să discut pe 

marginea lor. Atunci mi-a spus pe un ton caracteristic, „Io sunt” şi a mers de m-a dus 

Ia chilii, şi mi-a zis nişte cuvinte care m-au înviorat şi răcorit în vremea aceea de mare 

secetă duhovnicească. A aprins în mine râvna, pe care uşor o aprindea în cei ce luau 

contact direct cu dânsul, simplu, prin observarea a ceea ce aveam mai dinamic, aşa că 

acel dinamic antrena în lucrare toată fiinţa. A aprins în mine acea sete de a cunoaşte şi 

înţelege, nu numai ceea ce era creştin autentic dar şi filozofie, ştiinţă şi altele. Pe aceea 

vreme îmi spunea: „Citeşte fiule, citeşte!”. Şi uneori îmi zicea să citesc chiar şi câte „o 

prostie”. Mereu avea grijă ca să nu intru într-un puritanism abstract, aşa că de aceea 

îmi zicea să mai citesc din când în când şi câte „o prostie”. De atunci am realizat 

dimensiunea pe care o avea învăţătura părintelui, faţă de învăţătura ameţitoare şi goală 

pe care o văzusem înainte. 

Eram anul întâi de facultate, când au început să apară la magazinul  

patriarhiei volume din Sfinţii Părinţi şi aşa am luat contact cu teologia patristică în 

forma ei originară. Părintele mă îndemna să citesc mult şi în special filocalia. Nu mi-a 

zis niciodată să mă axez pe cărţile dânsului, ci să citesc mult şi să mă ţin de şcoală, să 

învăţ, că asta e canonul meu. Îmi aduc aminte că odată chiar mi-a dat canon să învăţ şi 

„să mai laşi tu rugăciunea, că de fapt canonul tău asta e, să înveţi”. 

Uneori îi mai puneam întrebări care mă frământau şi care erau legate de aşa zisa 

împăcare între ştiinţă şi teologie. Eram cu totul surprins de răspunsurile pe care mi le 

dădea. L-am întrebat odată cum e cu Pământul care se învârte în jurul Soarelui, cî din 

scrierile biblice şi patristice nu reiese aşa, însă e un adevăr ştiinţific demonstrat. 

Răspunsul Părintelui a venit prompt: „aşa o fi, dar din punct de vedere mistic soarele 

se învârte în jurul pământului”. Altădată l-am întrebat care e părerea dânsului despre 

evoluţie, care pare să fie o teorie ştiinţifică solidă, la care mi-a răspuns ca „nu evoluţia 

stă la baza lucrurilor, ci ritualul. Evoluţia e o jignire adusă lui Dumnezeu, care e 

considerat imperfect şi de aceea nu e în stare să facă o creaţie perfectă. În sens creştin 

nu e aşa, ci Dumnezeu creează ceva perfect, care e pus faţă în faţă cu El în ritual, nu ca 

să evolueze la nu ştiu ce perfecţiune închipuită. Lucrurile s-au complicat odată cu omul 

care a căzut în păcatul luciferic şi aşa toată creaţia are de suferit. Aşa cum noi aici ne 
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învârtim şi gravităm ritualic în jurul bisericii, tot aşa şi atomul are electronul care se 

învârte în jurul nucleului, totul în sens ritualic. Aşa că esenţa nu e evoluţia, ci ritualul”. 

Aşa cum l-am cunoscut, niciodată nu vorbea complicat. Într-un fel scria şi în altul 

vorbea. Vorbea simplu, răspicat şi sfaturile erau clare, nu confuze. Cuvântul pe care îl 

zicea era cu putere. Uneori nu aveai nevoie mai mult decât un singur cuvânt. De cele 

mai multe ori plecam de la spovedanie bucuros cum nu se poate. Se bucura mult când 

mă vedea în regulă, adică mă ţineam de carte şi nu de alte prostii. Odată m-am dus la 

el şi eram tare supărat şi cu o singură vorbă m-a scos din acea stare, de nici nu mai 

ştiam de ce fusesem aşa. 

Una din problemele pe care le punea în vederea ucenicilor era mâncarea. 

Aproape fără excepţie mă întreba ce mai mănânc, şi adeseori aceasta era prima 

întrebare. Unora li se poate părea o exagerare excentrică, însă zicea că fără o hrănire 

adecvată este foarte greu de a susţine o rugăciune continuă, adevărată.. Avea acea 

interesantă metodă de pâine pustnicească. Pe lângă cereale, de care zicea că trebuie să 

fie baza, să mai fie şi legume. Nu recomanda carnea de nici un fel, însă cele mai 

periculoase zicea că sunt „dulciurile care provoacă tot felul de explozii, mai ales 

hormonale, şi duc la tot felul de patimi”. 

O altă mare grijă pe care o avea, mai ales cu intelectualii, era mişcarea, îmi zicea 

să mă mişc, să merg pe jos, să fac plimbări mai lungi, chiar sport dacă se poate. E 

importantă mişcarea, pentru că aşa se mai curăţă toxinele din organism şi nu se mai 

înfundă energiile în cap. În special la cei care stau pe scaun şi muncesc cu capul e acest 

risc foarte mare. De aceea, pe lângă mâncare era marea grijă pentru mişcare. Aici intrau 

şi metaniile, care au un rol de aşezare în ritualul de închinare şi de pregătire pentru 

rugăciune. 

Cel mai mult îl interesa pe părinte nu atât cantitatea de rugăciune sau râvna pe 

care o aveam, ci intrarea intr-un ritual sacru. De exemplu când eram în sesiune, îmi 

dădea canon să învăţ. Cel mai important era nu atât rugăciunea, cât aşezarea în gest 

de închinare, fiecare acolo la locul său. 

Rugăciunea isihastă sau a minţii nu o recomanda foarte tare. Mai ales la cei 

intelectuali, doar cu mare băgare de seamă. Sunt cazuri de oameni care au înnebunit 

de la rugăciunea fără purtare de grijă, aşa că părintele era tare atent la acest aspect. Cei 

care folosesc mult capul au deja în el o grămadă de activ mental şi dacă rugăciunea nu 

e făcută cu băgare de seamă, poate declanşa un adevărat uragan mental, pe care nu îl 

mai poţi controla. Aşa că aici insista foarte mult pe specificul rugăciunii. Se poate face 

rugăciunea, însă mai întâi încet, undeva în gât, nu în cap, şi nici direct în inimă, că 

trezeşte felurite patimi ascunse. Trebuie mai întâi făcută pregătirea undeva în gât şi 

după aceea se poate coborî în inimă, unde se poate face întâlnirea cu focul mistuitor. 

Dar cel mai mult recomanda aşezarea în Gest de închinare, care zicea că ţine mai mult 

de felul nostru carpatin. 

Aici e şi marea Taină Mistică pe care părintele a pus-o în evidenţă. Anume 

specificul nostru carpatin de rugăciune. Zicea că adevărata noastră modalitate e de 

primire, nu de urcare. La ţară, oamenii au în casă o odaie specială pentru oaspeţi, odaie 
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de care au mare grijă să fie tot timpul curată. Aşa şi noi mai întâi trebuie să începem 

cu o odaie de care să avem mare grijă. 

Adică să începem mai întâi cu ritual exterior de metanii, închinăciuni, şi în 

general cu un ritual de curăţire şi smerire a minţii şi aşezare a ei în propriul lăcaş, adică 

trupul. Zicea iarăşi că aici e piatra de poticnire a multora, că fac din minte parte de 

suflet sau chiar suflet, când ea de fapt e doar de corp, şi aşa trebuie să îşi recunoască 

locul, adică în corp. Aşa mintea şi corpul în general trebuie să se facă odaie de oaspeţi 

pentru cel de sus, asta este prima treaptă peste care nu se poate sări. 

Foarte mult pomenea părintele de lucruri tradiţionale româneşti. Mult insista să 

nu uităm de unde am plecat, adică să nu ne negăm originea. Foarte mult insista pe 

acest specific carpatin care îşi avea rădăcinile în tradiţiile româneşti de pe la sate, 

zicerile şi proverbele bătrâneşti şi cele văzute şi moştenite din familie, tradiţia vie şi 

directă. 

Înainte de a-l cunoaşte pe părinte eram o fire tare morocănoasă şi supărăcioasă. 

Odată m-am dus la mănăstire şi la spovedanie mi-a dat canon să fiu vesel. Zicea aşa: 

„Nu îmi umbli mie prin mănăstire cu mutrişoara de sfinţişor ca să te vadă părinţii pe 

aici cu mutra asta”. Aşa m-am lecuit pe deplin de starea aceea. Altă dată, fiind foarte 

supărat de diverse necazuri pe care le aveam, am venit la mănăstire şi după slujbă, de 

rând fiind părintele, a venit direct la mine şi când m-a văzut în biserică, mi-a zis: „Ce 

faci bă, fiule? Ai înviat?”. Parcă mi-ar fi luat cu mâna toată supărarea, nu mai 

înţelegeam de ce vedeam înainte în negru acele lucruri. Acestea sunt doar nişte frânturi 

din cum se raporta părintele la cei din jur, cu mare bucurie. 

Una din marile contribuţii pe care le-a avut părintele în teologia de azi este 

desluşirea şi înţelegerea adâncă a chipurilor de bărbat, de femeie şi de familie. Având 

specificurile bine înţelese, nu se mai face acest amestec, care nu duce decât la confuzie 

şi scandal. Ce este cu adevărat surprinzător este înţelegerea pe care o avea în ceea ce 

priveşte viaţa de familie. Înţelegea mai bine ca oricine cum trebuie să fie bărbatul 

pentru a-şi regăsi chipul propriu şi cum trebuie să fie femeia în chipul ei propriu. 

Aceste desluşiri sunt de o inestimabilă valoare practică, fără ele e foarte greu să 

întemeiezi o familie în adevăratul ei chip. Mai ales în ziua de azi, când e foarte mare 

ameţeală cu drepturile femeii şi mai ales aceste curente feministe care zăpăcesc lumea, 

e nevoie de o desluşire clară a chipurilor proprii.  

De exemplu, sublinia în diverse moduri că femeia e adesea mai supărăcioasă şi 

mai greu de împăcat. Zicea că tatăl său avea vorba că femeia e ca vremea, „tună şi 

fulgeră”, însă bărbatul trebuie să fie paratrăsnet. Acesta a fost unul din ultimele 

cuvinte pe care mi le-a lăsat: „Să fim înţeleşi, tăticule, bărbatul e paratrăsnetul”. De se 

supără femeia, nu intra în complicaţiile ei, oricum nu faci decât o şi mai mare furtună, 

aşa că taci. Tăcerea şi asumarea au darul de a aduce în gest de închinare aceste tulburări 

şi ele potolesc furtuna. 

Legat de familie, am observat un lucru cu totul şi cu totul uimitor. Părintele a fost 

bolnav de o boală pe care a moştenit-o genetic. Cu toate că a fost extrem de chinuitoare, 

terifiant de dureroasă, nu se plângea de ea, mai mult zicea că „slavă Domnului, sunt 

bine”. A încercat în ultima vreme, înainte de a se muta la cele de Sus, să ia ceva 
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medicamente ca să trateze o boală laterală şi generată de nemişcarea în care l-a adus 

acea boală. Aceasta este una din marile pilde Hristice pe care ne-a lăsat-o, anume 

asumarea moştenirii genetice şi purificarea ei prin suferinţă, pe de o parte, pe de alta 

prin curăţire de toate elementele impure pe care le-ar fi putut aduce în mod obişnuit. 

A purificat şi ars memorialul bolii în trupul propriu, în general prin sfinţirea cu cele 

bisericeşti, anafură, aghiasmă, mir, ca să nu mai vorbim de Sfânta Împărtăşanie, dar şi 

cu o mâncare foarte curată, aşa că tot ce ţinea de puterile şi voinţa proprie a fost ars şi 

purificat. Ce a rămas a fost exact acea moştenire genetică, pe care, uimitor, şi-a asumat-

o fără să alerge la mângâieri medicinale şi medicamentoase, care nu ar fi vindecat 

boala, ci doar ar fi domolit intr-o oarecare măsura ritmul ei de avansare şi poate ar fi 

scăzut intensitatea durerilor, atât, nimic mai mult. S-a vehiculat ideea că ar fi avut un 

cancer osos, lucru care e spre sminteala multora, ţinând cont de cât de strict era 

părintele în ce priveşte mâncarea şi medicina isihastă, însă nu a fost aşa. A fost una din 

bolile la care medicina la ora actuală nu are leac, ci doar reuşeşte să ţină în frâu 

avansarea rapidă a bolii, în nici un caz să o vindece. Cu toate că boala pe care a avut-o 

a fost de ordin fizic, multe dintre rudele părintelui care au avut această boală au fost 

afectate şi mental. Mult s-a luptat părintele ca până în ultima clipă să aibă conştiinţa 

neştirbită. A fost cât se poate de lucid până în ultima clipă. Dată fiind paralizia pe care 

a avut-o, iese şi mai mult la lumină dimensiunea mucenicească a luptei pe care a 

purtat-o. Însă părintele, aşa cum spuneam, şi-a asumat această moştenire şi a crucificat-

o, aşa cum Hristos, nefiind atins de păcatul omenesc, Şi-a asumat pe Cruce toate 

păcatele omenirii, ca şi când ar fi fost ale Sale. 

Aceasta taină a crucificării de viu e un exemplu pentru cei care am fost pe lângă 

părinte. Acesta este cel mai viu exemplu, de care trebuie să ne slujim în a urma şi noi 

exemplul viu şi nu numai teoretic al crucificării noastre. De multe ori zicea că această 

crucificare este în gestul iconic, fără de care nu se poate rezista. Noi aducem cu noi 

foarte multe tare, de familie, de lume, şi în ultima instanţă avem în spatele nostru şi 

cele ale aproapelui. Însă în iconizare sunt toate întâmpinate cu putere, pentru că aşa 

stăm în faţa lui Dumnezeu şi El e cel ce arde şi curăţă toată zgura păcatelor lumii, prin 

crucea fiecăruia dintre noi. De aceea, insista foarte mult pe acest ritual de închinare. 

Zicea că noi, cei de azi, trecem printr-o perioadă foarte tulbure şi confuză, cu mult activ 

de tot felul, în special multe frământări de minte care zăpăcesc oamenii, şi de aceea 

acest gest de închinare, oriunde ai fi şi orice ai face, e mai direct şi mai folositor pentru 

noi, cei de azi. Aşa sărim direct în focul dumnezeiesc mistuitor de păcate. Noi, cei slabi, 

prin acest ritual de închinare, ne recunoaştem neputinţa şi o punem în faţa lui 

Dumnezeu, să facă El ce ştie cu slăbiciunea noastră. Zicea odată că a venit cineva la el 

şi îl acuza de „isihasm de balcon”. Părintele a fost foarte încântat de expresie, care 

sintetizează mult din această stare de închinare. Zicea parafrazându-l pe acela: „aşa, 

tăticule, trebuie să facem şi noi, în balcon, la servici şi oriunde ne-am afla, să ne aducem 

lui Dumnezeu în închinare”. 

În ultima perioadă cât a mai fost printre noi, cu toate că era ţintuit la pat, nu 

numai că a fost conştient de cele ce se întâmplau în jur, dar ştia foarte bine cine e în 

faţa lui, şi mai ales, urma cugetul celui ce era lângă el. Avea nu numai conştiinţa trează, 
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dar şi memoria era cât se poate de vie. De lipsa de memorie suferim poate mulţi dintre 

noi. Părintele de multe ori mă sfătuia să învăţ pe de rost câte ceva în fiecare zi, în special 

din cele sfinte. Memoria, zicea, este legată direct de rememorarea arhetipurilor şi de 

aceasta este legat direct duhul omului. Bolile de memorie sunt legate de bolile de duh, 

aşa că e bine să învăţăm pe de rost şi uneori să zicem chiar mecanic anumite rugăciuni, 

doar aşa am putea să trezim în noi acel duh adevărat de rugăciune. 

Anul trecut când m-am dus la părinte, mi-a vorbit despre nemulţumire. Zicea că 

avem cumva din familie această nemulţumire faţă de ce se întâmplă în jur şi faţă de cât 

facem. Nemulţumirea e ceva nedemn de un bărbat şi în general nu face decât să te 

întoarcă de unde ai plecat şi aşa nu faci nimic. Eu ziceam că uneori e bună că nu te ţine 

pe loc şi poţi face multe lucruri dacă nu eşti mulţumit cu cât faci. Însă părintele zicea 

că e o forma de cârteală şi asta împiedică aşezarea în gest Iconic. Puncta de multe ori 

că trebuie să acceptăm cele ce sunt în jurul nostru aşa cum sunt şi să le aducem lui 

Dumnezeu în închinare. 

Împăcarea cu lumea era iarăşi o temă pe care mi-o punea în faţă. La spovedanie, 

de multe ori mă întreba dacă sunt în pace cu lumea. E important să ai acest duh de 

pace cu lumea, pentru că numai aşa poţi aduce închinare lui Dumnezeu. Daca eşti rupt 

de contradicţii şi râcă faţă de cel de lângă tine, cum mai poţi să te închini Celui de Sus? 

Nu dădea sfaturi prea multe aici, dar modul în care zicea aceste lucruri îţi dădea 

exemplu de simplitate şi curăţie, aşa cum ar trebui să fie, raportare fără vicleşug. 

La spovedanie urmărea liniile mari şi nu se pierdea în amănunte. Urmărea liniile 

mari, cum eşti cu lumea, cu cei apropiaţi, ce mănânci, dacă te ţii de treabă acolo unde 

eşti... Uneori mă duceam şi cu diverse probleme mărunte. Mă asculta, însă nu zicea 

mai nimic. Aşa că acest stil mă făcea să nu mai urmăresc diverse aspecte mărunte, care 

erau generate de lipsa de seriozitate, consistenţă şi continuitate în ceea ce priveşte 

liniile mari pe care trebuia să le urmăresc. De aceea ca duhovnic nu era adeptul acestui 

stil, care se practică în multe din parohiile şi mănăstirile noastre, adică spovedanie în 

cele mai mărunte şi mai neînsemnate greşeli. Mai mult, nu accepta venitul prea des pe 

la mănăstire, la zisa spovedanie şi încurajare. Aşa voia ca ucenicul să lucreze pe o 

perioada mai mare de timp şi să vina la spovedanie pentru control şi eventual alte 

direcţii mari. Aşa voia ca ucenicii să înceapă să „meargă pe picioarele lor”, altfel 

niciodată nu vor face coloană vertebrală. Cu doar câteva zile înainte de a se muta la 

cele veşnice, l-am întrebat ce sfat îmi mai dă, la care răspunsul a fost scurt: „ţi-am dat 

până acum, fă ce ţi-am spus, nu mai ai nevoie de ele”. 

Raportarea părintelui la fiecare dintre ucenici era părintească. Eram ca nişte fii, 

de unde şi vorba pe care o folosea des, „măi tăticule”. Însă dacă făceam vreo prostie, 

se supăra şi aproape că nu mai găseam văgăuna pe faţa pământului să intram şi să ne 

ascundem de ruşine. Din fericire, părintele ţinea supărarea doar câteva clipe, aşa, cu 

caracter pedagogic. Ţin minte că am făcut odată, cum zicea, o prostie, şi la spovedanie 

tare s-a mâhnit şi supărat, însă până la sfârşitul spovedaniei a revenit la acele cuvinte 

încurajatoare pe care le folosea mereu, „hai, mă tăticule, să fim oameni” şi „bine, mă 

fiule, mă bucur”. Aceste două mari instrumente, mâhnirea părintelui, dar şi cuvintele 

de bucurie, sunt de o inestimabilă valoare, pentru mine cel puţin au fost doi stâlpi de 
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susţinere în tot ce am făcut. Daca aveam vreo dilemă la ceva, acestea erau primele 

întrebări, ce ar zice părintele? L-aş mâhni sau s-ar bucura? Apoi acum, când este întru 

cele Veşnice şi veghează la starea noastră, cu atât mai mult. 

Părintele nu tolera nestatornicia. Viata dânsului a fost un exemplu de statornicie. 

A stat în mănăstire de când a intrat, din 1973 până în 2003, fără să încerce să se plimbe 

pe la alte mănăstiri, sau să meargă în Athos, cum mare e tentaţia. Pentru călugări, asta 

e cel mai mare drac, plimbatul de colo colo. Trebuie să stai acolo unde eşti „până iese 

fum”. Şi după ce „iese fum, mai stai încă”. Asta era condiţia esenţială, să stai acolo 

unde eşti, indiferent unde te afli. Hristos nu a fugit de cruce, s-a rugat să i se facă mai 

uşoară, însă nu a fugit de ea, şi-a asumat-o. Aşa şi noi, acolo unde suntem, să stăm cu 

statornicie, căci numai aşa Dumnezeu poate lucra în lume, prin cei ce stau şi îndură cu 

răbdare. 

Duhul de pace. Acesta a fost marele duh pe care l-a avut părintele. Nu discuta în 

contradictoriu, ci chiar fugea de gâlceava şi căuta depăşirea acestor mici contradicţii. 

Zicea că realitatea este peste afirmaţie şi negaţie, este o supraafirmaţie. Acea 

supraafirmaţie se vede cu ochiul de suflet, nu se deduce prin raţionamente, aşa că nu 

accepta disputele de tip raţionalist, ci le depăşea prin această vedere directă de suflet. 

Este esenţa lucrărilor sale, această nouă logică, treimică. Modelul Sfintei Treimi este 

baza şi începutul logicii creştine. După cădere a apărut acesta logica duală, a afirmaţiei 

şi negaţiei, a rupturilor şi contradicţiilor. Logica Treimică este o logică a vederii directe 

de suflet, nu a raţionamentelor de minte. 

Pentru rugăciunile Părintelui Ghelasie, Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-ne pe 

noi.  
 


