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Chipul Omului 
(Căutarea Originilor) 

Omul, PESTE Cer şi Pământ 

Motto: Omul prin păcat şi-a rupt CHIPUL de 
Om-Persoană şi de aici se confundă adesea Omul 

cu „părţile” Sale, unii oprindu-se pe trup, alţii pe 

Suflet sau pe un amestec ocult psiho-fizic. Strict  

Biblic Creştin, se are în Vedere „READUNAREA” 

părţilor şi refacerea INTEGRITĂŢII-Om –  

CHIPUL propriu-zis, ce poate face Adevărata 

Duhovnicie, VIAŢA INTERPERSONA LĂ CU 

DIVINUL. 

I 

Omul este, în primul rând, CHIPUL de Om-Persoană, ce are şi 
generează structurile sale de Trup şi Suflet. 

CHIPUL de Om este SUPRA-Structură şi aceasta este Asemănarea 
Creativă a CHIPULUI Lui DUMNEZEU (Facere 1, 26). DUMNEZEU 
înainte de Creaţia Omului, face „SFAT” să Creeze CHIPUL de Om şi 
în vederea acestuia ia „Ţărâna-Înrudirea” cu Natura-Lumea şi SUFLĂ 
CHIPUL de Om, pe care Se PECETLUIEŞTE pentru VEŞNICIE. 

Şi ÎNTRUPAREA SUFLĂRII-Asemănării CHIPULUI DUMNE-
ZEIESC, în Trupul Lumii, generează şi Sufletul.  

Atenţie la menţiunea noastră, deosebită de concepţiile antice 
antropologice. 

DUMNEZEU nu SUFLĂ Sufletul în Ţărână cu PECETEA Sa 
HARICĂ, ci SUFLĂ un SUPRA-CHIP de Om, iar Sufletul se 
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generează din acest ACTIV de SUFLARE DIVINĂ şi LEGARE de 
Trup-Ţărână-Lume. 

Anticii confundă CHIPUL de Om cu Sufletul-Spiritul, ce ar avea şi 
un ADÂNC de HAR-DUHUL Spiritual-Mintea de DUH. 

Atenţie mare. Strict Biblic, DUMNEZEU Creează Cerul-Lumea 
Spirituală (cu Îngerii-Duhurile) şi Pământul cu Lumea Trupească-

materială (Pământul ca Univers Cosmic, iar ca Planetă, Pământul-
Grădină-Rai). 

Dar Natura-Fiinţialitatea de Creaţie este ACEEAŞI, este Cerul şi 
Pământul, Apa şi Uscatul, Spiritul şi Trupul, ce nu se pot despărţi. 

Strict Biblic, nu se poate vorbi de Cer fără Pământ şi de Pământ 
fără Cer, de Spirit fără Trup. 

Anticii nu pricepeau cum să fie „deodată” Spirit şi Trup, de aceea 
metafizica lor este distincţia până la „separare” între Spirit (natură 
Spirituală) şi Trup (natură materială); iar unii considerau ca Spiritul ar 
produce iluziv materia (trupul) sau că materia ar produce un fel de 
Spiritualitate evolutivă. 

Anticii Spiritualişti considerau Spiritul ca „Scânteia DIVINĂ” ce 
se „îmbracă” în materialitatea trupului, cu „menire” de manifestare în 
diversitatea lucrurilor lumii, ca apoi să se „separe” o lume şi să intre în 
„Sfera fără de trup” a Spiritelor, până la o „absorbire” în DIVIN. 

Biblic, Cerul şi Pământul, Spiritul şi Trupul sunt „deodată", fără 
despărţire sau amestecare. 

Aici se încurcă anticii metafizicieni. 
Atenţie! DUMNEZEU nu Creează o „substanţă-natură” pe care 

apoi o „modelează” în multitudinea lumească (ca Spiritul ce mişcă şi 
diversifică materia). 

Relatarea Biblică a unei aparente „modelări” a lumii, ca separarea 
Apei de uscat, ca zisele Zile ale Facerii, nu este în „logica antică” a 
unei „modelări” a unei „materii” de către Spiritualitatea DIVINĂ. 

Strict Biblic, „Spiritualitatea DIVINĂ nu este separată” de Creaţia 
materială. DUMNEZEU, când Creează ceva material, atunci face 
ACTIVUL Său Spiritual şi prin acest ACTIV se Creează direct şi cele 
materiale. 

ACTIVUL DIVIN Creează direct şi cele materiale; nimic material 
nu există înaintea ACTIVULUI DIVIN şi ACTIVUL Spiritual DIVIN 
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produce direct cele materiale după „ARHEMODELUL” ACTIVULUI-
CUVÂNTULUI DIVIN (Ioan 1, 1-3). 

DIVINUL „ZICE şi se Face” (Facere 1) şi nimic nu se face fără 
„ZICEREA-ACTIVUL DIVIN”. 

Biblic, nu se admite niciun „alt intermediar” Spiritual. 
Strict Biblic, DUMNEZEU nu „însămânţează” LOGHII-

CUVINTELE-ACTIVUL DIVIN în materia Naturii (primordiale), ci 
Creează deodată şi direct cele materiale (şi biologice) şi totodată 
PECETLUIEŞTE ACTIVUL Său DIVIN-LOGHII în cele Create. 

Creaţia este mai mult decât LOGHl-Spiritualitate DIVINĂ, este 

ACT direct şi PERSONAL din care apoi Purced LOGHII DIVINI. De 
aceea DIVINUL este SUVERAN Peste LOGHII-LEGILE de Creaţie, 
putând INTERVENI cu Adausuri chiar în diferitele împrejurări. 

LOGHII-Spiritualitatea DIVINĂ, ca RAŢIUNILE NECREATE, 
sunt deci VIU de ACT PERSONAL şi totodată HAR-Energie 
DIVINĂ. 

Teologic, se spune că Lumea este Creată ca ACTIV Spiritual şi 
„SUPORT HARIC” DIVIN, de unde concretizarea de Spirit şi Trup, 
fără despărţire sau amestecare. 

Cerul (cu Îngerii-Duhurile Create) este Creaţia cu Predominare 
Spirituală. Se zice că Fiecare Înger este un LOGOS DIVIN în ACT 
Creativ şi astfel Îngerii au Spirit ca Suflet şi Trup tot ca Spiritualitate 
(de Făptură Înger). 

Biblic, atenţie, Trupul este în ambele accepţiuni ca Trup-material şi 
ca Trup-Spiritual, ca Spirit în materie şi ca Spirit în Spiritualitate. 

Ce trebuie bine evidenţiat este faptul că nu se confundă 

SPIRITUALITATEA DIVINĂ cu Spiritualitatea Creată. 
VIUL ACTULUI DIVIN PERSONAL prin LOGOSUL-

ARHEMODELUL Creativ Creează Real şi faptic şi un Spiritual de 
Creaţie, ca VIU ce mereu se ACTUALIZEAZĂ, de unde PREZENŢA 
DIVINĂ NELIPSITĂ din Creaţie. 

Aşa, Natura Creată nu este numai materială, ci şi Spirituală (Cer şi 
Pământ). 

Dar Natura Creată ca Dublă Structură Spirit şi materie este o 
UNITATE nedespărţită şi neamestecată, de unde ÎNRUDIREA dintre 
Spirit şi Trup.  
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Anticii nu găseau nicio ÎNRUDIRE între Spirit şi materie, chiar le 
făceau contrare şi distructive reciproc. 

Care este ÎNRUDIREA? Este în primul rând VIUL DIVIN ce 
Creează deodată Spiritul şi materia, care Se PECETLUIEŞTE atât pe 
Spirit, cât şi pe materie şi în al doilea rând, aşa-zisul „Viu de Creaţie” 
al Naturii Create, ce „LEAGĂ” Spiritul de materie şi materia de Spirit, 
ca o PUNTE de COMUNICARE şi Relaţie reciprocă. 

Anticii au intuit şi ei ceva din această TAINĂ, când vorbesc de un 
„Nous” (Spiritualitatea DIVINĂ), de Soma (trupul) şi de „Sufletul 
Vital”-Psyche, ce se face Legătura între Nous şi Soma. 

Sfinţii Părinţi Ascetici Vorbesc de un Suflet cu Dublă însuşire, cu 
Raţiune şi iraţional, în Legătură cu VIUL DIVIN şi în Legătură cu 
materialitatea trupească ne-spirituală.  

Strict Biblic, DUMNEZEU Creează ÎNTREGUL Naturii Create  
(ca Cer şi Pământ) şi din acest ÎNTREG Apoi se generează Structurile  

ca Spirit şi materie, ca Raţional şi Senzitiv.  
Mare atenţie! Anticii au „logica Structurilor”, din care apoi apar 

Formele. Biblic, DUMNEZEU nu Creează Structuri, ci direct 
FORMELE-ÎNTREGURILE (care au de la sine părţile-structurile). 

LOGHII DIVINI nu se fac „Structurile Creative” (atenţie), ci se fac 
ARHEMODELELE FORMELOR-ÎNTREGURILOR de Creaţie, iar 
Structurile se generează ca „substanţe de Creaţie” din VIUL ACTIV al 
LOGHILOR DIVINI. 

Mulţi interpretează Teologicul Biblic tot după „logica antică” a 
Structurilor Spirituale ce devin apoi Forme-Întreguri.  

Atenţie! Biblic se Revelează clar că DUMNEZEU Creează Forme: 
„ZICE şi se Face”, Creează direct Făpturi, de la iarbă şi tot felul de 
Vietăţi, până la animalele cele mai mari.  

Anticii se încurcă în „logica Structurilor”, că pun Actul Creativ 
direct în „manifestarea Spirituală” DIVINĂ. 

Atenţie! LOGHII Spirituali DIVINI nu se „manifestă” în Creaţie, ci 
Creează FORMELE de Creaţie, care apoi ca Proprii Structuri de 
Creaţie se „manifestă”. 

Cea mai mare greşeală şi eroare a metafizicilor antice este în 
confundarea „manifestării” Spirituale DIVINE cu manifestarea de 
Structuri de Creaţie. 
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Manifestarea de Spiritualitate DIVINĂ înseamnă „panteism” 

(Divin în proprie manifestare), de ne-admis de Revelaţia Biblică. 
Biblic, DUMNEZEU nu Se manifestă pe Sine în Creaţie, ci 

Creează FORME Create ce fac apoi manifestările de Creaţie, chiar 
dacă au în Sine „VIUL de Revărsări DIVINE” (care nu se amestecă, ci 

DAU Viaţă Propriilor manifestări de Creaţie) 
Anticii văd doar un Viu şi o Mişcare de Spiritualitate DIVINĂ, pe 

când Biblic, VIUL şi MIŞCAREA DIVINĂ Creează real şi faptic şi un 
„Viu şi o Mişcare de Creaţie” (care fac propriu-zis manifestarea). 

VIUL şi MIŞCAREA DIVINĂ sunt POTENŢELE inepuizabile ale 
„Viului şi Mişcării de Creaţie”, ce nu se amestecă şi nu se despart. 

Strict Biblic, nu DIVINUL se manifestă în Creaţie, ci Creaţia se 
auto-manifestă pe sine FAŢĂ de ARHEMODELELE Creative 

DIVINE, într-o ACTUALIZARE de RĂSPUNS-RELAŢIE DIVIN şi 

Creaţie şi Creaţie şi DIVIN. 
Aceste „repere” distinctive trebuie bine evidenţiate, ca Revelaţie  

strict Biblică. 
Biblic, Creaţia nu este „reversul” Divinului (Faţa de umbră a 

Divinului), ci este „VORBIREA” Lui DUMNEZEU cu Lumea Sa 

Creată şi Vorbirea Lumii cu al Său CREATOR, „FAŢĂ către FAŢĂ” 
(nu „spate către spate”) în STRĂLUMINĂ (nu pe întuneric). 

DUMNEZEU Creează o Lume Capabilă să Vorbească apoi cu 
DIVINUL şi Scopul şi Menirea Creaţiei este tocmai ÎMPLINIREA 

acestui DIALOG RECIPROC. 
Toată Revelaţia Biblică este TAINA DIALOGULUI între DIVIN şi 

Lume. 
Creaţia Lui DUMNEZEU este în Dublu Aspect, ca Spirit şi 

materie, Suflet şi Trup, într-o UNITATE şi ÎNRUDIRE de Relaţie. 

„Relaţia” Spiritului pare să se facă prin materie şi Relaţia materiei 
pare să se facă prin Spirit (ca şi Relaţia Sufletului prin Trup şi a  

Trupului prin Suflet), tocmai ca „Legătura” de nedespărţit dintre 
acestea. 
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II 

Omul are în plus şi o Condiţie de SUPRA-Natură, chiar „PESTE 
Cer şi Pământ”. PESTE Trup şi Suflet şi chiar mai mult o SUPRA-
UNIRE A ÎNTREGII Creaţii cu DIVINUL. 

Cerul este doar în Unire cu Pământul ca Spirit în Unire cu materia, 
Unire a Spiritului cu Trupul. Pământul este doar în Unire cu Cerul, 
Unire a Trupului cu Spiritul. Şi UNIREA cu DIVINUL este în Fiecare. 

Spiritul nu poate Trăi decât în Sine. DIVINUL şi Trupul nu pot 
decât „îmbrăca” Spiritualitatea. Omul însă are o VIAŢĂ PESTE Spirit 
şi Trup.  

Cea mai luciferică eroare a anticilor este că se „reduce” Omul la un 
„Spiritualism închis şi separat de Trup”, fără TAINA CHIPULUI de 
Om ca CHIP PESTE Spirit şi Trup. 

Mulţi, chiar şi Teologi, fac un exces de metafizică şi psihologie de 
Suflet, sau un exces de fenomene fizico-energetice-chimice, sau cad 
într-un amestec ocult psiho-fizic. 

Omul trebuie văzut prin INTEGRITATEA Sa de CHIP de OM şi 
apoi prin Structurile sale de Suflet şi Trup. 

Nu Sufletul şi Trupul îl „produc” pe Om, ci CHIPUL de Om 

produce Sufletul şi Trupul de Om. 
Nici în Suflet şi nici în Trup nu este CHIPUL de Om, ci în 

CHIPUL de Om este Înfăţişarea de Suflet şi de Trup. 
Păcatul, rupând Sufletul şi Trupul de CHIPUL de Om, transferă pe 

Om în Suflet sau în Trup şi îi adaugă un fals chip, de pretinsă 
Spiritualitate sau de materialitate. 

CHIPUL de Om a „orbit” şi îşi caută Vederea prin „ochii Minţii” 
sau Simţurile Trupului.  

Trebuie bine evidenţiat că Omul are în primul rând „OCHIUL de 
CHIP Personal de Om” şi această VEDERE generează şi o „Vedere de 
Suflet şi de Simţuri”. 

Anticii fac o eroare considerând că Mintea de Suflet şi Simţurile de 
Trup dau Omului VEDEREA şi CUNOAŞTEREA. 

Datorită păcatului, într-adevăr, Mintea şi Simţurile au înlocuit 
VEDEREA şi CUNOAŞTEREA, dar trebuie înţeles că Mintea şi 
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Simţurile au „POTENŢA” de Spiritualitate şi Simţire tot prin CHIPUL 
de Om, chiar dacă este „orb şi uitat” (că doar din CHIPUL de Om se 
generează Spiritualitatea de Suflet şi Simţirea de Trup, acestea ne-fiind 
de Sine, ci ca manifestare de ACTIV-Viu de CHIP de Om). 

III 

Să concretizăm CHIPUL de Om. 
„Să facem Om, după CHIPUL şi ASEMĂNAREA NOASTRĂ” 

(Facere 1, 26). Şi „luând DUMNEZEU Ţărână din Pământ, a făcut pe 
Om şi a SUFLAT în faţa lui SUFLARE de VIAŢĂ şi s-a făcut Omul 
Fiinţă Vie” (Facere 2, 7). 

Relatarea Biblică este clară. DUMNEZEU Creează un CHIP 
deosebit faţă de celelalte Creaţii.  

Cerul şi Pământul sunt Create printr-un ACTIV de CUVÂNT 
DIVIN: „ZICE şi se Face” (Facere 1), CUVÂNTUL ce Purcede 
LOGHII-Raţiunile şi pune în MIŞCARE HARUL-Energia DIVINĂ. 

Omul este mai mult, „COPIE Creată” după CHIPUL direct al Lui 
DUMNEZEU, ce se caracterizează în primul rând prin „SUFLAREA 
DIVINĂ”, ce îl face pe Om „Fiinţă Creată VIE”. 

CUVÂNTUL este o Transmitere de o ANUNŢATĂ COMU-

NICARE, pe când SUFLAREA implică toată FIINŢA. În CUVÂNT 
este ACTIVUL, iar în SUFLARE este OGLINDIREA CHIPULUI 
ÎNTREG FIINŢIAL. 

CUVÂNTUL se imprimă şi ca MEMORIE-POTENŢĂ, iar 
SUFLAREA este BAZA-VIUL din care se NAŞTE şi CUVÂNTUL. 

Omul nu este Raţiune-Memorial din care se Actualizează 
CUVÂNTUL (cum sunt Spiritualitatea şi materialitatea), ci este CHIP 
din care se NAŞTE direct CUVÂNTUL şi din CUVÂNT apoi 
Raţiunile şi Memorialurile. 

Adam în Rai întâi „pune Nume” la cele Create de DUMNEZEU  
şi din acesta apoi formează şi însuşirile-Raţiunile-Memorialurile.  
Copilul întâi învaţă LIMBAJUL şi din acesta desfăşoară Raţiunile şi 
Memoriile.  
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În Rai, DUMNEZEU îl pune pe Om să Înveţe LIMBAJUL, prin 
care să aibă apoi şi Raţiunile. 

CONŞTIINŢA la Om nu este Raţiunea, ci CHIPUL de NAŞTERE 
al LIMBAJULUI. 

Cât LIMBAJ are Omul atâta are şi CONŞTIINŢĂ şi apoi o anumită 
capacitate de Raţiune şi Memorial.  

Spiritul nu are „LIMBAJ”, ci direct Raţiuni şi Memorii, iar materia  
de asemenea nu are LIMBAJ, ci Memorie de ACTIV-Mişcare de 
Raţiuni.  

Doar SUFLAREA-VIUL poate GLĂSUI şi după CHIPUL 
GLĂSUIRII sunt apoi şi însuşirile diverse de Raţiuni şi Memorii.  

Raţiunile şi Memoriile au „PECETEA” GLĂSUIRII, de aceea tind 
să devină iarăşi LIMBAJ. 

Spiritul şi materia îşi caută ORIGINEA ce este LIMBAJUL din 
care s-au generat şi în care îşi caută OPRIREA-ODIHNA. 

Se ştie că în LIMBAJ-CUVÂNT Raţiunile şi Memoriile atât 
Spirituale, cât şi materiale se OPRESC, de unde „mistica ascetică”  
a opririi patimilor Minţii şi Trupului prin LIMBAJ-RUGĂCIUNE  
(dar nu Rugăciunea pur spirituală, ci Rugăciunea exterioară cu 
Închinări şi Metanii). 

Anumite „Repetări de Cuvinte şi Formule” pot OPRI gândurile şi 
mişcările trupului.  

TAINA SUFLĂRII şi a LIMBAJULUI-CUVÂNTULUI este însăşi 
TAINA VIEŢII Omului 

Se face mare paradă de „limbajul Minţii”, până la „limbajul 
mecanic-robotic” (al maşinăriilor şi aparatelor), dar trebuie deosebit 
net şi clar Adevăratul LIMBAJ al CHIPULUI de Om de „reflectările” de 
LIMBAJ (Raţiunile, senzorii, memoriile mecanice). 

Îngerii nu au LIMBAJUL direct al CUVÂNTULUI DIVIN, ci au 
„reflectarea” de „MEMORIAL de ACTIV” de CUVÂNT. 

Se zice că Îngerii sunt „Duhuri-Minţi-Spirite CÂNTĂTOARE”, 
adică „Expun” MEMORIILE de SPIRITUALITATE DIVINĂ ale 
CUVÂNTULUI, de aceea Îngerii „Învaţă” Raţiunile Minţii-reflectări 
de MEMORIAL de CUVÂNT PERSONAL-FIINŢIAL DIVIN. Îngerii 
nu „Gândesc înainte” de a PRIMI-ÎNVĂŢA MEMORIILE de 
RAŢIUNI (după cum Omul trebuie mai întâi să înveţe LIMBAJUL şi 
apoi să Gândească). 
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Se zice că „Memorialul” noi îl avem deja în Subconştient. Omul 
are LIMBAJUL-CHIPUL de Om-CONŞTIINŢĂ, care generează 
Mintea şi Simţurile. Şi această generare se face în raport cu 

ÎNVĂŢAREA LIMBAJULUI. 
Se vorbeşte de „moştenirea” unor Memorii de la Părinţi şi chiar de 

la Neamuri strămoşeşti, ce sunt reale, ca zisul nostru „subconştient”, 

dar acestea sunt tot în CHIPUL de Om, ca nişte Caractere-Orientări 
înscrise pe CHIPUL Fiinţial Propriu ce apoi se traduc în Mental şi în 
codul genetic trupesc. 

 
Ca Antropologie strict Biblic-Creştină, ar fi: 

– CHIPUL de Om Creat direct şi PERSONAL de DUMNEZEU 
prin TAINA SUFLĂRII Sale. 

– PECETEA-Înscrierea SUFLĂRII DIVINE pe CHIPUL de Om, 

cu un ARHEMEMORIAL DIVIN, acea SUPRA-CONŞTIINŢĂ în 

MODELUL căreia este Creat Omul, ca Fiinţă Creată Personală, cu 
DARURILE-Talanţii DIVINI, în care Fiecare Om se menţine ca CHIP 

indestructibil, chiar dacă are o manifestare schimbătoare. 
– Pecetea Moştenirii-Înrudirii cu Părinţii, mediul Natural şi social.  
 

În Crearea Fiecărui Om. DUMNEZEU ia „Ţărâna-Sămânţa 
Părinţilor”, că Omul-Urmaşul lui Adam are Dublă Naştere, din 
ACTUL direct DIVIN şi din Părinţii Lumeşti. 

Deci Omul este un CHIP Integral Personal cu ARHEME-
MORIALUL DIVIN şi un Memorial de Moştenire Pământească. 

CONŞTIINŢA-EUL-Personalul Fiecărui Om este în aceste Două 
ÎNTIPĂRIRI Indestructibile, pe care apoi le „manifestă-deschide” în 
Propriu RĂSPUNS, în LIBERTATEA acestui RĂSPUNS. 

Atenţie! Omul este Creat doar de ACTUL DIVIN-SUFLAREA 
IUBIRII DUMNEZEIEŞTI ce se Împleteşte şi cu o CONTINUITATE 
de Părinţi Lumeşti, că orice Naştere implică această TAINĂ a 

CONTINUITĂŢII. 
Omul nu este Creat nici din Sufletul şi nici din Trupul Părinţilor, ci 

doar din ACTUL DIVIN, care „LEAGĂ” CHIPUL Creaţiei Sale şi de 
o CONTINUITATE de Naştere a Lumii. Cele Create nu se pot „auto-
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continua” din propria lor Fiinţialitate, ci doar prin ACTUL DIVIN şi 
prin PREZENŢA ACTUALIZĂRII ACTULUI DIVIN ce se 
CONTINUĂ la nesfârşit. 

În Natură, RAŢIUNILE-LEGILE DIVINE sunt PECETLUITE în 
toate fenomenele şi ACTIVUL acestora dă VITALITATEA de CON-
TINUITATE. VIAŢA nu este „proprie naturii”, ci este în TAINA 
CONTINUITĂŢII ACTULUI DIVIN de Creaţie şi ACTUALIZARE. 

DUMNEZEU a Creat Trei modalităţi de CONTINUITATE, de Cer, 
de Pământ şi de Om. 

Îngerii Cerului sunt Creaţi ca Spirite-Duhuri directe, într-un 
NUMĂR peste grăirea şi cunoaşterea noastră. Ei nu se mai „nasc” în 
„multiplicare în afară”, ci fac o „ADÂNCIRE” a ACTIVULUI 
MEMORIALULUI DIVIN, ca o „Lărgire nelimitată” şi totodată o 
„Asumare Spirituală” a Celorlalţi Îngeri şi mai mult o Asumare 
Spirituală a Lumii Naturii Cosmice. 

Îngerul nu se „multiplică” în „naşteri”, ci se Asumă reciproc în 
ceilalţi Îngeri, într-o COMUNIUNE tot mai LARGĂ, dar fără 

amestecare sau absorbire. De aceea Îngerii nu pot fi „singulari” şi 
izolaţi, ci doar în COMUNIUNI tot mai Mari. De asemenea, Îngerii 
coboară Cerul-Memorialul Îngeresc şi în Natură, fără să se amestece în 
„RAŢIUNILE-LEGILE” Naturii, făcând o EVIDENŢIERE şi mai 
Vizibilă a acestora. 

Îngerii nu Activează în Natură (cum greşit consideră unii), ci sunt 
DESCOPERITORII şi CÂNTĂTORII ACTIVULUI DIVIN din 
Natură, pe care apoi îl Asumă şi în Spiritualitatea lor. Îngerii nu 
coboară Cerul pe Pământ, ci Ridică Pământul la Cer. 

Duhurile-Îngerii căzuţi-demonii nu mai Asumă Cele DIVINE din 
Natură, ci le distrug sau încearcă ele o „altă” structurare (demonică-
rea). 

Natura are o „multiplicare”-CONTINUITATE în proprie 
Structurare, fără să iasă în afară. Natura nici nu Primeşte, nici nu 
Dăruieşte, dar se face „mediul” COMUNICĂRILOR atât Spirituale, 
cât şi materiale. 

Natura nu se poate „modifica” în ea însăşi, că are o STRUC-
TURARE de DIVIN indestructibil, dar se poate „aparent” rupe şi 
fărâmiţa de păcatul demonilor şi Omului. Păcatul produce în „mediul 
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Naturii” stricăciunile păcatului, pe care „VITALITATEA Naturii” 
apoi le arde şi le curăţă. REGENERĂRILE de TAINĂ ale Naturii sunt 
aceste „Purificări”.  

CONTINUITATEA la Om este o TAINĂ mai Complexă. Naşterea 
la Om este o Naştere Înrudită cu Natura, o Naştere Înrudită cu Cerul şi 
o Naştere ÎNRUDITĂ cu Însuşi DUMNEZEU. 

De aceea CHIPUL Omului capătă în sine o STRUCTURARE 
Spirituală ca Suflet (CHIP de Cer) şi Trupească (CHIP al Naturii), dar 
Omul este CHIP PESTE Suflet şi Trup, PESTE Cer şi Pământ. 

CHIPUL de Om este ASEMĂNAREA Directă cu DIVINUL, Cel 
PESTE Cer şi Pământ. 

Omul trebuie să realizeze o CONTINUITATE-Actualizare cu 
DIVINUL, cu Natura şi cu Cerul. 

Omul îşi Actualizează ORIGINILE, ca Naştere-Creaţie din DIVIN, 
ca Naştere din Părinţi-Natură şi ca Spiritualitate (de Cer). 

Cu DIVINUL Omul trebuie să aibă o RELAŢIE INTEGRALĂ-
Interpersonală. Numai OGLINDlNDU-se în DIVIN, Omul se 
CONŞTIENTIZEAZĂ şi pe Sine ca CHIP Adevărat de Om 
(Asemănarea Creativă a DIVINULUI). 

Această OGLINDIRE Permanentă este Naşterea CONTINUĂ din 
DIVIN. 

Biblic-Creştin, BISERICA are această OGLINDIRE, prin care 
DUMNEZEU Se VEDE în Lume şi Lumea se Vede în DUMNEZEU, 
CU UNIREA-EUHARISTIA LITURGICĂ. RITUALUL LITURGIC 
Deschide UŞA HOTARULUI de TAINĂ DIVINĂ. 

CONTINUITATEA cu Natura-Părinţii Lumeşti se face prin 
Naşterile Trupeşti şi prin COMUNIUNEA cu Rudeniile, Moşii şi 
Strămoşii, ca o Actualizare Veşnică. 

Se zice că Fiecare Om (Bărbat şi Femeie) nu poate fi o 
„singularitate”, ci doar într-o „Familie Părintească şi de Natură”, şi de 
asemenea într-o „Familie Spirituală”-Duhovnicească, şi „PESTE şi cu 
Acestea” apoi în FAMILIA VEŞNICIEI, a TRUPULUI Lui HRISTOS 
ce UNEŞTE Totul şi îl DUCE în FAŢA TATĂLUI Absolut. 

Omul nu se poate „lepăda şi rupe” de Familia Părintească a Naturii, 
nici de Familia Spirituală, că prin acestea îşi CONTINUĂ Propria 
Creştere şi Viaţa nesfârşită. 
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Se zice că Fiecare Om are în Sine o Treaptă de Naştere de Copii, 
are şi o Treaptă de Spiritualizare şi o Treaptă de VEŞNICIE, pe care 
trebuie să le parcurgă (şi pe fiecare se Actualizează). 

Chiar dacă nu ai Copii, eşti Legat de Părinţi-Moşi-Strămoşi şi de 
Mediul în care te-ai Născut, pe care tu îi CONTINUI, îi Moşteneşti şi 
îi Actualizezi în Propriu Răspuns. 

Dacă nu faci Spiritualizarea-Duhovnicească cu Sufletul, rămâi totuşi 
„Legat” de Spiritualizarea Neamului tău (ca Memorii de Moştenire, care 
după păcat se fac un Subconştient nociv şi distructiv). 

Vrei, nu vrei, treci prin Treapta VEŞNICIEI, trecere care datorită 
păcatului se face prin moartea trupului (dacă nu era păcatul, ar fi fost o 
TRECERE fără moarte). VEŞNICIA nu este o „rupere şi o ieşire” nici 
din Natură, nici din Spiritualitate, ci o PREFACERE în TRUPUL 
HRISTIC Cel ÎNVIAT, care poate STA în FAŢA TATĂLUI Absolut-
VEŞNICIA Însăşi. 

 
Pe scurt, Omul este: 
CHIP Creat de Om, cu PECETEA CHIPULUI DIVIN şi Pecetea 

Moştenirii Părinteşti.  
 
CHIPUL Personal de Om are în Sine Sufletul şi Trupul. Datorită 

păcatului, CHIPUL de Om este orbit şi nevăzut, şi aşa noi ne vedem ca 
Trup şi avem Conştiinţa prin Suflet (cu Mintea, Simţirea şi Voinţa). 
Trupul are şi el o Simţire trupească. Viaţa Omului păcătos este între 
Stăpânirea Sufletească şi patimile trupeşti, cu tinderea spre DIVINUL 
Cel de Dincolo.  

IV 

Sfinţii Părinţi Creştini s-au preocupat în mod deosebit de „Salvarea 
Omului” din înfricoşătoarea „moarte” a păcatului. 

Noi, cei de astăzi, pe baza străduinţelor Sfinţilor Părinţi, putem 
discerne „reperele” de bază ale unei „Teologii Umane” chiar. 

Omul este o „Fiinţă Teologică” şi doar aşa poate fi „înţeles şi 
evaluat”, atât ca „poziţia Sa” în Lume, cât şi în privinţa „Menirii” 
generale şi Personale. 
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Dacă în Natură ne-am obişnuit să vedem că lucrurile „apar şi 
dispar”, Omul se „impune” cu TAINA Sa de „Indestructibilitate”. 

Omul nu poate „pieri” şi aparenta „moarte” nu-l poate distruge pe 
Om. 

Această PERMANENŢĂ a Omului până la VEŞNICIE este însăşi 
TAINA Omului.  

De aceea „omorârea” unui Om este o „crimă” ce nu se iartă, ci se 
„ispăşeşte”... Blestemul morţii este „judecata” cea mai dură. 

Omul-Natură până la Omul-Ştiinţă fizico-chimică sunt nişte 
degradări ale „pierderii” TAINEI Omului. 

Omul este în primul rând „Fiinţă Teologică” (cu CHIPUL 
Asemănării Creative DUMNEZEIEŞTI) şi totodată SUPRA-Natură 
(Libertate şi Conştiinţă PESTE Natură). 

Omul are Înrudirea cu Spiritualitatea de Cer (de unde confuziile că 
Omul ar fi Înger căzut în trup), are Înrudirea cu Natura (de unde 
confuzia că ar fi un „produs evolutiv” al Naturii) şi are ÎNRUDIRE cu 
DIVINUL prin PECETEA SUFLĂRII DUMNEZEIEŞTI. 

Aşa, Omul trebuie să le POARTE pe toate într-un RĂSPUNS 
Propriu şi Liber. 

Păcatul a „adăugat” şi a distrus. Adausurile rele se Memorează în 
Suflet şi în trup şi se fac „contrare” MEMORIILOR Adevărate şi 
normale. 

Sfinţii Părinţi Filocalici au insistat mult pe „ieşirea” din patimile 
Sufleteşti şi trupeşti. 

Lupta cu Mintea cea „distrugătoare şi nestatornică”, lupta cu 
stricăciunile trupeşti constituie „arta” Duhovnicească Filocalică. 

Idealul de a ajunge la zisa Contemplare este o dorinţă a multora, dar 
până nu se ajunge la „despătimire”, nu se câştigă TAINA HARICĂ. 

Mulţi cad în misticisme false şi patologice, de aceea Duhovnicia 
trebuie Îndrumată de un Trăitor. 

Citiţi mereu şi cu atenţie Scrierile Filocalice şi nu vă lăsaţi auto-
amăgiţi de propriile păreri şi zise „trăiri mistice”. 

Prin cele relatate, noi căutăm câteva „repere” ce par folositoare 
nouă celor de astăzi, care suntem înstrăinaţi şi de cele mai elementare 
noţiuni Duhovniceşti. 

Mulţi interpretează Filocalia ca şi Biblia după puţinătatea 
înţelegerii şi simţirilor păcătoase. 



 20 

Să nu vă miraţi că noi mai folosim şi „parabole”, un fel de 
„povestiri cu tâlc”, tocmai pentru o introducere în TAINELE 
Duhovniceşti.  

Nu introducem „legende şi basme”, ci „pilde”, mai accesibile 
multora. 

Chiar dacă folosim un „Limbaj” propriu, noi nu adăugăm nimic 
faţă de Sfinţii Părinţi, încercăm o „discernere” proprie nouă, celor de 
astăzi, ce suntem cu o „cultură" amestecată şi contrară. 

Paradoxal, lumea de astăzi este „aproape incultă”, dar are pretenţia 
de „intelectualism superior”, încât mulţi refuză cele „simple”. 

A fi şi „simplu şi elevat” este greu şi doar cei cu HAR deosebit pot 
avea acest DAR. 

Cerem iertare tuturor şi dacă se poticneşte cineva în cele scrise de 
noi, mai bine să le lase deoparte, că sunt de-ajuns cele Filocalice. 

Psalm 

DOAMNE, 
Peste Zămislirea 
Din Părinţii mei 
Ai SUFLAT 
Şi aşa m-am Născut 
Încă un CHIP de Om, 
În care TE-Al PECETLUIT 
Cu REVĂRSAREA 
DUMNEZEIASCĂ, 
Pe care şi Eu 
Să o PRIMESC 
Ca DAR de VEŞNICIE. 
CHIPUL meu de Om 
Are un Suflet 
Şi un Trup, 
Chip de Cer 
Şi de Pământ, 
În care şi eu să fiu 
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Rai-Locaş Sfânt, 
Unde LITURGHIA IUBIRII 
Încă odată 
Să se facă. 
CHIPUL Tău 
SE VEDE 
Peste mine, 
Chipul Părinţilor  
E Pecetluit 
În Fiinţa mea; 
Cerul se oglindeşte 
În Suflet, 
Pământul se mişcă 
În Trup, 
Şi toate în UNIRE, 
În CHIPUL MEU 
De Om, 
Se fac ÎNCHINARE 
ŢIE, DOMNUL 
Şi DUMNEZEUL meu, 
ŢIE CÂNTARE,  
Încă o VEŞNICIE 
OPRITĂ 
În FAŢA TA! 

Bărbat şi Femeie 

O problemă care necesită explicaţii speciale este problema 
Antropologică a celor două Chipuri omeneşti, ca Femeie şi Bărbat, în 
sensul strict Teologic ca FIU şi Mamă. 

Este o problemă puţin înţeleasă şi puţin dezbătută de Sfinţii Părinţi, 
pentru că preocupările teologice cele mari au fost mai mult cele 
dogmatice, ale învăţăturii direct HRISTOLOGICE. Chiar şi Sfinţii 
Părinţi au preluat într-o oarecare măsură părerile şi concepţiile antice, 
dar le-au dat şi Taina Creştină. 



 22 

Însă problema încă nu a fost elucidată, dar sunt câteva repere care 
ne indică nouă în ce constă Specificul strict Creştin şi în special cel 
Ortodox. 

Noi trebuie să înţelegem clar că în Înţelepciunea şi în Actul de 
Creaţie al lui DUMNEZEU, Omul este o Fiinţă menită să Împlinească 
tocmai OPERA de Creaţie a lui DUMNEZEU. De aceea prin Om se 
împlinesc toate LUCRĂRILE cele DUMNEZEIEŞTI, şi se deschide 
totodată însăşi Viaţa Proprie de Creaţie. 

Sfântul Evanghelist Ioan ne revelează clar: Creaţia este făcută de 
SFÂNTA TREIME DUMNEZEIASCĂ, dar prin FIUL DUMNE-
ZEIESC, prin CUVÂNT TOATE S-AU FĂCUT. Şi mai mult decât 
atât, Împlinirea totală: şi CUVÂNTUL S-a FĂCUT TRUP. TRUPUL 
în sens strict Evanghelic este tocmai alegerea CHIPULUI Omului de a 
purta cu adevărat CHIPUL FIULUI prin care şi Creaţia în Împlinirea 
ei se face Taina FILIAŢIEI faţă de DUMNEZEU TATĂL, care este 
ABSOLUTUL în SINE. 

Concepţia antică că lumea este „multiplul” DUMNEZEIRII şi 
concepţia tot mai proliferată şi astăzi, că lumea este de fapt un proces 
evolutiv, constituie cea mai luciferică părere, cel mai luciferic raţiona-
ment care a generat toate ereziile şi îndeosebi antihristicul, anticreşti-
nismul, antievanghelismul.  

Mulţi încearcă tot felul de analogii şi tot felul de subterfugii spre a 
împăca Biblicul cu aceste concepţii, însă nu se poate. 

Trebuie înţeles clar, sensul Creaţiei este IUBIREA DUMNE-
ZEIASCĂ. IUBIREA DUMNEZEIASCĂ, fiind din punct de vedere 
strict Creştin IUBIREA DUMNEZEIASCĂ în ÎNSĂŞI DUMNE-

ZEIREA în SINE, este NAŞTEREA FIULUI Lui DUMNEZEU, este 
FIUL Lui DUMNEZEU şi totodată şi-n egalitate în PURCEDEREA 
PREASFÂNTULUI DUH. De aceea Creştinismul vine cu cea mai 
mare Revelaţie a DUMNEZEIRII, care este PREASFÂNTA 

TREIME. Fără TAINA CHIPULUI DUMNEZEIESC al TREIMII, 
Creştinismul nu este niciodată înţeles. De aceea concepţiile metafizice, 
antice şi neopăgâne de astăzi, oricât ar încerca, nu vor reuşi niciodată 
să se împace cu această Revelaţie a DUMNEZEIRII TREIMICE. 

Diferitele lor interpretări sunt neevanghelice, necreştine cu 
adevărat. DUMNEZEIREA nu este Treime de manifestare în Creaţie. 
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DUMNEZEIREA în Sine este TAINA unei TREIMI ABSOLUT 
PERSONALE. Concepţia că DUMNEZEIREA este „acel ceva Absolut 
Impersonal”, care în ACTUL Creaţiei, în manifestarea Sa, devine 
Raţiune, devine manifestare, devine ACT, este cea mai luciferică 
gogomănie şi cea mai luciferică logică posibilă, care a adus cele mai 
mari nenorociri ale concepţiilor şi ale ereziilor şi aiurelilor care au 
apărut şi care încă mai persistă. 

Trebuie înţeles clar că, din punct de vedere al Revelaţiei noastre 
Creştine, Creaţia este un ACT deliberat, DIRECT şi PERSONAL al 
PREASFINTEI TREIMI, dar cu menţiunea clară a CHIPULUI 

FIULUI Lui DUMNEZEU, că fără acest CHIP Creaţia n-ar avea 
PECETEA TAINEI DUMNEZEIEŞTI. 

TAINA Creaţiei FIULUI Lui DUMNEZEU: „la început a fost 
CUVÂNTUL şi CUVÂNTUL era la DUMNEZEU şi DUMNEZEU 
era CUVÂNTUL”. ABSOLUTUL DUMNEZEIESC TREIMIC este 
DEPLINUL ABSOLUT (Ioan 1, 1-3). 

Revelaţia Creştină ne arată că TAINA VIEŢII lui DUMNEZEU 
este tocmai în această TAINĂ a NAŞTERII FIULUI Lui DUMNEZEU. 
De aceea şi Creaţia este posibilă ca Taină, tocmai în acest sens al 
CHIPULUI FIULUI DUMNEZEIESC. 

Într-una din relatările mele am încercat să arăt că FIUL Lui 
DUMNEZEU Îşi ASUMĂ DINCOLO de apariţia Creaţiei şi acest 
CHIP de Creaţie. 

CHIPUL este o TAINĂ prea puţin înţeleasă, chiar şi Teologii în 
această privinţă vorbesc foarte sumar despre ea. CHIPUL este Însăşi 
ESENŢA FIINŢEI în SINE. DUMNEZEIREA este în primul rând 
CHIP, de aceea este PERSONALĂ. FIINŢA este PERSONALĂ şi 
Teologia noastră susţine că PERSOANA Primează FIINŢEI. PER-
SOANA şi CHIPUL sunt de fapt totuna. DUMNEZEIREA TREIMICĂ 
nu este o DUMNEZEIRE oarecare, ci o DUMNEZEIRE CHIP. 

CHIPUL TATĂLUI NAŞTE pe FIUL şi PURCEDE TOTODATĂ şi în 
EGALITATE pe PREASFÂNTUL DUH şi FIUL Lui DUMNEZEU 
aduce ca PRINOS de IUBIRE şi de ÎNCHINARE FAŢĂ DE TATĂL, 
FAŢĂ de IUBIREA DUMNEZEIASCĂ ABSOLUTĂ a TATĂLUI, 
face această Întoarcere către DUMNEZEU TATĂL şi printr-un Chip de 

Creaţie. De aceea şi vorbeşte de Cartea Vieţii care este PreCreaţie, 
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înainte de a fi ACTUL propriu-zis al Creaţiei. În această Carte a Vieţii, 
FIUL Lui DUMNEZEU concepe toată Creaţia. De aceea se zice că 
DUMNEZEU a Creat Lumea înainte, a Creat-o din VEŞNICIE. 

Noi nu putem vorbi de un „anume timp”. FIUL Lui DUMNEZEU 
îşi ASUMĂ şi un Chip de Filiaţie de Creaţie şi aşa de fapt este posibilă 
apariţia şi a unei alte Realităţi existente, şi anume Creaţia. Nu mai 
putea exista altceva decât tot în CHIP care să fie Înrudit cu 
DUMNEZEIREA. 

Aici este o problemă pe care încercăm noi să o evidenţiem în sens 
strict Creştin. Creaţia are cu adevărat o Origine DUMNEZEIASCĂ, 
dar fără să se confunde cu DUMNEZEIREA. În sens metafizic 
Teologic, Creaţia Revelaţiei Creştine este această TAINĂ a Înrudirii 
cu DUMNEZEIREA. 

Teologii au găsit în căutările lor că în ACTUL Creaţiei 
DUMNEZEU se Revarsă pe SINE prin Energiile Sale NECREATE, 
Energiile Sale HARICE DUMNEZEIEŞTI. 

Eu încerc să scot în evidenţă TAINA chiar a HARULUI, pentru că 
HARUL fiind tot DUMNEZEIRE nu poate fi accesibil decât prin acea 
TAINĂ care Înrudeşte DUMNEZEIREA cu ACTUL Creaţiei şi 
Înrudeşte Existenţialitatea Creaţiei cu DUMNEZEIREA, şi această Înru-
dire este CHIPUL de FILIAŢIE. CHIPUL care este DUMNEZEISC şi 
care totodată dă Înrudirea-Îndumnezeirea Creaţiei cu ZIDITORUL 
DUMNEZEU, fără să se confunde, fără să fie acel panteism de care 
vorbesc anticii sau alte concepţii păgâne şi neopăgâne. 

De aceea în consemnările mele am încercat să scot în evidenţă 
această TAINĂ a unui Absolutism, un Absolutism al FILIAŢIEI, pe 
baza căruia este de fapt Creaţia. 

FIUL Lui DUMNEZEU totodată îşi ASUMĂ şi un CHIP de Fiu de 
Creaţie în acelaşi CHIP de FIU, fără să fie doi Fii, c i un singur FIU, în 
sensul acela de FILIAŢIE în SINE. De aceea FIUL Lui DUMNEZEU, 
chiar dacă Îşi ASUMĂ şi un CHIP de Creaţie, este UNIC FIU, 
UNICĂ PERSOANĂ, nu împarte DUMNEZEIREA, şi în acelaşi 
timp nu împarte Creaţia. 

De aceea este posibilă şi TAINA mistică a UNIRII Creaţiei cu 
DUMNEZEIREA. În acest sens de ÎNTÂLNIRE, care este posibilă 
doar prin TAINA acestei Înrudiri, care este CHIPUL de FILIAŢIE.  
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De aceea încă o dată menţionez în mod deosebit că TAINA Creaţiei 
este TAINA CHIPULUI FIULUI, care se descoperă în ICONICUL 
deplin al ÎNTRUPĂRII CHIPULUI HRISTIC al Chipului de Om. 

De aceea într-o mică parabolă, eu încerc să evidenţiez această TAINĂ, 
în care FIUL Lui DUMNEZEU Însuşindu-Şi acest Chip de FILIAŢIE 
ia şi denumirea de OM, pe care apoi îl dă Omului ş i prin care Omul 
devine OM, care înseamnă FIU al Lui DUMNEZEU. 

Om în sensul Tainic Creştin înseamnă FIUL Lui DUMNEZEU, dar 
noi nu suntem Fii ai Lui DUMNEZEU în sensul Absolut al 
DUMNEZEIRII, ci Fiii Lui DUMNEZEU ca Chip de Creaţie, care 
avem Înrudirea cu DUMNEZEU prin faptul că purtăm Chipul de 
FILIAŢIE, chiar dacă este de Creaţie. 

Şi acum să ajungem la cele două Chipuri, de Femeie şi de Bărbat, 
de Adam şi de Eva. Anticii, cu concepţiile lor metafizice, consideră că 
DUMNEZEU a Creat pe Om ca „Fiu Unic”, pe care apoi l-a despărţit 
în două, în Chip de Femeie şi de Bărbat, cu sensul de a-şi desfăşura o 
evoluţie de creştere, ca apoi să facă Actul invers, de „reîntregire”, de 
reunificare. 

Asta este o concepţie necreştină. 
ACTUL de Creaţie este al ÎNTREGII SFINTEI TREIMI, nu este 

doar al FIULUI. FIUL lui DUMNEZEU, în ACTUL Său de Creaţie, 
Îşi ASUMĂ CHIPUL, prin El se face conceptuarea Creaţiei, însă 
TATĂL Îi dă FIINŢIALITATEA, că EL este EXISTENŢA în SINE, 
încât BINECUVÂNTAREA TATĂLUI face acest CHIP de Creaţie de 
FILIAŢIE să fie, să ia FIINŢIALITATE din ceea ce nu a EXISTAT. 
De aceea Creaţia este făcută din „nimic”, adică din ne-existenţă, şi 
„nimicul” nu există ca atare. Zic anticii că DUMNEZEIREA ar exista 
într-un „neant”, într-un „nimic”, pe care apoi DUMNEZEU îl umple 
cu zisa Creaţie. Nu este aşa, nu există nimic altceva decât DUMNE-
ZEIREA ABSOLUTĂ şi DUMNEZEIREA ABSOLUTĂ Creează 
CHIPUL de FILIAŢIE şi aşa apare zisul „nimic”, pe care DUMNEZEU 
îl Face apoi Creaţie, dar „nimicul” n-a existat şi nici nu există în sine. 
Este inexistenţa unei Realităţi. Atât timp cât nu există, înseamnă 
nimic. Dar nu există ca Realitate şi în momentul când se Creează ceea 
ce n-a existat înseamnă că această „ne-existenţă”-nimicul s-a făcut 
ceva, şi acest ceva desfiinţează totodată „nimicul”. 
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Trebuie înţeles clar acest fapt. 
De aceea, DUMNEZEU TATĂL dă FIINŢIALITATE, de aceea 

Creaţia este şi ACTUL Lui DUMNEZEU TATĂL şi apoi este 
ACTUL PREASFÂNTULUI DUH ÎN care PREASFÂNTUL DUH Îşi 
Revarsă şi CHIPUL Său ca Înfăptuitor, CONLUCRĂTOR şi Parti-
cipant DIRECT la Creaţie. 

Cum menţionam înainte, prin FIUL Lui DUMNEZEU se Desfăşoară 
de fapt ACTUL Creaţiei. EL este LUCRĂTORUL DIRECT al 
Creaţiei. TATĂL este Cel Care BINECUVÂNTEAZĂ şi Primeşte 
ACTUL FIULUI şi SFÂNTUL DUH PARTICIPĂ totodată cu FIUL şi 
aşa Creaţia devine o Realitate, o Mişcare, VIAŢĂ în Desfăşurare şi cu 
Proprie Realitate. 

Cum spuneam, în ACTUL Său de Desfăşurare a Creaţiei, FIUL Lui 
DUMNEZEU o Face posibilă, prin Om ÎMPLININDU-SE. ACTUL 
Creaţiei propriu-zise ca Realitate în Sine este ACTUL tocmai de 
ÎNTRUPARE a FIULUI Lui DUMNEZEU şi FIUL Lui DUMNEZEU 
face în primul rând şi un CHIP de Naştere în Creaţie, să concretizeze 
CHIPUL de FIU într-un CHIP de Filiaţie de Creaţie. De aceea FIUL 
Lui DUMNEZEU Creează la început LUMINA, care în sens mistic 
Creştin, a Revelaţiei Creştine, este chiar CHIPUL MAMEI, Chipul 
Luminii de Creaţie, prin care poate să se ÎNTRUPEZE, să Se reverse 
LUMINA Cea NECREATĂ, care este CHIPUL de FILIAŢIE. 

FIUL Lui DUMNEZEU Creează la început LUMINA, despre care 
unii Teologi zic că ar fi Lumină HARICĂ, un fel de revărsare de 
Lumină HARICĂ. 

Nu zicem că nu este aşa, dar eu încerc să evidenţiez ca Origine un 
Izvor al LUMINII HARICE, care este Chipul de Revărsare a 
CHIPULUI de FILIAŢIE, LUMINA care poate să ÎNTRUPEZE 
LUMINA FIULUI, a CHIPULUI de Creaţie, care este CHIPUL 
FIULUI Lui DUMNEZEU, prin care apoi se poate face accesibilă şi 
LUMINA HARICĂ, care este tot DUMNEZEIASCĂ. De aceea în 
TAINA mistică Creştină LUMINA PRIMORDIALĂ pe care a Creat-o 
DUMNEZEU înainte de a începe prima Zi de Creaţie, care până la 
urmă se face prima Zi de Creaţie, este TAINA Chipului MAICII 
DOMNULUI, CHIPUL MAMEI Cosmice. Poate că denumirea de 
LITURGHIE Cosmică este una mai antică, nu prea Teologică, dar 
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totuşi noi o folosim ca să se înţeleagă nişte lucruri mai adânci, de care 
vorbeşte Sfântul Maxim Mărturisitorul. De aceea MAICA DOMNULUI 
este Chipul prim şi care se face de fapt prima Zi de Creaţie, în care 
apare Realitatea de Creaţie. Numai prin ÎNTRUPAREA CHIPULUI 
de FILIAŢIE a FIULUI Lui DUMNEZEU apare Realitatea de Creaţie. 
Până atunci a fost un ACT de Pre-Creaţie, acum devine o Realitate 
faptică. 

De aceea Moise, cu relatarea sa, Facerea lumii, se foloseşte şi de o 
relatare în Ştiinţa vremii respective, căutând să evidenţieze şi Taina 
Revelaţiei pe care a primit-o Direct de la DUMNEZEU. Dar, în sens 
Creştin, ACTUL Creaţiei se desfăşoară şi devine faptic prin CHIPUL 
FIULUI Lui DUMNEZEU şi ACTUL Creaţiei se ÎMPLINEŞTE prin 
CHIPUL FIULUI Lui DUMNEZEU. De aceea, din punct de vedere 
Biblic DUMNEZEU Creează pe Adam, care înseamnă Chipul Fiului, 
care constituie alături de Chipul Evei – CHIPUL MAMEI prin care se 
Naşte CHIPUL FIULUI – Chipurile de FILIAŢIE. Şi aşa Lumea 
devine posibilă tocmai ca desfăşurare a Chipului de FILIAŢIE, fără de 
care n-ar putea avea FIINŢIALITATE de la TATĂL, şi nici înfăp-
tuirea de la PREASFÂNTUL DUH. 

De aceea, Eva este făcută din Coasta lui Adam. Coasta este o parte 
de lângă Inimă. Inima lui Adam este Inima de Filiaţie. DUMNEZEU 
ia INIMA de FIU şi o face MAMĂ. De aceea Eva este Mama Fiului 
Omului, adică a Naşterii Fiului Omului. Eva nu este dublura-jumătatea 
lui Adam. Este Taina Chipului Naşterii, a Chipului de Filiaţie a lui 
Adam prin care în Taina Creaţiei FIUL Lui DUMNEZEU Desfăşoară 
Creaţia în Chipul de Filiaţie de Oameni, de Naşteri. 

DUMNEZEU, în Natura pe care o Creează, Prefigurează Înmulţirea, 
dar prin Om o concretizează, o desăvârşeşte şi îi dă un sens în Sine şi o 
Împlinire. De aceea, se zice frumos mistic că Adam are o singură Inimă, 
iar Eva, ca Mamă, are două Inimi. Prin faptul că este Om, ca Adam, are 
Inimă ca Om-Femeie, dar mai are şi Inima de Naştere, INIMA FIULUI 
DUMNEZEIESC, a NAŞTERII CHIPULUI FIULUI DUMNEZEIESC, 
Care ia şi CHIP de Filiaţie de Creaţie. De aceea orice Naştere este Chip 
de Filiaţie de Creaţie Înrudit CU CHIPUL DUMNEZEIESC. 

Deci trebuie înţeles clar, Adam şi Eva sunt TAINA CHIPULUI de 
Filiaţie, TAINA Concretizării ÎNTRUPĂRII FIULUI Lui DUMNEZEU, 
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care prin Creştinism devine ICONICUL, ICONICUL înfăptuit de 
FIUL Lui DUMNEZEU. Mesia Cel venit este această Împlinire care 
Se ÎNTRUPEAZĂ din CHIPUL MAMEI celei Cosmice, ICOANA 
CHIPULUI MAMEI, care se concretizează prin CHIPUL Fecioarei 
Maria. Prin Naşterea lui HRISTOS, ea devine cu adevărat MAICA 
Cea DUMNEZEIASCĂ, care NAŞTE pe FIUL Lui DUMNEZEU şi 
totodată Fiu de Creaţie. 

MAICA DOMNULUI nu este doar Născătoarea unui Fiu de Creaţie 
în care se Revarsă şi CHIPUL FIULUI Lui DUMNEZEU, ci MAICA 
DOMNULUI Naşte pe FIUL Lui DUMNEZEU care totodată este 
CHIPUL de Fiu de Creaţie, deci face un Act DUMNEZEIESC, nu de 
simplă Creaţie. MAICA Lui DUMNEZEU mai face o Înrudire de 
ÎMPLINIRE TOTALĂ. MAICA DOMNULUI Naşte real un FIU 
DUMNEZEIESC, Care totodată este şi FIU de Creaţie. MAICA 
DOMNULUI este MAICA FIULUI DUMNEZEIESC Care totodată 
este CHIP de Filiaţie de Creaţie. 

Teologii discută foarte puţin, sunt încă tributari concepţiilor antice. 
TAINA Căsătoriei în Creştinism are TAINA NAŞTERII CHIPULUI 

de Filiaţie. De aceea orice Naştere este CHIP DUMNEZEIESC şi 
totodată Chip de Creaţie. Cine omoară şi cine întrerupe o Naştere face 
dublă ucidere, adică ucidere de Naştere, oprire-întrerupere a unei 
NAŞTERI DUMNEZEIEŞTI în Lume, şi altă ucidere şi oprire de 
Naştere de Creaţie. De aceea, din punct de vedere Creştin, Mama este 
Sfinţenia Lumii, iar MAICA DOMNULUI este prima Sfântă, după 
cum DUMNEZEU TATĂL este ABSOLUTUL DUMNEZEIESC 
din Care se NAŞTE FIUL şi PURCEDE PREASFÂNTUL DUH, iar 
Absolutul în Creaţie este CHIPUL MAMEI. 

Chipul MAICII DOMNULUI este CHIPUL TAINEI Creaţiei. Prin 
Căsătorie, Adam nu se întregeşte. Adam îşi Împlineşte Chipul de  
FILIAŢIE, se Întrupează, reactualizează CHIPUL FIULUI Lui 
DUMNEZEU şi ia CHIPUL de Paternitate în sensul că prin el 
primeşte, se face ACTUL de FIINŢIALITATE al unui nou Chip de 
Creaţie, a unui nou Fiu, a Naşterii sale care este de fapt o Paternitate 
numai de Naştere. 

De aceea în Căsătoria Creştină Bărbatul nu este TATĂ decât în 
măsura în care se Naşte Fiul. După aceea şi Bărbatul devine Fiu după 
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Fiu. De asemenea, poate Naşte şi o nouă Fiică, dar dă Naştere în 
această posibilitate, prin care Se Revarsă CHIPUL DUMNEZEIESC al 
TAINEI TREIMII DUMNEZEIEŞTI, în care din TATĂL se NAŞTE 
FIUL şi PURCEDE PREASFÂNTUL DUH. 

Iubirea între Adam şi Eva nu este o Iubire oarecare, ci este Iubirea 

dintre Adam şi Eva, dintre Bărbat şi Femeie, care este Fiul. Atât timp 
cât nu este Fiul, Bărbatul şi Femeia nu se pot întâlni.  

Aşa-zisul pat nupţial nu este întregire, actul nupţial trebuie să 
devină o Naştere. Dacă nu devine o Naştere, nu este Iubire, ci o 
autosatisfacţie. 

De aceea, după căderea din Rai, actul autosatisfacţiei se pune în 
mod excesiv în evidenţă, încă devine un act care acoperă şi 
minimalizează Actul de Naştere. Dacă ar fi fost cu adevărat Act de 
Naştere fără păcatul adamic în Rai, actul de autosatisfacţie ar fi fost 
copleşit în Actul de Naştere al Fiului Omului Născut, încât baza unei 
Căsătorii nu este un act nupţial. Este o concepţie păgână, luciferică 
chiar, cea că patul nupţial este Naşterea. 

Era o tradiţie, chiar în primele veacuri ale Creştinismului, în care 
Naşterea se memora, se sărbătorea o dată cu Botezul, deoarece 
Căsătoria înseamnă pre-Naştere, împlinirea este Naşterea şi Naşterea 
primeşte PECETEA ÎMPLINIRII prin Botez. 

Tocmai acest lucru încerc eu să-l evidenţiez în mod deosebit.  

Antropologia 

Să lămurim mai clar problema pe care am pus-o în mica mea 
scriere „Răspuns de apărare”, referitor la Antropologie şi cu eviden-
ţierea cum este creat Omul. Eu acolo am arătat clar că numai 
DUMNEZEU Creează Fiinţa Omului, şi o creează din nimic, din ne-
Fiinţă. Dar acest CHIP pe care DUMNEZEU îl Creează din ne-Fiinţă 
îl SUFLĂ nu ca pe Suflarea lui Adam, în Ţărâna Pământului, ci în 
Ţărâna pe care DUMNEZEU o ia şi o foloseşte din moştenirea 
Părinţilor pământeşti. Aceea este Ţărâna. 

În sensul strict Biblic, Ţărâna este acel material în care 
DUMNEZEU SUFLĂ şi Face acea UNIRE în care Omul să aibă acea 
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Menire, acel Destin Sacru de a UNI toată Creaţia, de a fi Creaţia 
întreagă. De aceea şi DUMNEZEU când ne Creează pe fiecare în 
parte, ne Creează din acel nimic, din acea ne-Fiinţă, întrucât noi n-am 
mai existat, deşi în Planul lui DUMNEZEU-Cartea Vieţii, 

DUMNEZEU ne ştie. 
Dar noi n-avem Fiinţă, n-avem Existenţă propriu-zisă. De aceea 

DUMNEZEU ne Creează din acea ne-Fiinţă, ne Creează şi apoi ne 
SUFLĂ în Ţărâna Părinţilor noştri. 

De aceea, Ţărâna Părinţilor noştri este materialul legăturii dintre 
Tată şi Mamă, dar mai mult decât atât, din materialul acesta ia totodată 
un MEMORIAL din Chipul Părinţilor.  

Nu trebuie să înţelegem că DUMNEZEU multiplică Fiinţa sau 
Sufletul din Sufletul Părinţilor aşa cum e o concepţie, că noi suntem 
creaţi din Sufletul şi Trupul Părinţilor ca un fel de multiplicare-
împărţire. 

Noi nu suntem împărţire, dar DUMNEZEU când SUFLĂ ia această 
Ţărână, un fel de Memorial. De aceea noi ne naştem şi cu predis-
poziţii şi Memorii, atât ale Virtuţilor Părinţilor, cât şi ale păcatelor 
Părinţilor. 

Fiecare copil-urmaş are această Menire, să corecteze păcatele 
Părinţilor. DUMNEZEU chiar ne dă o Putere să putem şterge păcatele 
Părinţilor şi în acelaşi timp ne dă şi Virtuţile din care noi putem să 
continuăm lucrarea părinţilor pământeşti.  

Pe prim plan suntem Fiii lui DUMNEZEU, că EL ne dă Fiinţă, EL 
ne dă Viaţă, apoi ne dă şi o Filiaţie a Părinţilor noştri din lume, ca să 
facem UNIREA aceea de TAINĂ. 

Deci trebuie să înţelegem că DUMNEZEU ne Creează acel CHIP 
de OM care este Fiinţa noastră propriu-zisă din nimic. Pe acest CHIP 
apoi DUMNEZEU îl SUFLĂ în Ţărâna pe care o ia din părinţii noştri 
pământeşti şi în Ţărâna aceea este şi MEMORIA, nu Însuşi CHIPUL 
sau FIINŢA, ci un MEMORIAL al Fiinţei Părinţilor, nu Sufletul şi 
Trupul Părinţilor, căci nu se multiplică Sufletul şi Trupul Părinţilor.  

Noi nu facem o evoluţie a Părinţilor noştri sau ale altor materiale, 
după cum pretind concepţiile păgâne şi neopăgâne,. 

Din punct de vedere strict Ortodox, DUMNEZEU ne dă Fiinţă din 
ce n-a existat. Pe fiecare în parte ne Naşte, suntem noi născuţi, chiar 
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dacă DUMNEZEU în Pre-Ştiinţa Lui Atotputernică ne cunoaşte şi ne 
ştie. Dar la vremea când ştie DUMNEZEU şi când avem şi această 
Naştere din Părinţi, la vremea respectivă, DUMNEZEU ne Creează 

Fiinţa. 
Deci trebuie să se înţeleagă clar acest fapt şi să se menţioneze, că 

unii înţeleg greşit, nu citesc cu atenţie şi fac interpretări eronate. 

Angelologia 

Încă o problemă pe care aş vrea să o evidenţiez este problema aşa-
zisei Angelologii.  

Anticii vorbeau de o ierarhie spirituală care a generat o nouă 
concepţie evoluţionistă, a devenirii, a unei manifestări în trepte. Eu o 
consider cea mai luciferică şi cea mai nenorocită concepţie care a dus 
la ateism, la concepţiile neopăgâne şi a generat cele mai oribile erezii.  
Lumea n-a fost creată prin spirite, nici prin eonii primordiali.  

Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbeşte de LOGHII Creatori, dar 
trebuie înţeles că aceşti LOGHI pe care Teologii îi consideră chiar 
Energii DIVINE, Energii HARICE, LOGHII aceştia, metafizicile 
antice îi fac un fel de Eoni, un fel de elemente spirituale care ar sta la 
baza Creaţiei. De aici şi personalizarea acestora ca Spirite, care acum 
generează în mod deosebit concepţia şi mai luciferică decât toate, prin 
care se arată că lumea de fapt este un univers de lumi paralele în care 
sunt un fel de extratereştri care formează lumea, o conduc, o 
desfăşoară, o evoluează. Pardon de expresie. O minciună gogonată, 
drăcească. DUMNEZEU nu Creează prin intermediari. 

În Biblie se arată clar, DUMNEZEU a Creat Cerul şi Pământul şi 
pe Om direct, fără existenţa Spiritelor. Nici nu vorbeşte despre ele. 
DUMNEZEU creează decât Direct şi Personal. Creaţia este DAR al 
Lui DUMNEZEU, DAR-ACT al Lui DUMNEZEU, Îngerii Cerului 
sunt tot Creaţia Lui DUMNEZEU. Natura este Creaţia Directă a Lui 
DUMNEZEU. Omul este tot Creaţia Directă a Lui DUMNEZEU. 

Sfântul Maxim vorbeşte frumos de LITURGHIA COSMICĂ în 
care, fac această evidenţiere, Cerul cu Spiritele, Îngerii constituie VIUL, 
Natura este PRESCURA-Materia, iar Omul este PREFACEREA în 



 32 

TRUPUL HRISTIC, în Naşterea noastră, în Taina Naşterii de FILIAŢIE, 
prin care şi noi ne Naştem şi devenim Chip de FILIAŢIE. De aceea 
Omul este ÎNTRUPAREA, este PREFACEREA iar ÎMPĂRTĂŞIREA 
este acea Comuniune, acea ÎNTÂLNIRE, acea UNIUNE Cer şi 
Pământ, Creaţie şi DUMNEZEU. 

Introducerea Ierarhiilor Cereşti în ACTUL Creaţiei eu o consider 
un luciferism. Dacă în relatările Vechiului Testament se vorbeşte de un 
fel de chip de Îngeri prin care DUMNEZEU Se arată Proorocilor, 
Patriarhilor şi oamenilor de credinţă ai Vechiului Testament, trebuie 
înţeles clar că DUMNEZEU nu este Înger. A face din Îngeri un fel de 
dumnezei este un fel de reminiscenţă a zeilor păgâni. DUMNEZEU 
Adevărat Biblic nu ia Chip de Înger. Avraam îl interpretează ca pe un 
fel de apariţie de Înger, dar Cel Care S-a ARĂTAT nu era Înger. Dacă 
se ARATĂ DUMNEZEU într-un CHIP ANUME şi Avraam i-a con-
fundat cu nişte Îngeri, este treaba lui. Este un fel de a vedea că şi în 
Vechiul Testament şi Proorocii nu puteau să fie străini total de 
concepţiile şi metafizicile şi ştiinţa şi teologică, şi filozofică şi mistică.  

De aceea mai trebuie păstrat şi un fel de limbaj, un fel de 
conceptuare în felul acesta. Dar noi acum ca Teologie de Revelaţie 
Creştină trebuie să facem discernerea şi înţelegerea clară. Concepţiile 
de astăzi cu privire la o Angeologie, la o lume paralelă, până la 
gogomănia aceasta că Universul este ca lumi paralele conduse de nişte 
spiritualităţi, trebuie elucidate şi trebuie declarate ca nebiblice şi 
străine de adevărata Revelaţie Creştină. 

Îngerii sunt Lumea Spirituală, Chipul Spiritual în paralel cu Chipul 
material care este Natura Universului, iar Omul este UNIREA 
Spiritului cu Materia, aşa-zisa dihotomie Trup şi Suflet, în ACTUL de 
PREFACERE de TAINĂ al ÎNTRUPĂRII FIULUI Lui DUMNEZEU 
care este EUHARISTIA, ÎMPLINIREA ACTULUI LITURGIC al 
FIULUI Lui DUMNEZEU, al Creaţiei.  

DUMNEZEU nu Creează prin Ierarhii, că Îngerii sunt Lumea 
Spirituală, şi Lumea Spirituală are un specific al ei. Îngerii sunt cei 
care laudă şi măresc Lucrările Lui DUMNEZEU. LUCRĂRILE nu 
sunt prin intermediari şi prin lucrarea Ierarhiilor Îngereşti. Numai 
DUMNEZEU LUCREAZĂ, Îngerii laudă şi sunt Martori.  

În Natură nu sunt lucrările Îngereşti, cele ale Spiritului Îngeresc, ci 
ale LOGOSULUI DIRECT DUMNEZEIESC. Îngerii nu pun un 
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degetuş, ei n-au treabă cu Creaţia Naturii, numai FIUL Lui DUMNEZEU 
cu LOGHII Lui. Prin CUVÂNT a Zis şi S-a FĂCUT, nu Îngerii au zis 
şi s-a făcut, ci FIUL Lui DUMNEZEU. 

Este doar Lucrarea CUVÂNTULUI, LOGHII sunt CUVINTE 
DUMNEZEIEŞTI, nu prin Ierarhii. De aceea, aceste lucruri trebuie 
bine evidenţiate. 

Concepţia despre o lume paralelă generată de nişte „trepte 
spirituale” este un neopăgânism. Nu există spiritism biblic 

SFÂNTA TREIME nu trebuie reprezentată prin Chipul de Îngeri, ci 
trebuie reprezentată Ortodox: TATĂL, FIUL şi SFÂNTUL DUH în 
CHIPURI DIRECTE şi PERSONALE şi Specfice. TATĂL ca 
PATERNITATE, FIUL Lui DUMNEZEU ca FIU şi SFÂNTUL DUH 
în ARĂTAREA Sa, dincolo de reprezentările conceptuale ale noastre, 
prin Lumina unui Porumbel. Aceea este adevărata ICOANĂ Creştină a 
SFINTEI TREIMI. 

Doresc să fac această evidenţiere, să nu se cadă în erezia cea oribilă 
a unui spiritism Biblic. Nu există aşa ceva. Este cea mai mare greşeală 
şi cea mai mare gogomănie, care din punct de vedere Teologic Creştin 
trebuie arătată. Noi oamenii nu suntem produsul evolutiv al unor 
întrupări spirituale, noi nu suntem nişte Suflete întrupate. Este o 
minciună. 

Noi suntem în primul rând Chip de Filiaţie, Chip de Naştere în 
Lume, Chip de ÎNTRUPAREA FIULUI Lui DUMNEZEU. De aceea 
CHIPUL UNIRII Cerului şi Pământului în UNITATEA ÎNTREAGĂ. 
De aceea noi nu avem Suflet Spiritual.  

Sufletul nostru nu este Spirit, că este Înrudit cu Cerul, dar nu este 
Spirit, este Suflet; Suflet nu înseamnă Spirit, Suflet înseamnă CHIP de 
Cer în Specific Omenesc, şi prin asta este Înrudit cu Cerul, cu Îngerii.  
Dar noi nu suntem Îngeri. 

Vorba aceea că noi suntem Îngeri în Trup nu este Biblică, după 
părerea mea. Că putem fi şi noi în dialog şi comuniune şi relaţie cu 
Îngerii da, dar noi nu suntem Îngeri, noi suntem Suflet, adică Chip de 
Înrudire cu Cerul în Specificul Chipului Omului. Noi nu suntem 
Natură. Trupul nostru nu este Natură, este într-adevăr materie, că este 
Înrudit cu aşa-zisul Pământ; în sens Biblic, Pământ înseamnă Natura, 
nu înseamnă Planeta Pământ. Este vorba de materia Cosmică,  
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a Universului. DUMNEZEU ia Ţărâna, adică face Înrudirea, pentru 
că Omul este UNIREA Cer şi Pământ şi peste acestea. 

Aşa trebuie înţeles CHIPUL Omului. Chipul este în primul rând de 
Filiaţie şi face ÎMPLINIREA, face EUHARISTIA-LITURGHIA 
Cosmică, după cum frumos vorbeşte Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar 
Omul este EUHARISTIA-PREFACEREA. De aceea ÎNTRUPAREA 
FIULUI Lui DUMNEZEU Apare întâi la Arătarea SFINTEI TREIMI. 
Apare Venirea PREASFÂNTULUI DUH, Care Vine şi ne Aduce pe 
HRISTOS, Îl MĂRTURISEŞTE pe HRISTOS şi Cerul şi Pământul se 
Face TRUP, se Face ÎNTRUPARE, se Face NAŞTERE şi aşa Omul este 
ÎMPLINIREA ÎNTRUPĂRII FIULUI Lui DUMNEZEU, CHIPUL 
Lui HRISTOS. Noi Creştinii suntem CHIPUL Lui HRISTOS, CHIP 
EUHARISTIC, CHIPUL ÎMPLINIRII LITURGICE, după care urmează 
ÎMPĂRTĂŞIREA, ce se săvârşeşte după Marea RUGĂCIUNE 

Cosmică, RUGĂCIUNEA TATĂL NOSTRU. Până nu se zice 
Rugăciunea TATĂL NOSTRU, nimeni nu se poate ÎMPĂRTĂŞI, că 
ÎMPĂRTĂŞIREA înseamnă Intrarea Creaţiei, a mlădiţelor în butuc, 
adică UNIREA cu CHIPUL DUMNEZEIESC. FIUL trebuie să Stea 
Înaintea TATĂLUI, şi Stând Înaintea TATĂLUI, TOTUL se Împli-
neşte. Înaintea TATĂLUI este DESĂVÂRŞIREA-PERFECŢIUNEA. 

DUMNEZEU Creează Lumea fără de păcat. Păcatul este o 
aberaţie-anormalitate a Creaţiei. Omul este Creat Perfect, adică fără 
păcat, dar trebuie să ajungă la Desăvârşire, la Creştere, la Împlinire.  

Unii poate înţeleg Perfecţiunea ca fiind acelaşi lucru cu Desăvârşirea. 
Eu fac o deosebire între acestea două. Perfecţiunea înseamnă Viaţă 
pură, fără păcat, înseamnă Libertatea aceea Unică, nu libertatea dublă, 
adică şi în sens invers. Nu există libertate în sens invers, în sens negativ. 
Este o libertate luciferică. Există doar Libertate Unică, într-un singur 
sens. Asta este Perfecţiunea. Nu este libertate vers şi revers, pro şi 
contra, negativă şi pozitivă. Este un luciferism. Există o singură 
Libertate spre Desăvârşire, spre Creştere, spre VEŞNICIE, spre Actul 
Naşterii, PREFACEREA LITURGICĂ a ÎNTRUPĂRII şi ÎMPĂR-
TĂŞIREA, UNIFICAREA TOTALĂ de a STA FAŢĂ în FAŢĂ cu 
DUMNEZEU TATĂL. Asta este DESĂVÂRŞIREA. 

Perfecţiunea este că DUMNEZEU ne-a Creat după CHIPUL şi 
ASEMĂNAREA Lui. DUMNEZEU este PERFECŢIUNE. 
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DESĂVÂRŞIREA este ÎMPLINIREA şi a ÎNTÂLNIRII şi a 
DIALOGULUI de a STA FAŢĂ în FAŢĂ, de a ne ÎNTÂLNI cu 
DUMNEZEU. Dar numai CHIPUL FIULUI Lui DUMNEZEU se 
poate ÎNTÂLNI CU TATĂL. Fără ÎMPLINIREA CHIPULUI FIULUI 
Lui DUMNEZEU nu ne putem ÎNTÂLNI CU TATĂL. 

Nu există Liturghie Îngerească. Vechiul Testament arată clar, 
Templul Vechiului Testament are Altarul închis şi fără LITURGHIE 

este CHIVOTUL închis, pe când BISERICA HRISTICĂ este cu 
LITURGHIE, cu PREFACERE EUHARISTICĂ. Templul nu are 

EUHARISTIE. Aşa-zisa Liturghie Îngerească de care se vorbeşte a 
fost posibilă şi este posibilă doar după ÎNTRUPAREA FIULUI Lui 
DUMNEZEU în CHIPUL de Om. Doar în CHIPUL Omului există 
PREOŢIE Pre LITURGICĂ. 

Preoţia Vechiului Testament este doar o Pre-PREOŢIE, este doar o 

Prefigurare de PREOŢIE, o pregătire de PREOŢIE. Se spune că FIUL 
Lui DUMNEZEU Slujeşte Veşnic în VEŞNICIE Neîntreruptă, 
Săvârşeşte ACTUALIZAREA ÎNTRUPĂRII Sale, şi de aceea, Îngerii 
care sunt Spiritele care au acces permanent la ÎNTÂLNIREA cu 
DUMNEZEIREA sunt cei în permanenţă alături şi Participanţi la 

ACTUL de ACTUALIZARE LITURGICĂ săvârşit de DUMNEZEU. 
Această Participare de ACTUALIZARE este de fapt zisa LITURGHIE 
Cerească, în care ei participă la această ACTUALIZARE a Slujirii 
LITURGICE a FIULUI Lui DUMNEZEU, care se poate Reflecta apoi 

în UNIREA LITURGICĂ cu Liturghia Pământească, prin PREOŢIA-
Liturghia BISERICII, a Preoţiei Omului, care de fapt este ÎMPLINIREA. 

Doar prin BISERICA HRISTICĂ există LITURGHIE EUHA-
RISTICĂ. Templul este doar până la PREFACERE, este doar Jertfă, 
Vin şi Pâine, Vin şi Prescură. În Vechiul Testament, Vinul era consi-

derat Propovăduirea CUVÂNTULUI, a Proorocilor, iar Prescura era 
JERTFA cu Sânge. În Creştinism nu se mai face omorârea, pentru că 
MÂNTUITORUL IISUS a ÎNVIAT. În LITURGHIA HRISTICĂ nu 
mai este omorâre, este doar ÎNVIERE, este VEŞNICIE; fără această 

înţelegere se fac nişte aberaţii eretice şi chiar luciferice. 
De aceea Omul îşi Caută CHIPUL. Iată TAINA Omului. Omul este 

o Fiinţă Teologică. Fiinţa Treologică înseamnă CHIP LITURGIC.  
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De aceea Menirea Omului este Menire EUHARISTICĂ, şi de 
ÎMPĂRTĂŞIRE. Omul este CHIP de BISERICĂ. Fără BISERICĂ 
LITURGICĂ nu poate să fie Viaţă şi Menire de Om. Omul care nu 
mai este Fiinţă Liturgică îşi întunecă CHIPUL, se degradează, se 
anormalizează, devine demonic, luciferic. 

Omul nu poate fi o Fiinţă oarecare, este o Fiinţă CHIP. Are o Anume 
Libertate, are o Anume Menire. Menirea Omului este ÎNVEŞNICIREA 
lui. ÎNVEŞNICIREA în sensul Creştin înseamnă CHIP EUHARISTIC, 
ÎMPLINIREA în fiecare a CHIPULUI de Filiaţie al UNIRII CU 

CHIPUL DUMNEZEIESC, al ÎNTRUPĂRII FIULUI Lui DUMNE-
ZEU şi al DESĂVÂRŞIRII ÎNTÂLNIRII FAŢĂ în FAŢĂ cu TATĂL-
IUBIREA ABSOLUTĂ, în Strălucirea PREASFÂNTULUI DUH. 

Noi, după cum ne spun Sfinţii Părinţi, pe fiecare ne învredniceşte 
Bunul DUMNEZEU cu darul de a avea un Înger Păzitor. Îngerii sunt şi 

ei în comuniune cu omul. Fiind Fiinţe Personale, au şi o Comunicare. 
Deci în acest sens este lucrarea Îngerilor, în sensu l de Răspuns al lor, 
de UNIRE a Cerului cu Pământul, după cum Omul săvârşeşte o 
UNIRE a Pământului cu Cerul şi cu Întreaga Creaţie. Dar trebuie să se 
deosebească Actul Îngeresc în privinţa Creaţiei Lumii şi Actul Îngeresc 

ca Activitate direct Personală în Comunicarea şi în Comuniunea lor cu 
celelalte Făpturi ale lui DUMNEZEU. 

Deci să nu se confunde aceste lucruri. Îngerii sunt cei care ne ajută, 
ca şi Sfinţii, sunt Fiinţele care Stau în apropierea DUMNEZEIRII, şi 

într-adevăr, deocamdată au nişte capacităţi; este vorba de Îngerii care 
nu sunt căzuţi, care au rămas în LUMINA Cea DUMNEZEIASCĂ, în 
CHIPUL Cel ADEVĂRAT, nepătat şi neîntunecat. Ei sunt aceia care 
ni le Împărtăşesc nouă. 
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CHIPUL Omului 
 
 
Ca o completare, CHIPUL Omului este după CHIPUL şi 

ASEMĂNAREA DUMNEZEIASCĂ, dar în transpunere de CHIP de 
Creaţie. Această ASEMĂNARE este TAINA ÎNTRUPĂRII FIULUI 
Lui DUMNEZEU, a FIULUI DUMNEZEIESC în Sine. De aceea 
Familia Omului este această TAINĂ a NAŞTERII FIULUI şi în Chip 
de Creaţie. De aceea în Familie Bărbatul are TAINA NAŞTERII 
FIULUI DUMNEZEIESC. Bărbatul are în Sine TAINA PREOŢIEI 
UNIVERSALE, despre care se vorbeşte şi Teologic. Aceasta nu este 
PREOŢIE SACRAMENTALĂ, ci o Potenţă de PREOŢIE 
SACRAMENTALĂ. 

Cum spuneam, VIAŢA sau Deschiderea Omului este PREFI-
GURARE LITURGICĂ, VIAŢA Omului este ALTAR, este DAR, 
este LITURGHISIRE, dar se OPREŞTE la ACTUL PREFACERII în 
Trupul şi Sângele EUHARISTIC, care este doar al PREOŢIEI 
SACRAMENTALE, al PREOŢIEI, al Lucrării în BISERICĂ. Acesta, 
transpus în TAINA Căsătoriei Familiei Omeneşti, ar fi tocmai Naşterea 
noilor Fii, care se concretizează tocmai în Rodul LITURGHISIRII 
Bărbatului în TAINA NAŞTERII în BISERICĂ, care este CHIPUL 
MAMEI. 

Deci TAINA Căsătoriei este o traducere a TAINEI LITUR-
GHISIRII, şi LITURGHISIREA este în Rodul NAŞTERII, adică al 
PREFACERII, a unei Realităţi EUHARISTICE, în care este o 
ÎNTRUPARE reală a CHIPULUI DUMNEZEIESC într-un Chip de 
Creaţie, care este CHIPUL NAŞTERII FIULUI Lui DUMNEZEU. 

De aceea Relaţia Familială între Bărbat şi Femeie este în CHIP 
SACERDOTAL şi CHIP de BISERICĂ. Dar CHIPUL SACERDOTAL 
al Bărbatului devine SACRAMENTAL doar în Actul PREFACERII 
în Trup EUHARISTIC, în Familie devine PREOŢIE SACRA-
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MENTALĂ doar în Actul Naşterii copiilor, iar BISERICA devine 
CHIP SACRAMENTAL tot în acest Act de Naştere a Fiilor.  

Trebuie bine discernute aceste TAINE, ca să se înţeleagă real 
comunicarea, comuniunea familială dintre Bărbat şi Femeie. 

Sunt două Realităţi egale, Femeia este şi ea Chip de Om Integral ca 
şi Bărbatul, BISERICA este Templu, este în INTEGRALITATE, 
PREFIGURARE de BISERICĂ, dar Templul Vechiului Testament 
devine BISERICĂ în momentul când se face LITURGHISIREA, când 
apare şi PREOŢIA SACRAMENTALĂ. 

Preoţia Vechiului Testament este o Preoţie doar în potenţă, ea 
devine Lucrătoare şi realitate doar prin PREOŢIA HRISTICĂ în care 
se face şi LITURGHISIREA PREFACERII în TRUPUL EUHARISTIC. 
Fără TRUPUL EUHARISTIC nu există PREOŢIE Lucrătoare 
SACRAMENTALĂ, ci doar Preoţie în potenţă. De aceea orice Bărbat 
poate primi PREOŢIA SACRAMENTALĂ şi orice Femeie poate 
primi CHIPUL de Templu, poate deveni CHIP de BISERICĂ. 

Prin relaţia PREOŢIEI UNIVERSALE în potenţă cu BISERICA, 
devine PREOŢIE SACRAMENTALĂ, dar numai dacă se Preface 
EUHARISTIA-Rodul-Trupul care este Naşterea noilor Fii.  

De aceea trebuie înţeleasă clar comuniunea, relaţia familială, care 
trebuie să fie în CHIPUL LITURGHISIRII. Creştinismul are această 
TAINĂ a Căsătoriei în acest CHIP. Zisa tovărăşie dintre Femeie şi 
Bărbat nu este o simplă Relaţie de Întâlnire dintre doi Oameni. TAINA 
Comunicării şi Întâlnirii dintre Oameni este TAINĂ de CHIP 
DUMNEZEIESC şi TAINA de CHIP DUMNEZEIESC este TAINĂ 
de Comuniune Tainică TREIMICĂ DUMNEZEIASCĂ, dintre TATĂL, 
FIUL şi PREASFÂNTUL DUH. 

Deci şi Relaţionalul dintre Oameni nu poate fi decât tot în acest 
CHIP, altfel nu mai este după CHIPUL şi ASEMĂNAREA Lui 
DUMNEZEU, iar consemnarea Relaţiei este clară: Omul este după 
CHIPUL şi ASEMĂNAREA Lui DUMNEZEU. 

În consemnarea scrierii revelatoare a Proorocului Moise (Facerea 1, 
26) Sfatul DUMNEZEIESC la Crearea Omului este clar: să Facem 
Om după CHIPUL şi ASEMĂNAREA Noastră. 

Unii, chiar dintre Teologi, vorbesc de o Creare a Omului căruia 
apoi i se ia Coasta, şi din Coasta sa Dumnezeu o Creează pe Eva. Dar 
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asta nu înseamnă o împărţire a lui Adam, şi nici nu este în 
interpretarea că DUMNEZEU îl Creează în două etape pe Om. 

Trebuie mare atenţie, că se fac nişte aberaţii în această interpretare. 
DUMNEZEU îl Creează pe Adam, zis la început singur, ca Fiu, ca 
Prefigurare a FIULUI DUMNEZEIESC UNIC şi ABSOLUT care în 
ACTUL Creaţiei Îşi Creează apoi pe Mama de Creaţie ca Să-L 
ÎNTRUPEZE. Şi această Lucrare este totodată Lucrarea COBORÂRII 
PREASFÂNTULUI DUH, de aceea în LITURGHISIREA Creştină se 
Invocă şi PREASFÂNTUL DUH să Vină să FACĂ acest ACT de 

ÎNTRUPARE. 
Prin Prezenţa şi Lucrarea PREASFÂNTULUI DUH se 

SĂVÂRŞEŞTE PREFACEREA EUHARISTICĂ, dar PREFACEREA 
EUHARISTICĂ este TAINA FIULUI Lui DUMNEZEU, însă în 
DESCHIDEREA pe care O FACE PREASFÂNTUL DUH. 

DUMNEZEU când îl Creează pe Adam ia Ţărâna-Pământului, 
adică Înrudirea, ia Coasta Pământului, Ţărâna în sensul Biblic al Femeii, 
iar la Crearea Femeii ia Coasta lui Adam. Ţărâna adamică este Coasta 
sa, dar Coasta sa este TAINA PREFACERII în Trup a NAŞTERII. 

Deci Relaţia Familială este TAINĂ LITURGICĂ, nu este o simplă 
Întâlnire, comuniune, tovărăşie. În Viaţa Familială trebuie să fie 
această TAINĂ de Relaţie, de comuniune, de comunicare ca ACT 
SACERDOTAL şi ACT de LITURGHISIRE SACRAMENTALĂ-
SACERDOTALĂ a Chipului de Femeie, a Chipului de Templu, care 
numai prin NAŞTERE şi PREFACERE LITURGICĂ devine CHIP de 
BISERICĂ, adică CHIP de MAMĂ. 

Fără această înţelegere, Relaţia dintre Femeie şi Bărbat devine o 
simplă tovărăşie, care-şi pierde Sacramentul ei, care este TRUPUL 
EUHARISTIC, adică Naşterea de Copii, de Fii. De aceea degenerarea 
unei Familii este această sterilitate, lipsă de Naştere, lipsă de Copii, 
după cum sterilitatea unei naţii este tocmai oprirea Naşterii de noi Fii-
Urmaşi. 

Se consemnează clar că neamului blestemat i se iau Moştenitorii, 
după cum unei Familii blestemate i se iau toţi Moştenitorii, i se ia 
Naşterea Copiilor.  

Se tot vorbeşte şi de o Liturghisire mistică. Şi aici trebuie 
discernute nişte lucruri care pot genera tot felul de interpretări greşite, 
chiar de învăţături eronate necreştine. 
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După cum menţionam anterior, fiecare Bărbat, Chipul de Bărbat 
este o potenţă Sacerdotală, dar care se opreşte la ACTUL PREFACERII 
EUHARISTTCE. De aceea trebuie înţeles că mistica Bărbatului este 
această Lucrare de Preoţie în potenţă. Mistica Bărbatului în sens 
Creştin nu poate fi niciodată completă, decât prin completarea 
LITURGHISIRII PREFACERII EUHARISTICE. 

De aceea mistica Creştină nu poate fi cu auto-Act complet 
Sacerdotal Sacramental. Zisul mistic Monah sau Pustnic nu poate fi în 
Viaţă Creştinească mistică în afara LITURGHISIRII EUHARISTICE 
în BISERICĂ. Monahul-Pustnicul sau zisul Mistic Creştin nu poate fi 
Creştin fără ÎMPĂRTĂŞIREA EUHARISTICĂ. Poate face el mistică 
permanentă, dar fără ÎMPĂRTĂŞIREA din Trupul SACRAMENTAL, 
TRUPUL EUHARISTIC al BISERICII, nu îşi ÎMPLINEŞTE Trăirea 
mistică. De aceea în Viaţa Sfintei Maria Egipteanca se consemnează 
că ea n-a putut trece în VEŞNICIE până nu s-a ÎMPĂRTĂŞIT din 
SÂNGELE şi TRUPUL EUHARISTIC pe care-l aduce, i-l dă 
Preacuviosul Zosima. Doar aşa împlineşte trăirea mistică Integrală. 

Fiecare Om ca PREFIGURARE SACRAMENTALĂ are în Sine 
CHIPUL de ALTAR. Pe propriul ALTAR să aducă DARUL său, care 
este Mistica ÎNCHINĂRII şi a RUGĂCIUNII şi apoi LITUR-
GHISIREA care este această Lucrare a RUGĂCIUNII Mistice, care 
devine o Lucrare de Intrare apoi în ACTUL propriu-zis mistic, care 
este PREFACEREA în TRUPUL EUHARISTIC. De aceea Darul 
învăpăiat al misticului este aşa-zisa UNIRE cu HRISTOS, cu DUM-
NEZEIREA, şi unirea cu DUMNEZEU tradusă concret este tocmai în 
CHIPUL TAINEI ÎMPĂRTĂŞIRII din TRUPUL şi SÂNGELE 
EUHARISTIC HRISTIC a LITURGHISIRII SACERDOTALE. 

Este la un moment dat o părere greşită că misticul poate prin 
Potenţa sa SACERDOTALĂ să devină şi o PREOŢIE în SACER-
DOŢIU SACRAMENTAL, ca să facă în Sine o PREFACERE 
EUHARISTICĂ. Nu este adevărat. Nu se poate face aşa-zisa 
MISTICĂ EUHARISTICĂ de DUH. Acest lucru este greşit interpretat 
de mulţi, chiar şi de Teologi. Trebuie bine discernute aceste lucruri.  

Mistica Creştină are aceste două Trepte: a Lucrării individual-
personale ca Altar, dar şi LITURGHISIRE care este Nevoinţă Mistică 
de Rugăciune mistică, de Nevoinţă şi Asceză mistică, care devine 
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Oprire ca TAINĂ, apoi a PREFACERII EUHARISTICE, care într-
adevărat nu este posibilă decât prin invocarea şi Coborârea 
PREASFÂNTULUI DUH. 

Primirea Mistică Tainică a Duhului interior al zisei LUMINI 
HARICE, care face un fel de Prefacere DUMNEZEIASCĂ, trebuie 
înţeleasă clar. Coborârea în Mistic a PREASFÂNTULUI DUH, prin 
intrarea în a doua Treaptă mistică, a primirii DUHULUI SFÂNT, nu 
trebuie considerată Prefacere propriu-zis EUHARISTICĂ, ci tot 
potenţă, că Misticul nu poate fi rupt de ÎMPĂRTĂŞIREA cu 
TRUPUL şi SÂNGELE EUHARISTIC al BISERICII. 

Misticul fără ÎMPĂRTĂŞIREA din EUHARISTIA BISERICII nu 
se Împlineşte mistic. 

Se cunosc multe Vieţi de Sfinţi care, după multă Nevoinţă şi 
Asceză mistică, primeau Trăirea în TAINA DUHULUI şi a 
HARULUI Său doar în momentul şi după ÎMPĂRTĂŞIREA din 

EUHARISTIA LITURGHISIRII SACRAMENTALE a BISERICII. 
De aceea, Mistica Creştină nu poate fi decât în relaţie directă cu 

BISERICA SACRAMENTALĂ EUHARISTICĂ şi doar prin 
ÎMPĂRTĂŞIREA din aceasta Misticul poate face Mistică proprie, 
numai până la acest HOTAR-TAINĂ, care este doar al BISERICII 
SACRAMENTALE. 

Misticul care este PREOT SACRAMENTAL poate face această 
Mistică completă, dar misticul obişnuit face doar Mistică în două etape. 

Să se discearnă clar faptul că primirea DUHULUI şi a HARULUI, 
chiar a LUMINII HARICE, este incompletă dacă nu se Împlineşte şi 
cu ÎMPĂRTĂŞIREA din TRUPUL LITURGHISIRII EUHARISTICE 
SACRAMENTALE, după cum şi participarea Creştinilor la Liturghia 
Creştină, a BISERICII Creştine, chiar dacă s-a Prefăcut PRESCURA 
şi VINUL în TRUPUL EUHARISTIC al ÎMPĂRTĂŞIRII, sau dacă 
nu se Împărtăşeşte, a rămas doar la prima Treaptă, fără să poată intra şi 
urca pe a doua Treaptă. De aceea, nu toţi Creştinii se Pot Împărtăşi, nu 
toţi pot să treacă şi a pe a doua Treaptă, dar este de mare importanţă 
măcar să urce pe prima Treaptă, să participe la LITURGHISIREA 
PREFACERII EUHARISTICE. 

Apare tot mai mult o modă, ca o zisă reîntoarcere la Trăirea 
Creştină primordială, ca toţi care participă la prima Treaptă a 
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Liturghiei Sacramentale din BISERICĂ, a participării la Slujba 
BISERICII, să se Împărtăşească obligatoriu. Mare atenţie! De la 
Mistica proprie şi Personală nu se poate trece cu uşurătate şi în Treapta 
a doua a ÎMPĂRTĂŞIRII, EUHARISTICĂ, fără primirea Harică. De 
aceea Creştinul care nu este încă „pregătit” şi are o serie de abateri, 
aşa-zise păcate, nu poate trece la a doua Treaptă a ÎMPĂRTĂŞIRII. 

Are mare importanţă să urce pe prima Treaptă, că fără această 
urcare nu poate primi nici urcarea pe a doua Treaptă. Nimeni să nu 
îndrăznească să fie fur de Cele Sfinte, fur de HAR, HARUL 
DUMNEZEIESC nu se fură, Se primeşte în Dar. Hoţul este pedepsit, 
nu i se dă Har. 

Fiecare Om este chemat: „Veniţi, dar veniţi în Haină de nuntă: dacă 
poţi, dacă într-adevăr te-ai curăţit de păcate”. De aceea, Împărtăşirea 
fără această curăţire devine periculoasă şi necreştină. 

Este curios că mulţi Teologi nu fac această discernere. Aşa susţin 
că trebuie o Împărtăşire care să nu ţină cont de această curăţire. Mare 
atenţie! Să nu devenim batjocoritori şi furi de Cele Sfinte. 

Să ne Îmbrăcăm în Haina de nuntă, Haina curăţirii. Şi Misticul 
trebuie să se îmbrace în Haina curăţir ii ca să poată urca a doua Treaptă 
a ÎMPĂRTĂŞIRII EUHARISTICE. 

Nimeni să nu creadă că poate face Mistică Integrală în afara 
BISERICII, că se poate face el BISERICĂ. 

Fiecare Bărbat este PREFIGURARE de PREOŢIE, iar Femeia este 
PREFIGURARE de BISERICĂ, doar Templu şi ÎMPLINIREA are loc 
doar prin ÎMPĂRTĂŞIRE EUHARISTICĂ a LITURGHISIRII, a 
PREOŢIEI, a Potenţei Preoţeşti şi în PREOŢIE SACRAMENTALĂ. 
Altfel nu este ÎMPLINIRE. 

Tot mai mult se întâlneşte concepţia aceasta, care este greşită şi 
necreştină, că Misticul poate face el însuşi ÎMPĂRTĂŞIREA 
EUHARISTICĂ. Este o adevărată erezie. 

Este o problemă şi Viaţa Chipului Monahal de Feciorie, de 
Castitate, ca şi Chipul de Feciorie şi Castitate al femeii, ca Monahie-
Chip de Călugăr, sau Chip de Feciorie în Lume. 

În primele veacuri Creştine erau fecioare, chiar dacă nu erau 
consacrate Monahal, şi chiar Bărbaţi foarte credincioşi, care duceau o 
Viaţă Feciorelnică, în această dorinţă mistică. 
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Trebuie înţeles că Chipul Monahal, ca şi Chip Fecioresc, nu este un 
Chip de sterilitate, nu este un Chip de ucidere şi de oprire a Naşterii, 
care este de fapt CHIPUL Omului. NAŞTEREA în CHIPUL Omului 
este PREFACERE EUHARISTICĂ. 

Fecioria Monahală şi Fecioria Mistică nemonahală constituie o 
Aspiraţie înaltă, în care potenţa Naşterii se face o nevoinţă de Curăţire 
şi de Înălţare, de a ajunge şi de a urca şi pe a doua Treaptă, pe care 
dacă nu o face şi ca Familie, o face totuşi în Familia Cosmică, care 
este ÎMPĂRTĂŞIREA cu EUHARISTICUL BISERICII. 

De aceea Monahismul şi Fecioria nu pot fi decât în legătură şi în 
Lucrare directă a BISERICII SACRAMENTALE EUHARISTICE. 

Nu există Mistică Creştină în afara BISERICII EUHARISTICE 
SACERDOTALE. Mulţi vor să facă un fel de automistică. Nu este 
Creştină această mistică. Furarea aceasta de DUMNEZEIRE nu este 
posibilă, iar cine crede că se poate fura este o autoînşelare. Nu poate 
fura EUHARISTICUL. EUHARISTICUL este o Dăruire Direct 
DUMNEZEIASCĂ şi fără Curăţire nu se poate. 

Cine poate face Mistica curăţirii, a primei Trepte, ca Monahism şi ca 
Feciorie în Lume, este un lucru mare. Este o Taină mare care devine de 
fapt Împlinire şi a doua Treaptă doar ca ÎMPĂRTĂŞIRE din TRUPUL 
EUHARISTIC al BISERICII şi o ÎMPĂRTĂŞIRE Neîntreruptă, prin 
trecerea în Viaţa cea VEŞNICĂ, a zisei treceri din această lume. 

Pentru Mistic, cea mai mare realizare şi împlinire este trecerea în 
Viaţa cea VEŞNICĂ. De aceea, marii Mistici devin cu adevărat Sfinţi 
doar după moarte, prin trecerea în VEŞNICIE, când îşi împlinesc 
Menirea şi urcă pe Treapta cea mai înaltă a Împlinirii TAINEI 
NAŞTERII CHIPULUI FIULUI DUMNEZEIESC în ei şi în acelaşi 
timp în Viaţa proprie şi Dincolo de ei, care este ÎMPĂRTĂŞIREA 
Neîntreruptă din TRUPUL şi SÂNGELE EUHARISTIC al VEŞNICIEI. 
Aceasta este UNIREA cu HRISTOS în VEŞNICIE, care dă posibi-
litatea de a STA şi în FAŢA TATĂLUI DUMNEZEU, care este 
DESĂVÂRŞIREA, ÎMPLINIREA şi ABSOLUTUL VIEŢII, adică 
ÎNVEŞNICIREA Creaţiei-ÎMPLINIREA Creaţiei-Rodul pentru 
VEŞNlCIE al Creaţiei. 

Mulţi privesc cu suspiciune, cu interpretare greşită, că Monahismul 
şi Fecioria ar fi o sterilitate. Nu constituie o sterilitate, ci o TAINĂ 
Înaltă Mistică. 
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Numai în Înţelegerea şi Smerenia clară că este doar ca primă 
Treaptă, doar până la PREFACERE, până la Actul de NAŞTERE, 
această Aşteptare, de prelungire a Actului NAŞTERII EUHARISTICE 
în VEŞNICIE, este un Act Mistic. 

Călugărul-Călugăriţa, ca şi Feciorelnicul-Fecioara Mistică din lume, 
se Opresc la Poarta de TAINĂ, a doua Treaptă de ÎMPĂRTĂŞIRE, ca 
şi Creştinul ce participă la LITURGHIA EUHARISTICĂ, dar încă nu se 
Împărtăşeşte, că n-are Haina de nuntă, n-are Curăţirea. Aşa şi Nevoinţa 
Monahală, se Opreşte, nu participă la Naşterea Familială, tocmai ca să 
capete Haina de nuntă, ca să intre în TAINA NAŞTERII de VEŞNICIE, 
de ÎMPĂRTĂŞIRE EUHARISTICĂ a VEŞNICIEI. 

Este o mare TAINĂ şi această Mistică a unei Pregătiri de 
NAŞTERE. Şi Adam şi Eva trebuie să se Oprească la Pomul ispitirii-
Pomul morţii.  

Trebuie să fie Viaţa mistică a lui Adam şi Eva. Ei au pierdut această 
Mistică prin forţarea Intrării în a Doua Treaptă. De aceea mâncarea, în 
sens Biblic, înseamnă această TRECERE peste Hotarul oprit. 

Mie îmi place mult să vorbesc de Mistica CHIPULUI Omului, care 
este CHIPUL HOTARULUI de TAINĂ. Monahismul şi Fecioria 
sunt tocmai Chipul lui Adam şi Eva care se opresc şi nu fac un păcat al 
batjocoririi HOTARULUI de TAINĂ. 

Adam şi Eva trebuie să primească Deschiderea HOTARULUI de 
TAINĂ, care este ÎMPĂRTĂŞIREA EUHARISTICĂ. Se face forţarea. 
Această forţare dă căderea într-un negativ, care este moartea. Nu mai 
este ÎNTÂLNIREA, TAINA ÎMPĂRTĂŞIRII, este o auto-împărtăşire. 
De aceea Omul cade în auto-satisfacţie. 

Misticile acestea de auto-satisfacţie nu sunt cu adevărat Creştine, 
sunt mistici luciferice. 

Mulţi fac caz de trăiri mistice, deosebite, paranormale, magice, 
oculte; sunt false. Asta nu este Mistică cu adevărat Creştină. Mistica 
adevărată Creştină este o Oprire la HOTARUL de TAINĂ, dincolo de 
orice fenomene zis oculte şi magice, paranormale. Mistica de Duh 
este acea Mistică în care Misticul se opreşte într-o LUMINĂ 
HARICĂ, dar oprire la HOTARUL de TAINĂ, Monah şi Monahie şi 
Feciorie a CHIPULUI de Rai, dar care se face CHIP de ÎMPĂRĂŢIA 

Lui DUMNEZEU doar prin ÎMPĂRTĂŞIRE EUHARISTICĂ, care 
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se face prin BISERICA Pământească Sacramentală şi prin BISERICA 
VEŞNICĂ a VIEŢII Celei VEŞNICE, a trecerii în VEŞNICIE. 

Fiecare Bărbat este o potenţă de Naştere în Lume, din BISERICA 
de EUHARISTIE în Viaţa Pământească, şi totodată este o potenţă de 
ÎMPĂRTĂŞIRE EUHARISTICĂ în VEŞNICIE, şi fiecare Femeie 
este o potenţă de Naştere EUHARISTICĂ în Lume şi o NAŞTERE ca 
CHIP de Rai. 

De aceea Familia este CHIP de Rai care trebuie să se 
ÎMPLINEASCĂ în CHIPUL ÎMPĂRĂŢIEI Lui DUMNEZEU, care 
este doar în ÎMPĂRĂŢIA Cea VEŞNICĂ. 

Fericiţi cei care au CHIP de Rai, care nu fac căderea în păcat şi au 
câştigat cu adevărat CHIPUL ÎMPĂRĂŢIEI Cele VEŞNICE. 

Fericiţi şi cei care fac Împlinirea Naşterii şi în Familie, Lumii 
acesteia care este CHIP de Rai, Împlinire care apoi, se poate deschide, 
continua şi în CHIPUL ÎMPĂRĂŢIEI VEŞNICIEI, care este 
DINCOLO de această Lume. 

Fericiţi cei Învăpăiaţi de DUMNEZEIESCUL Dor. 
Iată Chipul Fecioriei şi Chipul Monahismului. Dorul Mistic 

Creştin este Dorul după ÎMPĂRTĂŞIREA EUHARISTICĂ. De 
aceea Misticul Creştin trăieşte un Dor permanent după UNIREA cu 
CHIPUL lui HRISTOS, în LUMINA HARICĂ a PREASFÂNTULUI 
DUH, Dor care se Împlineşte doar ca ÎMPĂRTĂŞIRE EUHA-
RISTICĂ. 

Mistica nostră Creştină este o Mistică ascetică, de oprire la 
HOTARUL de TAINĂ al EUHARISTICULUI. 

Să nu treci HOTARUL de TAINĂ, să nu-l „mănânci” oricum, că-l 
distrugi, îl batjocoreşti.  

Să vedem acum în ce constă CHIPUL Configurativ al Omului. 
Biblicul ne spune clar, DUMNEZEU a Creat pe Om după CHIPUL şi 
ASEMĂNAREA Sa, ceea ce înseamnă după CHIPUL TAINEI 
PREASFINTEI TREIMI, dar DUMNEZEU apoi a SUFLAT acest 
CHIP. Biblicul ne spune clar că a luat Ţărâna, adică Înrudirea 
Cosmică, şi a SUFLAT CHIPUL de Om, CHIPUL TAINEI FIULUI 
Lui DUMNEZEU. 

Om în sens mistic Creştin înseamnă CHIP de FIU şi acest CHIP de 
FIU este Înrudirea cu DIVINITATEA. CHIPUL de FIU este CHIP şi 
ASEMĂNARE DUMNEZEIASCĂ cu Chip de Creaţie. 
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Cosmosul este o Prefigurare de CHIP, chiar şi Cerul este o 
Prefigurare de CHIP, pe când Omul este cu adevărat Împlinire şi 
Înfăptuire de CHIP. De aceea Biblicul nu ne relatează că Cerul este 
făcut după CHIPUL şi ASEMĂNAREA Lui DUMNEZEU, nici 
Natura-Cosmosul, ci doar Omul. Deci Omul nu este nici Cer, nu este 
nici Pământ, ci Dincolo de acestea şi totodată UNIREA şi Împlinirea 
acestora. 

TAINA Omului este TAINA ÎNTRUPĂRII NAŞTERII FIULUI 
Lui DUMNEZEU şi într-un Chip de Creaţie. Omul trebuie să-l 
înţelegem doar în această TAINĂ, a CHIPULUI de OM. Fără această 
TAINĂ Omul nu poate fi înţeles. 

DUMNEZEU l-a făcut pe Om ca pe o Încununare a Creaţiei Sale. 
De aceea Omul este în primul rând o INTEGRALITATE, un 
ÎNTREG. A privi pe Om într-o formare de părţi nu este o concepţie şi 
nici o Revelaţie Biblic Creştină. 

Concepţiile antice şi neopăgâne de astăzi, oculte, magice, că Omul 
este şi el un rezultat evolutiv al unor prefaceri cosmice, din punct de 
vedere Biblic Creştin este o minciună, ba chiar o concepţie luciferică. 
DUMNEZEU a Creat numai INTEGRALITĂŢI, DUMNEZEU a Creat 
Seminţele. Sămânţa este un Întreg, are toată Realitatea respectivă. 

DUMNEZEU nu a produs doar nişte energii, ca din manifestarea 
acestora în procese evolutive să ia naştere diferitele forme. Din punct de 
vedere Biblic Creştin, DUMNEZEU a Creat Formele. Forma este 
Realitatea Creaţiei Biblice, nu structurile din care apoi să iasă şi Forma. 

A privi din punct de vedere Biblic Creştin înseamnă în primul rând 
să vezi Forma, cum îi zicem noi, ICONICUL. În această logică 
Biblică, centrul fiecărei Realităţi nu este esenţa sa structurală, ci este 
Forma. Forma ar fi de fapt centrul. Structura-mişcarea Realităţii în 
această logică nu este în interior şi din interior să iasă spre exterior, nu 
este centrul spiţelor unei roţi. Nu este această logică. 

Deci DUMNEZEU Creează aceste Întreguri ca Forme Integrale. 
Omul este în primul rând o INTEGRALITATE. CHIPUL este Forma 
şi Asemănarea, este VIAŢA, manifestarea Formei. Aceasta este 
Asemănarea, manifestarea conform Formei, conform CHIPULUI. 
Structura Formei este după CHIPUL respectiv. Asemănarea trebuie să 
fie Deschiderea Formei, nu cum este logica pe care o ştim noi, că 
Forma este Deschiderea Structurii.  
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Într-o Sămânţă, generarea structurală Creşte o aceeaşi Formă, dar 
Structurile se dezvoltă dintr-o Sămânţă Întreagă, adică dintr-o Formă 
Anume de Sămânţă. Această Sămânţă dezvăluie-deschide Structurile 
şi Structurile regenerează zisa Formă. Dar Informaticul este în Formă, 
şi Ştiinţa recunoaşte şi constată că Înregistrarea-Informaticul de bază 
este în Coajă, în Formă, în Coaja Seminţei.  

CHIPUL Omului este acea INTEGRALITATE Om, şi după cum 
am relatat, CHIPUL de ASEMĂNARE cu CHIPUL lui DUMNEZEU 
este Chipul de Filiaţie şi, după cum ne spun Biblicul şi revelaţia 
Teologică, al TAINEI ÎNTRUPĂRII FIULUI Lui DUMNEZEU şi 
într-un CHIP de Fiu de Creaţie, deci CHIPUL Omului este CHIPUL 
unei INTEGRALITĂŢI, ceea ce înseamnă un CHIP Personal. 

DUMNEZEU ca CHIP este un Anume CHIP. De aceea acest 
Anume înseamnă PERSOANĂ. CHIPURILE de NAŞTERE în 
Creaţie sunt nişte CHIPURI Anume. Şi în Natură şi în Cer, ca 
Spiritualităţi Îngereşti, sunt Realităţi Anume, sunt individualităţi şi 
Realităţi, configuraţii proprii şi acest Propriu apoi este generare de 
anume Structuri, anume manifestări. CHIPUL nu este produsul unor 
manifestări, ci manifestările sunt produsul unui anume CHIP. 

Omul, fiind o INTEGRALITATE şi o UNIRE Cer şi Pământ, şi 
totodată peste acestea, deci Omul ca CHIP are asemănarea structurală, 
dar în această configuraţie de CHIP de Om. Omul nu este Chip de 
Înger, şi nici Chip Cosmic de Natură, deşi Omul este UNIREA Cerului 
şi a Pământului, a Spiritului şi a Lumii naturale. Sufletul Omului este 
într-o Înrudire cu Cerul, dar Sufletul său nu este Spirit. Sufletul 
Omului este Spirit anume de Om, ceea ce înseamnă Suflet. Trupul 
Omului nu este simpla Materie Cosmică, ci o Materie după 
Configuraţie şi Asemănare, după CHIPUL Omului.  

Trebuie discernute foarte bine aceste Realităţi, altfel nu este 
înţeleasă cu adevărat Revelaţia Biblică Creştină. 

Deci concepţia preluată şi căreia i se dă şi Taina Creştină că Omul 
este dihotomie Suflet şi Trup, Spirit şi Materie, această logică de a 
privi Realitatea prin Structurile sale nu este total Biblică. Şi Părintele 
Stăniloae se plânge că în Antropologia Teologică s-au luat nişte 
elemente antice, de logică antică, de metafizică antică. Trebuie înţeles 
că Teologicul Biblic are propria sa logică. 
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Omul într-adevăr este ca structură Suflet şi Trup, dar nu este un 
produs evolutiv spiritual şi nici un proces evolutiv material de Natură, 
ci o Supra Natură, un Supra Spirit, tocmai datorită configuraţiei sale 
specifice de CHIP de Om. 

DUMNEZEU n-a SUFLAT Suflet, ci DUMNEZEU a SUFLAT 
CHIPUL INTEGRAL de Om şi specificul lui conform CHIPULUI 
acesta de Om s-a structurat. De aceea se spune că prin Suflarea 
DUMNEZEIASCĂ Omul a devenit o Fiinţă Vie, a căpătat şi Structura 
aceea de manifestare ca Suflet şi Trup. De aceea noi considerăm în 
această viziune că Omul are o Structură care se generează de un CHIP. 
Omul este o anumită CONFIGURAŢIE PERSONALĂ, şi din 
această CONFIGURAŢIE PERSONALĂ se generează o anume 
Structură ca Suflet şi Trup.  

În Om, Sufletul şi Trupul ies din CHIPUL PERSONAL al Omului, 
nu PERSONALUL este o Împlinire a unei dezvoltări Sufleteşti şi 
Trupeşti a Structurilor sale, ci Structurile sunt Asemănarea şi 
Împlinirea în dezvoltare şi desfăşurare. 

Nu este admisă Biblic logica potrivit căreia Personalul CHIPULUI 
Omului ia naştere din dezvoltarea Structurilor sale ca Suflet şi Trup. 
Omul este o INTEGRALITATE, apoi se dezvăluie tot mai mult prin 
Structurile sale tot ca o INTEGRALITATE. Dacă Structurile nu au 
această dezvăluire de INTEGRALITATE Personală a Omului, 
înseamnă că nu sunt Structuri de Asemănare. Structurile niciodată nu 
vor fi altfel decât după Informaticul CHIPULUI INTEGRAL de Om, 
după acel anume Personal. 

Trebuie înţeles clar acest fapt. Poate noi ne repetăm, şi mai insistăm 
asupra acestui fapt, ca să se înţeleagă cu adevărat această TAINĂ a 
CHIPULUI de OM. 

În acest CHIP, Omul este o Fiinţă Vie. VIUL din OM este o dez-
văluire a PERSONALULUI, a CHIPULUI Propriu de Om. Originea 
Vieţii din Om este CHIPUL său PERSONAL, este un anume Viu, un 
Viu de Om. Unul este zisul Viu Spiritual-Ceresc-Îngeresc, altul este 
Viul de Natură, iar Omul înseamnă un anume Viu, în Asemănare cu 
CHIPUL specific direct şi PERSONAL de Om. 

Aşa-zişii LOGHI, sau Seminţele DIVINE pe care DUMNEZEU le 
revarsă şi care sunt Informaticul DIVIN al Creativului diferitelor 
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Forme din Natură, din Cosmos, sunt ca Seminţe-Integralităţi, nu sunt 
ca simple esenţe din care apoi iau naştere Formele. 

În logica Biblică, numirea CUVINTELOR acelea DUMNEZEIEŞTI, 
a LOGHILOR DUMNEZEIEŞTI, ca Raţiuni DIVINE este improprie, 
deoarece Raţiunile sunt Structuri. Aceste CUVINTE-LOGHII sunt 
nişte Integralităţi Creative din care apoi se dezvăluie tot ca Realităţi 
Integrale, şi Realităţile Integrale se manifestă apoi ca Structuri.  

DUMNEZEU nu Creează Structuri, DUMNEZEU din punct de 
vedere Biblic Creează numai ÎNTREGUL. De aceea, iată, noi 
evidenţiem o anumită Configuraţie Antropologică, în acest sens al 
CHIPULUI PERSONAL de Om care generează Structurile sale. 
Esenţa Omului este CHIPUL INTEGRAL de Om, nu este un 
Informatic structural din care apoi se configurează, Omul este deja 
configurat, structurile sale sunt după asemănarea Configuraţiei sale. 
Din Sămânţa de Grâu nu poate Creşte decât tot Grâu. 

În Om, din Sufletul şi din Trupul său nu poate să se dezvăluie decât 
CHIPUL PERSONAL al Omului anume, nu poate să manifeste 
altceva. Păcatul, însă, aduce o rupere, în primul rând aduce o 
întunecare a CHIPULUI de Om, şi o uitare a CHIPULUI de Om în 
Structurile sale, un fel de compensaţie a CHIPULUI INTEGRAL de 
Om, de o anumită parte structurală, ori ca Suflet, ori ca Trup. De aceea 
apare acea fragmentare pe care diavolul o dezvăluie lui Adam, că va 
Cunoaşte Binele şi răul, adică va apărea şi contrarul. 

Ruperea INTEGRALITĂŢII se face într-o afirmaţie şi o negaţie, 
ceea ce înseamnă o anormalitate pentru Om. Omul trebuie să privească 
dintr-o dată ca INTEGRALITATE, ca CHIP de Om. Adevărata vedere 
a Omului trebuie să fie a ÎNTREGULUI şi prin ÎNTREG să se vadă 
Structurile ca Asemănare de CHIP. Dar noi acum credem că CHIPUL 
este după asemănarea de Suflet şi după asemănarea de Trup. Nu este 
adevărat. Omul nu este după asemănare de Trup şi Suflet, ci Sufletul şi 
Trupul sunt după asemănare de CHIP de Om. 

Doar în această logică este adevărata logică Biblic Creştină. Păcatul 
aduce un fel de mutare a centrului de greutate, ori în Suflet, ori în 
Trup. Idealul antic de a fi Spirit, chiar şi Suflet, de a putea să ieşi din 
Simţirea trupească a Materiei, a Naturii, iar nu este o concepţie 
Biblică. 
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Sensul Spiritual de Duh al Omului nu este să devină Spirit, să 
devină Duh, ci Omul trebuie să devină acel PERSONAL INTEGRAL 
de CHIP de Om. Păcatul Omului îl transpune pe Structura-material 
trupească ca specific de Om în manifestări şi mişcări de zis Biologic-
material-trupesc, dar această manifestare este doar o parte din Om. 
Trupul Omului trebuie să fie după Asemănarea CHIPULUI adevărat 
de Om şi atunci Trupul Omului nu mai este un contrar nici al 
Spiritului, nici al CHIPULUI de Om. 

Această logică de contrar şi de mişcare inversă nu este Biblic 
adevărată, ci este un produs anormal al păcatului Omului, care a 
pierdut Raiul, a pierdut CHIPUL de Om, întrucât CHIPUL 
PERSONAL al Omului, fiind Creaţia directă a Lui DUMNEZEU, nu 
poate pieri. De aceea PECETEA DUMNEZEIASCĂ nu este în Suflet 
şi nici în Trup, ci este în CHIPUL PERSONAL al Omului. 

Noi în CHIPUL nostru de Om avem PECETEA-Imprimarea de 
Filiaţie a FIULUI Lui DUMNEZEU, urma-imprimarea ACTULUI de 
FIINŢIALIZARE PROPRIE a ACTULUI DUMNEZEIESC al 
TATĂLUI şi avem PECETEA ACTULUI de Creaţie al PREA-
SFÂNTULUI DUH. 

De aceea PECETEA în CHIPUL nostru de Om este o PECETE 

TREIMICĂ, pentru că DUMNEZEU, Creându-ne CHIP de Om, ne-a 
lăsat un VIU DIVIN. Teologii îl numesc un fel de Energie HARICĂ 
care se impropriază şi devine suport de VIU DIVIN în fiecare Făptură. 

VIUL propriu-zis este în ACTUL DIVIN TREIMIC; în sensul 
nostru, noi facem totuşi o deosebire între ACTUL DIVIN Direct şi 
PERSONAL şi ACTUL HARIC, care este un rezultat al ACTULUI 
PERSONAL. 

Noi deosebim ACTUL HARIC de ACTUL PERSONAL care 
FIINŢEAZĂ. 

Din punct de vedere Teologic, ACTUL PERSONAL FIINŢIAL 
este Dincolo de capacitatea noastră de raportare, pentru că este 
FIINŢIALITATEA DIVINĂ care este net deosebită şi DINCOLO de 
FIINŢIALITATEA de Creaţie. 

Dacă noi avem accesibilitatea numai în manifestarea catafatică, de 
rezultat, de ACT HARIC, totuşi Omul are în Sine imprimarea 
ACTULUI PERSONAL DIVIN pentru că este CHIP PERSONAL 
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şi de aceea în această PECETE TREIMICĂ de FIINŢIALITATE 
INTEGRALĂ a Omului este conlocuirea HARICĂ. 

În această TAINĂ a PECETEI Biblice ca ACT de CREAŢIE 
PERSONALĂ este TAINA Omului şi în aceasta este CHIPUL nostru 
de Om. Noi suntem deja în această PECETE a ACTULUI CREATIV 
care este un ACT ACTIV VEŞNIC, ACTUL FIINŢIAL DIVIN nu 
este un ACT care se face şi doat atât, ci este un ACT care are o 
ACTUALIZARE permanentă, DINCOLO de trecut, prezent şi viitor, 
este un trecut prezent şi un viitor prezent.  

În CHIPUL Omului ca ASEMĂNARE după CHIPUL Lui 
DUMNEZEU este acest ACTIV PERSONAL DIVIN ca un VIU 
DIVIN ce DĂRUIEŞTE şi CHIP de Om. 

În acest VIU CHIP de Om este apoi şi Originea CHIPULUI Propriu 
de Creaţie al fiecărui Om. 

Noi ne oglindim permanent în CHIPUL PECETEI DIVINE, noi 
deja avem CHIPUL în această PECETE care nu se poate şterge 
niciodată, de aceea CHIPUL nu se poate pierde niciodată, deşi păcatul 
îl întunecă. Adevărata noastră Vedere, ca Mistică Tainică, este să 
ajungem să ne vedem CHIPUL în PECETEA DIVINĂ din noi, adică 
din CHIPUL PERSONAL al nostru, ca să Devenim cu adevărat 
ASEMĂNAREA CHIPULUI din PECETEA DIVINĂ din noi.  

Datorită păcatului, Omul a rămas cu această nostalgie a găsirii în 
DUH a CHIPULUI nostru, a CHIPULUI de ASEMĂNARE cu 
CHIPUL Lui DUMNEZEU. Dar nu este în sensul strict Biblic Creştin, 
că noi nu în adâncul Duhului Spiritului avem PECETEA DIVINĂ, în 
acel Nous de care vorbesc anticii, că am fi esenţă Spirituală care este 
Înrudirea cu DIVINUL, şi acest Nous apoi are şi o parte de 
Spiritualitate omenească, Raţionaluri mentale şi apoi ca Simţire 
trupească-materială. Aceasta nu este configuraţie în sens strict Biblic, 
ci este totuşi într-o logică antică, căreia i se dă şi Taina oarecum 
Biblică Teologică. 

Dar a mai rămas totuşi această nostalgie după esenţa CHIPULUI 
DIVIN din Om care este în această PECETE de Neşters şi într-o 
permanentă Actualizare, această PECETE a VIULUI DIVIN, pe care 
datorită păcatului noi o mutăm într-un adânc de Structură, considerând 
că Sufletul nostru în partea sa zisă de Duh, poate avea acest Nous, 
acest Spirit al Spiritului şi Dincolo de mişcările Trupeşti-materiale. 
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În sensul strict Biblic, Structura trupească-materială nu este 
contrară nici Sufletului, nici esenţei de Duh a Sufletului şi nici 
CHIPULUI de Om. Păcatul aduce acest contrar. 

De aceea CHIPUL de Antropologie, în sensul nostru, trebuie privit 
în această Configuraţie şi în aceste discerneri. Trebuie să înţelegem că 
suntem ASEMĂNARE, adică Înrudire cu Cerul, dar nu suntem Îngeri, 
nu suntem Spirite Îngereşti, nu suntem cum vorbesc anticii şi 
neopăgânii, nişte Spirite Întrupate. 

Noi suntem Creaţii directe, separate de Spirit, Spiritul nostru fiind 
în altă Configuraţie, cu CONFIGURAŢIE de CHIP de Om. Omul 
este o UNIRE între Cer şi Pământ, între Spirit şi Natură-Materie. 

Dar în această Ţărână pe care o ia DUMNEZEU SUFLĂ 
CHIPUL PERSONAL de Om şi cu acest CHIP se PECETLUIEŞTE 
ACTUL de Om DIVIN. 

Noi trebuie în Mistica Creştină să ajungem la esenţa CHIPULUI de 
Om şi la esenţa Oglindirii în PECETEA DIVINĂ, este CHIPUL de 
Om pe care DUMNEZEU a SUFLAT la Crearea noastră. Doar în acest 
sens trebuie privit Omul. Omul este o Fiinţă cu CHIP şi ASEMĂNARE 
DIVINĂ pe CHIPUL şi Asemănarea Cosmică, şi este o ÎNVEŞ-
NICIRE a sa în acea TAINĂ a ACTUALIZĂRII VEŞNICE. 

Mistica noastră strict Creştină nu este o Mistică de esenţializări, de 
dizolvarea Configuraţiilor-Formelor într-o contemplaţie de esenţe, este 
Mistica CHIPURILOR, a Dialogului dintre ÎNTREGURI PERSONALE, 
dintre COMUNIUNI de ÎNTREGURI. 

Zisa mistică a contemplaţiilor esenţelor este încă o reminiscenţă de 
metafizică antică. Mistica zis Harică a Energiilor Harice, a Luminii 
Taborice, este încă un fel de metafizică teologică. 

De aceea noi numim Mistica strict Biblic Creştină Mistică 
ICONICĂ, Mistică de CHIP, întrucât noi trebuie să ne Oglindim în 
VIUL DIVIN, prin care avem şi capacitatea să Vedem apoi LUMINA 
aceea de TAINĂ FIINŢIALĂ a noastră de Creaţie. Noi suntem total 
Dincoace de FIINŢIALITATEA DIVINĂ, dar avem Înrudirea 
ACTULUI VIU, avem VIUL DIVIN VEŞNIC în noi. VIUL DIVIN nu 
se şterge niciodată, nu se opreşte niciodată. Şi acest VIU DIVIN a 
făcut şi Creativul VIULUI nostru de Creaţie PERSONAL şi în acest 
VIU DIVIN avem şi noi Viul Fiinţialităţii noastre. 
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Noi, fiind Fiinţialităţi de Creaţie, trebuie să dezvăluim acest CHIP 
de Fiinţialitate de Creaţie. Noi nu ne putem VEDEA CHIPUL decât 
într-o raportare în VEŞNICIE la VIUL ACTULUI de Creaţie DIVIN, 
în care este CHIPUL nostru Creat. Noi ne descoperim CHIPUL nostru 
Creat în acest ACT de VIU DIVIN PECETLUIT pe FIINŢIALI-
TATEA INTEGRALĂ a CHIPULUI nostru de Om şi în măsura în 
care noi primim această Dezvăluire de OGLINDIRE în VIUL DIVIN 
redescoperim şi propriul Chip şi prin propriul Chip apoi facem 
Dialogul propriu-zis cu DIVINUL şi cu întreaga Creaţie. 

Mistica noastră Creştină Biblică ICONICĂ este Mistica de STARE 
FAŢĂ în FAŢĂ, nu de Vedere contemplativă, ci de Dialog, de 
Vorbire. Oprirea contemplativă nu este dizolvare în esenţe, în sens 
mistic ICONIC Oprirea contemplativă este Starea de ÎNTÂLNIRE 
dintre VIUL DIVIN şi Chipul nostru de Creaţie. 

În această gândire avem şi un acces de Comunicare, de STARE 
FAŢĂ în FAŢĂ, de ÎNTÂLNIRE. O realitate DIVINĂ, pe care 
Teologii o numesc HARICĂ, noi o numim şi HARICĂ, dar o vedem 
chiar şi Dincolo de HAR, ACT Direct şi PERSONAL al Lui 
DUMNEZEU Cel PERSONAL: fără să ne absorbim în EL, STĂM 
FAŢĂ în FAŢĂ. 

Această STARE FAŢĂ în FAŢĂ este Contemplaţia Misticii 
ICONICE Biblic Creştine. 

Noi nu ne raportăm la FIINŢA DIVINĂ, ci ne raportăm la ACTUL 
de STARE FAŢĂ în FAŢĂ, de DIALOG INTER-PERSONAL. 
FIINŢA DIVINĂ este DINCOLO de Fiinţialitatea noastră de Creaţie, 
dar Legătura de Înrudire cu CHIPUL DIVIN este CHIPUL ACTULUI 
PERSONAL DIVIN, pe care noi îl numim configurativ Chip de 

Filiaţie , ca Chip de ASEMĂNARE DIVINĂ, deci este o raportare de 
Dialog INTER-PERSONAL, nu raportare de FIINŢIALITATE. 

Nu mi se pare foarte potrivită această denumire de Îndumnezeire, 
ca Mistică de Îndumnezeire, pentru că noi nu devenim dumnezei, 
chiar dacă ne impropriem HARUL şi primim acea LUMINĂ Taborică 
prin care devenim Dumnezei după HAR. 

Este un fel de Aspiraţie a Omului căzut, care nădăjduieşte într-un 
CHIP DUMNEZEIESC pe care Omul l-a întunecat până aproape de 
uitare. 
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Deci ca o concretizare a acestei evidenţieri, Omul este în primul 
rând CHIP INTEGRAL PERSONAL de Om, şi acest CHIP este de 
fapt Creaţia de către DUMNEZEU a Omului. Omul este UNIREA 
Cerului şi a Pământului în zisa Ţărână de care vorbeşte Biblicul, dar 
este şi peste acestea. 

DUMNEZEU SUFLĂ CHIPUL de Om în această Ţărână a UNIRII 
Cerului şi a Pământului şi aşa ia fiinţă Făptura Om. 

În acest sens noi vedem CONFIGURAŢIA Antropologică. 
Datorită păcatului, CHIPUL de Om s-a întunecat şi a rămas în 

Structurile sale ca Suflet şi Trup şi compensăm CHIPUL în Sine de 
Om printr-un adânc de Duh al Sufletului şi printr-o Simţire curată a 
Trupului. 

Sufletul îşi caută CHIPUL său de Om din care de fapt izvorăşte. 
Trupul de asemenea îşi caută CHIPUL său de Om din care de fapt 

izvorăşte. 
De aceea apare un fel de dedublare atât în Suflet, cât şi în Trup, în 

Nostalgia şi căutarea CHIPULUI. 
Sufletul nostru îşi caută CHIPUL Specific al Omului Personal-

Individual. Trupul îşi caută de asemenea CHIPUL Fiinţial, după cum 
CHIPUL de Om îşi Caută OGLINDIREA în ACTUL FIINŢIALIZĂRII, 
ACTUL DIVIN al Creării FIINŢEI Omului; aici ne vedem de fapt 
TAINA Vieţii Omului şi TAINA Mistică a Omului.  

Noi nu putem vedea CHIPUL Lui DUMNEZEU, fiind Fiinţialităţi 
de Creaţie, dar ACTUL DIVIN de Creaţie deja are această 
OGLINDIRE a Fiinţialităţii, a ZIDIRII Fiinţialităţii noastre. 

DUMNEZEU ne ÎNCHIPUIE, adică ne dă CHIP şi acest CHIP se 
Întipăreşte totodată în PECETEA VIE a ACTULUI DIVIN care se 
PECETLUIEŞTE pe Fiinţialitatea noastră. De aceea noi trebuie să ne 
vedem CHIPUL în OGLINDIREA de ÎNCHIPUIRE a ACTULUI 
DIVIN Creativ. 

În momentul când noi vom putea să ne Întâlnim CHIPUL, atunci 
intrăm şi într-o Legătură Mistică cu ACTUL DIVIN care Deschide şi 
un Plan DUMNEZEIESC, în care este aici şi aşa-zisa LUMINĂ 
HARICĂ. Dar noi nu le confundăm.  

De aceea Mistica, chiar Mistica filozofică antică şi misticile oculte 
au această intuiţie-putere să descopere aşa-zisul Sine Propriu.  
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Sinele nostru Propriu este tocmai această Închipuire care există în 
ACTUL DIVIN PECETLUIT în Fiinţialitatea noastră de Creaţie. Noi 
trebuie să ne Întâlnim cu Propriul CHIP şi în această Vedere ni se 
Deschide şi Vederea care este DINCOLO de noi, Vederea de a ne 
ÎNTÂLNI cu TAINA ACTULUI DIVIN de Creaţie, a Fiinţialităţii 
noastre Personale. 

Este mare TAINĂ această Vedere de CHIP. Fără această Vedere de 
CHIP noi nu vom putea ajunge niciodată la VEDEREA HARICĂ. 

Se vorbeşte că prin HAR, prin LUMINA HARICĂ, căpătăm şi 
Vederea de CHIP. 

Dar ajungem la Vederea propriu-zisă când, indiferent că o vedem 
prin HAR sau o vedem Direct, ajungerea la această VEDERE a 
CHIPULUI, a ACTULUI DIVIN de ÎNCHIPUIRE, de FIINŢIA-
LIZARE, ne dă nouă, de fapt, intrarea în planul de Comunicare şi cu 
DIVINITATEA, din care noi ne dezvăluim Înrudirea cu CHIPUL şi 
ASEMĂNAREA lui DUMNEZEU. 

Datorită păcatului, Sufletul nostru capătă un fel de dublură, o 
compensaţie a CHIPULUI, se auto-închipuie şi face o falsă închipuire 

personalizată, ca şi Trupul care face tot o falsă închipuire-indivi-
dualizări, de unde la un moment dat, un fel de auto-fiinţialitate. 

Sufletul îşi amplifică zisa Vitalitate mentală, după cum Trupul îşi 
amplifică o Vitalitate Biologică şi îşi făureşte un propriu complex şi 
univers de manifestare, care este totodată şi un contrar. 

În Sufletul şi trupul nostru apare chiar un contrar, generat de acele 
manifestări de auto-închipuire, de auto-individualizare şi persona-
lizare. Zisul complex Mental şi Sentimental sunt aceste dubluri.  

Noi în mod normal avem şi o manifestare de Structuri ca Minte şi 
ca Simţire, dar acestea trebuie să fie ca Asemănare a CHIPULUI 
PERSONAL INTEGRAL, însă datorită întunecării şi depărtării-ruperii 
de Propriul nostru CHIP, noi nu mai avem INTEGRALIZARE. Ar 
trebui să avem o manifestare de Suflet şi de Trup în această orientare 
de CHIP, ca Asemănarea CHIPULUI, în specificul CHIPULUI, al 
vederii CHIPULUI, dar datorită orbirii CHIPULUI Sufletul îşi făureşte 
o proprie vedere, aşa-zisa vedere Spirituală de Suflet, de Duh şi  
aşa-zisa vedere Sentimentală de Trup, de Materie. Mai mult, începe o 
adevărată bătălie, un fel de Stăpânire între manifestările Mentale şi 
manifestările Sentimentale-trupeşti. 
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La unii primează o activitate Spirituală, iar la alţii primează o 
manifestare Sentimentală-senzuală. Apare o tendinţă de Stăpânire, 
chiar de consum, de vampirism. 

De aceea o activitate-manifestare chiar Spirituală fură şi slăbeşte şi 
chiar vampirează Vitalitatea Simţurilor, după cum Vitalitatea Simţu-
rilor fură şi vampirează Vitalitatea Spirituală, şi aşa apar discordanţele 
dintre Minte şi Simţire, până la complexe patologice. 

În mod normal, şi manifestarea Mental-Sufletească şi cea Senzual-
Trupească trebuie să fie într-o căutare de Unitate, În orientarea 
Integralităţii CHIPULUI, ca o reîntoarcere la CHIP. 

Ca Realitate în Sine, omul trebuie să Vadă, să aibă Conştiinţa, şi să 
aibă Simţire cu Întreaga Personalitate a sa de CHIP şi această 
Conştiinţă-Simţire şi Voinţă de CHIP de Om şi Personal să se 
transpună şi să ia Formă şi într-o Manifestare de Suflet-Mental în 
manifestare ca Simţire-Trup. Sufletul îşi formează o auto-Conştiinţă. 

De aceea noi considerăm că noi, prin Mentalul nostru, avem 
Conştiinţă şi avem o Intuiţie Sentimentală, într-un fel de Percepţie 
Biologică chiar. În realitate, Conştiinţa este CHIPUL PERSONAL 
INTEGRAL, iar cu Sufletul, cu Mentalul avem doar o Reflectare de 
Conştiinţă. După cum în Biologic şi în manifestările Simţirii, în 
percepţia noastră trupească, avem doar o transpunere de Simţire 
propriu-zisă a CHIPULUI nostru INTEGRAL de Om. 

În sensul acesta vedem Fiinţialitatea noastră, ca INTEGRALITATE 
şi ca Manifestări de Structuri în Structurile sale. 

Noi datorită păcatului am căzut într-un gol de CHIP şi ne-am 
amplificat o hiperactivitate de Structuri, până la o dedublare falsă, a 
unor manifestări chiar contrare şi distructive. De aceea prima Treaptă a 
Misticii Creştine este Refacerea şi Regăsirea Unităţii Structurilor în 
vederea recâştigării UNITĂŢII de CHIP, aşa-zisul Sine , care pentru 
noi este CHIPUL, iar din punct de vedere Creştin CHIPUL nostru nu 
se poate vedea decât în ACTUL de ÎNCHIPUIRE al Zidirii noastre, al 
Creării Fiinţialităţii noastre de Creaţie care este PECETLUIT pe 
Fiinţialitatea noastră. 

Dacă Sufletul prin manifestarea sa Mentală caută un adânc de 
CHIP într-un fel de ieşire şi din manifestările trupeşti, din partea 
trupească, ca un fel de Spiritualizare tot mai mare, din punct de vedere 
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Creştin aceasta este o Mistică insuficientă, pentru că de fapt ajunge la 
o absorbire de auto-închipuire, de auto-spiritualizare, chiar dacă se tot 
vorbeşte şi de o intrare în Sinele Supra Cosmic, aşa-zisul Divin Ocult 
şi metafizic.  

Patimile complexului patologic, care atât de mult ne produc 
manifestări false, în sensul Misticii Creştine, sunt şi ele înfruntate pe 
prima Treaptă, cea a Ascezei mistice. 

Sunt câteva specificuri de Asceză Creştină. Sunt consemnate 
Specificul Sinaitic, Specificul Athonit, Specificul Slav şi mai vorbim 
şi de un Specific Carpatin, un fel de Specific ICONIC. 

Specificul Sinaitic este un specific în accent de depăşire a 
trupescului printr-o Asceză trupească maximă. Pustnicii şi Misticii 
tebaideni şi sinaiţii sunt un fel de culme a Ascezei trupeşti. 

Specificul Athonit, care nu s-a putut rupe, este aspiraţia metafizică 
filozofică într-un Specific de Asceză Mental-Spirituală, de aceea pune 
o bază deosebită pe partea Ascezei Mentale, iar ruşii-slavii pun un 
accent deosebit pe partea subconştientului sentimental, aşa-zisa 
Mistică de subterană a dublurilor, a iadului.  

Sinaiţii au CHIPUL Opririi la Pomul căderii din Rai, se opresc, nu 
mănâncă din Pomul căderii.  

Specificul Athonit este Specificul Omului care a mâncat din Pomul 
căderii şi acum îşi face procesul de Conştiinţă al consecinţelor 
păcatului. Caută o remediere, o rezolvare a ruperilor ca Bine şi rău, 
caută o refacere, un Propriu de Structură. 

Specificul Slav este Specificul Plângerii Omului care a pierdut 
Raiul şi care a intrat în iadul păcatului şi caută o ieşire din acesta. 

Noi încercăm să vorbim şi de un Specific ICONIC în care vrem să 
ieşim şi din ispitirea Omului-păcatului, să ieşim şi din complexul 
ruperilor ca Bine şi rău, şi ca o ieşire din plângerea din iad. Ca o 
Aspiraţie care de fapt se Împlineşte doar în eshaologic, în trecerea în 
VEŞNICIE. 

Mistica ICONICĂ are idealul ÎMPĂRĂŢIEI VEŞNICE, este o 
Mistică de Împlinire. Mistica ICONICĂ este o Prefigurare a VEŞNICIEI. 

De aceea fiecare Specific are şi modalităţile sale. Unii caută în 
necunoştinţă de cauză să le amestece, amestec care de multe ori duce 
la falsuri şi la fixaţii, chiar contrarietăţi, până la patologizări.  
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Mistica Filocalică fără aşa-zişii Povăţuitori încercaţi este oprită ca 
Practică propriu-zisă. 

Sfinţii au încercat aproape toate modalităţile, şi prin Luminarea pe 
care au primit-o au putut pătrunde în propria lor Viaţă să discearnă, să 
iasă din sincretism, din amestecul acestor Specificuri. O fixaţie 
exagerată provoacă-produce o ucidere, ca fixaţie trupească, precum și 
ca fixaţie psihică. Şi aşa apar nişte distructivităţi, care împiedică 
ajungerea la idealul UNIRII, Împăcării, Păcii, Isihiei, la Liniştea aceea, 
TAINA TAINELOR, până la ÎNTÂLNIREA cu CHIPUL, şi prin 
Vederea CHIPULUI şi a Planului DIVIN. 

Aici este TAINA VIEŢII Mistice. 
Să încercăm în câteva cuvinte să vorbim şi de acest Specific 

ICONIC, pentru că de celelalte Specificuri se vorbeşte destul de mult 
în Scrierile Mistice, adunate în mod fericit de zisele Scrieri Filocalice. 

Noi nu contrazicem nici Specificul Athonit, nici pe cel Sinaitic şi 
nici pe cel Slav, pentru că ele sunt realităţi.  

Nu poţi să ieşi din fixaţiile Spirituale-Mentale. Le avem. Nici din 
iadul care există în noi, dar căutăm într-un Act Mistic să putem să 
ieşim din toate acestea şi să ajungem la CHIPUL ÎNTÂLNIRII 
INTEGRALE. De aceea Misticul ICONIC face un fel de Sărire de 
intrare Directă în regăsirea CHIPULUI. 

Avem parabola Isihasmului, când Ezechia cel Nou striga pe 
MÂNTUITORUL: «Doamne, Vreau să VĂD, Doamne, Vreau să 
VĂD». Misticul ICONIC Vrea să VADĂ şi VEDEREA Adevărată 
este doar a CHIPULUI. 

Omul prin păcat este orb, dar Vrea să Vadă. Rugăciunea ICONICĂ 
nu este nici Rugăciune Mentală, nu este nici Rugăciune a Simţurilor, 
nu este nici o Rugăciune de iad, ci o Rugăciune prin care are 
VEDEREA cu CHIPUL, ca apoi prin această VEDERE cu CHIPUL să 
poată da la o parte atât falsurile tuturor închipuirilor Sufleteşti, cât şi 
pe ale auto-închipuirilor Simţurilor. 

Dacă există cu adevărat o posibilitate de oprire a fixaţiilor şi 
distructivităţilor, a auto-închipuirilor Sufleteşti-Mentale-Spirituale şi 
de oprire a auto-închipuirilor Simţurilor, trebuie înţeles că există şi o 
posibilitate de a Trece şi peste acestea şi a Intra într-un Act Direct şi 
Personal al CHIPULUI INTEGRAL de Om. 
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MÂNTUITORUL face o adevărată Minune şi dă Vederea Orbului. 
Asta este Aspiraţia Misticului ICONIC, de a primi VEDEREA 

DIRECTĂ, nu Vederea prin HAR şi nici Vederea Planului DUMNE-
ZEIESC, pentru că noi suntem încă în păcat, suntem sub stăpânirea 
patimilor trupeşti şi sufleteşti. Nouă ne trebuie o curăţire, o purificare. 

Cele trei Trepte Mistice, pe Calea Purgaţiunii, de Purificare, 
Calea Iluminaţiunii Spirituale prin LUMINA HARICĂ şi Calea de 

Unime, chiar Calea aceea de ÎNTÂLNIRE cu DIVINUL, prin zisa 
Îndumnezeire prin HAR, este o Realitate. Oricât am zice noi că facem 
Mistică ICONICĂ, aceste Trepte sunt o Realitate. 

Noi trebuie să facem, vrând nevrând, şi Mistică Mentală şi Mistică 
Sentimentală şi Mistică Subterană-de Subconştient, dar, faţă de aceste 
Mistici, Mistica ICONICĂ nu o face prin oprirea în specificul acestei 
manifestări, ci printr-o căutare de a Intra Direct în VEDEREA 
CHIPULUI ÎNTREG. 

Şi care este acest CHIP ÎNTREG? Noi îl considerăm un Dialog 
care în sens Mistic înseamnă RUGĂCIUNE, un DIALOG cu 
DIVINUL printr-un CHIP de CONFIGURAŢIE sau de ÎNCHIPUIRE 
a VEDERII de CHIP. VEDEREA de CHIP este VEDERE de 
OGLINDIRE în CHIPUL din PECETEA ACTULUI DIVIN de pe 
Fiinţialitatea noastră; este un fel de încercare de a trezi OGLINDIREA 
de pe Fiinţialitatea noastră, de a ne trezi Propria Fiinţialitate. 

Fiinţialitatea noastră nu este doar Suflet sau doar Trup, Fiinţia li-
tatea noastră este în INTEGRALITATEA CHIPULUI nostru. Şi atunci 
trebuie să ne trezim această Fiinţialitate. Cum? Prin DIALOGUL cu 
DIVINUL, dar nu un Divin dintr-un Adânc Dincolo de Simţuri sau de 
iad din noi, ci printr-un CHIP de Fiinţialitate a noastră de Creaţie pe 
care noi îl numim CHIP ICONIC. 

Unora li se pare un fel de Mistică fără să înţeleagă nişte adâncuri, 
un fel de Mistică nouă, un fel de Mistică inventivă, cum o califică cu 
uşurătate unii.  

Noi nu facem invenţii, pentru că această Mistică de fapt există şi la 
Sinaiţi, şi la Athoniţi, şi la Slavi, dar cu o orientare pe o manifestare 
ori de Trup, ori de Spiritualitate. 

Noi ca Mistică ICONICĂ facem o Oprire pe CHIP şi această Oprire 
o considerăm printr-un Specific ICONIC pe care-l numim GEST 

ICONIC. De ce-l numim GEST Mistic ICONIC? Noi ca Mistică ştim 
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din Revelaţia Biblic Creştină că ÎNTÂLNIREA cu DIVINUL este un 
DIALOG de OPRIRE FAŢĂ în FAŢĂ CU DIVINUL, nu ca Absorbire 
a Propriului Sine într-un Sine Divin, ci ca o OPRIRE în FAŢA 
DIVINULUI, unde nu există o Îndumnezeire de proprie esenţă şi de 
intrare într-o Supra-Esenţă, ci de o OPRIRE a două Esenţe 
inconfundabile care găsesc posibilitatea aceasta a ÎNTÂLNIRII. 

Fiinţialitatea noastră tace ca Minte, tace ca Simţire, tace ca Propriu 
CHIP, dar, paradoxal, este o Tăcere de altă Vorbire, de Asemănare-
VEDERE-ÎNTÂLNlRE pe care Evanghelistul nostru Creştin o 
numeşte TAINA IUBIRII. 

Se spune frumos Mistic: Despre toate se poate vorbi, dar IUBIREA 
se Tace. De aceea IUBIREA este ICONICUL Tăcerii şi Tăcerea este 
ICONICUL IUBIRII. De aceea IUBIREA este VEDEREA Maximă, 
VEDEREA DUMNEZEIASCĂ, care poate fi prin HAR, ca un Rod al 
HARULUI, chiar ca o Îndumnezeire şi prin HAR, ca o ÎNDUMNE-
ZEIRE a IUBIRII de CHIP. 

Mistic, în acest sens, a STA în TAINA IUBIRII-ÎNTÂLNIRII 
înseamnă GEST ICONIC, înseamnă IUBIRE DUMNEZEIASCĂ, 
înseamnă ÎNDUMNEZEIREA Mistică ICONICĂ. Sensul acestei 
Mistici a ICONICULUI nu mai este doar o Prefigurare. ICOANA în 
sensul acesta nu este doar o uşă, o ferestruică, o luminiţă de trecere de 
la Creaţie spre DIVIN, sau de la Material la Spiritual. În acest sens 
este o conlocuire dintre Cer şi Pământ, dintre DIVIN şi Creaţie, într-o 
Comunicare, chiar Întrepătrundere până la Oglindire asupra ta, încât 
partea trupească primeşte Oglindire de CHIP şi partea sufletească 
primeşte tot o Oglindire de CHIP, până la OGLINDIREA ACTULUI 
de ÎNCHIPUIRE DIVINĂ, ca O STARE FAŢĂ în FAŢĂ cu Însuşi 
DIVINUL. 

Prin ce putem să ne însuşim în noi Înşine, în Fiinţa noastră, 
CHIPUL de Stare FAŢĂ în FAŢĂ cu DIVINUL? Noi am vorbit de 
Esenţă de ASEMĂNARE cu DIVINUL ca Esenţă de Chip de Filiaţie. 
Dar în ce constă acest Chip de Filiaţie? Noi considerăm CHIPUL de 
IUBIRE de Filiaţie ca Stare de SACRALITATE-ÎNCHINARE, de 
Plecăciune, care este un GEST Mistic. FIUL Se Pleacă, Se ÎNCHINĂ 
înaintea TATĂLUI. 

Specificul de FIU înseamnă această TAINĂ de ÎNCHINARE, care 
este totodată ICONICUL IUBIRII de Filiaţie, este CHIPUL FIULUI 
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Lui DUMNEZEU prin care şi noi am căpătat Fiinţialitatea de la 
TATĂL şi Înfăptuirea prin SFÂNTUL DUH. Deci noi, ca Mistică 
ICONICĂ, nu mai facem Asceza Minţii şi nici Asceza Trupului, deşi 
acestea trebuie să existe, pentru că le avem foarte poluate, dar facem 
Oprirea patologicului Mental şi Trupesc printr-o sărire Directă în 
GESTUL ICONIC, Gestul de Filiaţie, în Gestul de IUBIRE ICONICĂ 
de ÎNCHINARE. 

Mulţi nu înţeleg sau sunt prea fixaţi pe nişte modalităţi filocalice 
stricte, ei nu vor să înţeleagă şi să privească şi această TAINĂ a 
Gestului de ÎNCHINARE. ÎNCHINAREA o consideră ca pe ceva 
anex. Noi îi dăm o valenţă, o încărcătură maximă de Taină Mistică. 

Dacă Omul este în Sine Templu, adică are în Sine un Altar, are în 
Sine PECETEA DIVINĂ, pe acest Altar îşi pune şi propriul său Dar. 

Aici este Mistica ICONICĂ: DARUL. 
Noi nu facem complex Mental, nici complex de Esenţă, ci căutăm 

un complex de Dar, dăruim şi noi ceva, mergem şi punem pe Altarul 
Fiinţialităţii noastre, unde este PECETEA divină, ducem un Dar. Şi ce 
Dar putem să ducem? Nimic nu poate fi pe măsură DIVINĂ decât 
Darul de Filiaţie, care este Dar de ÎNCHINARE, o Prefigurare de 
IUBIRE, care de fapt are în Sine SACRALITATEA IUBIRII, care 
încă nu este Dezvăluită până la Comunicarea aceea deplină. 

Iată, pe scurt, Mistica ICONICĂ. Noi facem în primul rând Asceza 
ÎNCHINARE şi ÎNCHINAREA se face LITURGHISIRE-ICOANĂ, 
se face BISERICĂ şi aşa în CHIP de BISERICĂ se poate ajunge până 
la PREFACEREA EUHARISTICĂ LITURGICĂ, care nu mai este a 
ta Proprie, ci este intrarea în Planul DINCOLO de tine, în care este 
Primirea VEDERII, a OGLINDIRII în CHIPUL PECETEI DIVINE, 
în care DIVINUL Se Revelează, DIVINUL Activează, doar EL 
PREFACE EUHARISTICUL prin SACERDOŢIU, prin PREOŢIE, 
care este ACTUL FIULUI Lui DUMNEZEU Direct şi ACTUL 
Coborârii SFÂNTULUI DUH, chiar dacă se face prin CHIPUL de 
Om, de Creaţie; deci Mistica ICONICĂ este până la LITURGHIA 
EUHARISTICĂ. 

Misticile de tip Filocalic încă nu definesc bine, vorbesc unii de un 
fel de Împărtăşire Directă prin HAR. Noi avem aici nişte reticenţe. Nu 
există Împărtăşire Directă prin HAR, ci trebuie să fie mai întâi 
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ÎMPĂRTĂŞIRE EUHARISTICĂ care să deschidă apoi Harul din noi. 
Cine nu trece prin ÎMPĂRTĂŞIREA EUHARISTICĂ LITURGICĂ nu 
poate să spună că are HAR. HARUL de Iluminare eventual de Creaţie, 
de Spiritualitate, e Asceză Mistică, dar nu este LUMINA Direct 
HARICĂ. Nu poate fi în sens Creştin HAR fără LITURGIC EUHA-
RISTIC. Nu există HAR decât prin BISERICA EUHARISTICĂ, 
BISERICA ca Templu în care este LITURGHISIREA EUHARISTICĂ. 

De aceea se ştie Teologic că ICONICUL Desăvârşit este TRUPUL 
şi SÂNGELE EUHARISTIC. Acolo este totodată DIVIN şi Creaţie, 
Trup şi DUH deodată Întrepătrunse, chiar Îndumnezeire, este 
CHIPUL deplin şi maxim de ICOANĂ. 

De aceea noi nu facem invenţie, ci vorbim de o Mistică Direct 
SACRAMENTALĂ ICONICĂ-EUHARISTICĂ. Gestul ICONIC  

este o Căutare de a STA FAŢĂ în FAŢĂ până la TAINA unei 
ÎMPĂRTĂŞIRI. Prin ÎMPĂRTĂŞIRE se face Îndumnezeirea, prin 
ÎMPĂRTĂŞIRE apare VEDEREA HARICĂ. HARUL nu duce la 
ÎMPĂRTĂŞIRE. Dacă nu ne dă şi ÎMPĂRTĂŞIREA, HARUL nu se 
Împlineşte în noi.  

Noi facem Mistica de a STA şi de a Participa la EUHARISTICUL 
ÎMPĂRTĂŞIRII. Noi ne vom ÎMPĂRTĂŞI de DUH, dar după ce 
Participăm la EUHARISTICUL-ÎMPĂRTĂŞIRE. Şi dacă într-adevăr 
putem să ajungem şi la ÎMPĂRTĂŞIRE, putem să intrăm şi în Planul 
Comuniunii cu DIVINUL. Această sărire Directă în Planul ICONIC 
este Specificul Misticii ICONICE pe care încercăm noi să-l eviden-
ţiem şi pe care vrem să-l Integrăm în Filocalicul Întreg al Misticii 
Biblic Creştine, fără să fie considerat o invenţie sau un sincretism.  

Noi nu facem amestecuri; noi evidenţiem o Modalitate Mistică 
existentă. GESTUL există şi la Sinaitici. Sfinţii se Rugau cu Mâinile în 
Sus, făceau Metanii, Stăteau nemişcaţi. Stăteau într-o Tăcere perma-
nentă, căutau să iasă din complexul fixaţiilor Mentale şi al fixaţiilor 
Simţurilor.  

În sens Athonit, făceau şi ei acest Gest SFÂNT de a Opri Mintea de 
la fixările patologice ale păcatelor, ca şi Oprirea din Specificul Slav al 
Subteranului.  

Dar ca Specific direct Carpatin este o Oprire directă pe acest 
Gest ICONIC, Gestul ÎNCHINĂRII, care înseamnă a te Închina 
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permanent, a STA permanent în Gest de ÎNCHINARE, de Dar, de 
Cântare. 

Rugăciunea ICONICĂ este un CUVÂNT de ÎNCHINARE în 

Gest de ÎNCHINARE, IUBIREA este Gest de ÎNCHINARE. Totul 
este în Gest de ÎNCHINARE, de Plecare, de Dăruire. Dacă se face 
această Nevoinţă de permanentă ÎNCHINARE, este Mistică, consi-
derată Mistică ICONICĂ. 

În Specificurile celelalte există şi această ÎNCHINARE în care 
Rugăciunea este ca Oprirea fixaţiilor Mentale sau Materiale, dar la un 
moment dat se intră într-un complex Mental sau Senzual, pe când în 
Mistica ICONICĂ se caută să se iasă din aceste complexe – să Sari 
peste ele, să intri şi să Opreşti doar Actul ICONIC de ÎNCHINARE. 

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

Nu trebuie să te lupţi cu complexul Mental pe care-l ai, de care nu 
poţi să scapi aşa uşor, nici cu complexul Simţurilor, nici cu complexul 
Subteranei noastre din Subconştient. 

Toate patologiile Mentale le punem să se ÎNCHINE, ele ies din 
noi, dar noi nu stăm de vorbă cu ele, ci le facem ÎNCHINARE, le 
punem la Picioarele ÎNCHINĂRII, simţurile patologice şi suferinţele 
de iad le punem la Picioarele ÎNCHINĂRII, şi această Asceză a unei 
permanente Închinări a întregului complex Structural din noi 
înseamnă Asceză şi Nevoinţă mistică ICONICĂ. 

TAINA CRUCII ÎNCHINĂRII nu mai este TAINA Drumului 
CRUCII. Drumul păcatului este TAINA RĂSTIGNIRII Vii, nu mai 
este Răstignirea morţii din care apoi să apară ÎNVIEREA. Este o para-
doxală ÎNVIERE VEŞNICĂ printr-o RĂSTIGNIRE Vie VEŞNICĂ. 
CRUCEA nu mai devine un Semn al Suferinţei-păcatului, ci se face 
tocmai HOTARUL de TAINĂ, prin care putem intra şi noi în P lanul 
cel DUMNEZEIESC. 

Noi nu ne mai RĂSTIGNIM ca păcat, noi facem Actul ÎNCHI-
NĂRII CRUCII nu sub semnul păcatului, ci sub Semnul Depăşirii 
păcatului. 

Noi nu excludem Rugăciunea Filocalică „DOAMNE IISUSE 
HRISTOASE, FIUL Lui DUMNEZEU, Miluieşte-mă pe mine 
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păcătosul”, nu excludem această Pronunţare, dar o Asociem totodată cu 
Gestul de ÎNCHINARE. Noi nu suntem atenţi pe Cuvintele acestei 
Pronunţări, ci suntem atenţi pe Gestul de ÎNCHINARE al acestei 
Pronunţări; noi nu excludem nici Meditaţiile Mentale, dar Meditaţia 
noastră Mentală o Oprim tot pe un Gest de ÎNCHINARE. Dăm 
Meditaţiilor noastre mentale o permanentă atenţie de ÎNCHINARE, le 
Înveşmântăm, le punem în Gest tot de ÎNCHINARE, le facem 
ÎNCHINARE, urmărind ca şi Simţurile noastre să le facem tot 
ÎNCHINARE. 

Aşa putem zice că facem o Mistică, o Asceză mistică de TAINĂ de 
ÎNCHINARE, de TAINĂ ICONICĂ, de TAINĂ de ASEMĂNARE a 
IUBIRII FIULUI a CHIPULUI FIULUI DUMNEZEIESC, CHIPUL 
DUMNEZEIESC de Filiaţie care înseamnă TAINĂ de IUBIRE. 

Deci nu este o Mistică contrară Filocalicului, ci putem spune că 
este şi ea o Mistică Filocalică, dar cu propriul Specific, ca toate 
celelalte Specificuri Filocalice, cuprinzându-le. 

Mistica aceasta de ÎNCHINARE, mai ales pentru cei de astăzi, pare 
să fie totuşi o modalitate care să Oprească şi chiar să prevină peri-
colele care apar din cauza unor lipsuri de Povăţuire, a unor Consecinţe 
de Asceză după Specific Mental sau Sentimental, care datorită 
complexelor exagerate ale Tinerilor, mai ales de astăzi, pot produce 
patologii mistice foarte periculoase. 

Acest Specific ICONIC, care trece şi nu se opreşte nici pe Mental, 
nici pe Sentimental şi care intră Direct în Gestul ICONIC poate ajuta 
celor care vor să facă această Mistică în mod deosebit să oprească 
declanşările patologice. 

Povăţuitori nu prea mai sunt, dar Practica aceasta ICONICĂ nu mai 
prezintă un aşa mare pericol de Mistică patologică. Mulţi, ca şi faţă de 
textul Revelaţiei Biblice, se opresc doar la nişte Formule Filocalice, 
fără să pătrundă complexul Tainic al Filocaliei, fiecare la un moment 
dat alege după criteriul propriu, încât fiecare se fixează pe nişte părţi 
care pot deveni Practică greşită. De aceea Părinţii bătrâni care nu mai 
pot Transmite această Moştenire de Practică mistică ne avertizează şi 
ne povăţuiesc ca să nu facem Interpretări cum ne vine nouă, după cum 
înţelegem noi Filocalicul. 

Tainele Filocalice trebuie să fie într-o Discernere nu aşa făcută de 
fiecare şi citind-o ca pe orice Relatare, ca şi textul Biblic în modul în 
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care îl citesc astăzi tot felul de sectari, ce se cred inspiraţi să poată 
primi Lumina Revelatoare Biblică. 

Iată succinta noastră Relatare despre CHIPUL Omului. CHIPUL 
Omului ca SACRALITATE, ASEMĂNAREA CHIPULUI DUMNE-
ZEIESC, care înseamnă Chip de Filiaţie, Răspunsul nostru de Dăruire 
care este ÎNCHINAREA, pe care o oferim LITURGHISIRII EUHA-
RISTICE, LITURGHISIRE care aduce BINECUVÂNTAREA, Cobo-
rârea PREASFÂNTULUI DUH, cu BINECUVÂNTAREA IUBIRII 
TATĂLUI DUMNEZEU, şi aşa prin acest CHIP ne Întâlnim şi noi cu 
Propriul Chip şi, iată, putem să avem acces la TAINA ÎNTÂLNIRII şi 
INTRĂRII noastre în Planul VEŞNICIEI, a lUBIRII DUMNEZEIEŞTI. 

Mulţi vor să vorbim mai pe larg despre patimi, despre Complexul 
Psihic şi Biologic, despre lupta cu păcatul, încât consideră că Mistica 
noastră Creştină este în acest sens. Într-adevăr, mai ales Tineretul de 
astăzi se zbate într-un complex al păcatului care handicapează pur şi 
simplu. 

Tineretul de astăzi se Naşte cu Dorul DUMNEZEIESC al căutării 
CHIPULUI de Om şi totodată al căutării OGLINDIRII în CHIPUL 
DUMNEZEIESC, în Taina ACTULUI de Creaţie DUMNEZEIASCĂ. 
Se Naşte cu acest Dor şi se zbate cu păcatul care este un contrar ce cu 
greutate se poate învinge sau stăpâni. 

Majoritatea se plâng că nu pot stăpâni păcatul. Majoritatea spun că 
nu pot să facă faţă urmărilor păcatului. Toţi ar vrea să primească 
aproape gratuit capacitatea şi scăparea de acest complex care devine 
tot mai mult o înşelare până la suferinţa îngrozitoare a unui iad deja 
din această lume, din această Viaţă pământească. 

Într-adevăr, ca să putem Practica Mistica Filocalică, nouă, celor de 
astăzi, ne mai trebuie încă o Treaptă de jos, Treapta Refacerii unui cât 
de cât echilibru, a acestei capacităţi de a putea avea acces la Învăţătura 
cea Sfântă Filocalică. 

Noi, cei de astăzi, deşi avem la îndemână toată Învăţătura, nu mai 
avem accesul adevărat la această Învăţătură Sfântă şi nu ne-o mai 
putem însuşi cu adevărat. O amestecăm, o denaturăm, o prefacem după 
dorinţele noastre tot distructive şi patologice. De aceea se spune că noi 
vom avea şi vom Împlini doar învăţăturile după poftele sau patimile 
noastre, după Chipul păcatelor noastre. 
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Cine vrea să facă Mistică Filocalică trebuie să facă mai întâi 
această Restabilire a Capacităţii de însuşire sănătoasă a unei Învăţături 
sănătoase, dincolo de amăgirea unor învăţături tot mai false, 
neopăgâne, oculte-magice, care proliferează în mod deosebit în zilele 
noastre. Dorinţele sunt aşa de multe şi de mari, încât înşală aproape şi 
pe cei aleşi. 

Sunt tot mai multe derute Teologice, tot mai multe derute mistice, 
tot mai multe derute religioase. Aproape nu mai ştii ce să crezi, pe cine 
să asculţi, ce anume să faci, dacă este greşit sau nu. Unii trăiesc într-o 
permanentă frică de a nu fi înşelaţi, până la o izolare şi la o fixaţie tot 
patologică, cu alarme-gălăgii până la adevărate războaie şi contrarii, 
un fel de război ocult psihologic. 

Este nevoie de o mare discernere în zilele noastre. Ştiinţa adoptă tot 
mai mult formule şi concepţii păgâne şi neopăgâne. Şi iată cum Ştiinţa 
aproape se face un contrar Religiosului, şi, mai mult, un contrar al 
Religiosului Creştin. Într-adevăr, Creştinismul vine cu nişte Învăţături 
de Taină care nu pot fi în concordanţă cu învăţăturile neopăgâne, 
magice şi oculte pe care patimile şi păcatele omului vor să le cultive şi 
să le adopte. Plus că mai există o tendinţă demonică ca fiecare să intre 
într-un fel de auto-divinizare, fiecare considerându-se noi, aproape noi 
Mesia, noi aleşi spre a primi adevărate Revelaţii, spre a fi medii de 
Revelaţii para- şi supranormale. 

Majoritatea se consideră că au puteri de Vindecare, de Revelaţie 
Divină, de comunicări. Mare atenţie! 

Biblicul Creştin interzice acest complex de auto-divinizări. Nu 
admite nici un fel de minune sau de cultivare a ziselor minuni. Acum 
este adevărata vânare după minuni, după sfinţenie. Oamenii religioşi 
sunt evaluaţi, sunt priviţi doar în raport cu facerea de minuni sau cu 
deţinerea de capacităţi înalte. Trebuie înţeles că minunile şi însuşirile 
mari nu sunt un criteriu de arătare şi de evaluare caracterială. Cine 
vrea să vadă pe altul prin prisma minunilor şi a paranormalurilor va 
avea întotdeauna o privire greşită. 

Sfinţenia minunilor, Chipul, Vederea Iubirii este un complex al 
Tăcerii, al Tainei. Taina rămâne o Veşnică Taină, dar care are şi 
Lumina unei descoperiri ce Actualizează permanent VEŞNICIA 
TAINEI. Minunea, ca şi Sfinţenia, ca şi CHIPUL, constituie HOTAR 
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de TAINĂ. Omul este CHIPUL HOTARULUI de TAINĂ. Doar în 
acest CHIP Omul îşi va Împlini propriul Chip, se va Oglindi în 
ASEMĂNAREA PECETEI de Fiinţializare Creatoare a noastră. 

Nu fiţi vânători de minuni şi de Sfinţenie, Haina mistică de Taină, 
Haina de Nuntă Evanghelică trebuie să fie HAINA FIULUI Lui 
DUMNEZEU care este HAINA Dăruirii, Singura care poate fi 
LITURGHISITĂ şi PREFĂCUTĂ în EUHARISTICUL ÎMPĂR-
TĂŞIRII. Doar ca ÎNCHINARE putem participa şi noi la TAINA 
DUMNEZEIASCĂ EUHARISTICĂ. 

Până în pragul ALTARULUI EUHARISTIC avem şi noi acces, 
„de ACOLO” Înainte accesul devine posibil doar cu Dar 
DUMNEZEIESC. Cine îndrăzneşte să treacă acest HOTAR va fi 
pedepsit şi va intra în acelaşi păcat în care au căzut Adam şi Eva, în 
furarea de Cele Sfinte. 

Nu vă faceţi hoţi şi furi de Cele Sfinte. Opriţi-vă la Uşa 
ALTARULUI EUHARISTIC, Participaţi cu ÎNCHINARE la Săvâr-
şirea EUHARISTICĂ; să nu îndrăzniţi să vă Împărtăşiţi oricum, până 
nu aveţi şi Haina. Opriţi-vă la HOTARUL Pomului HOTARULUI de 
TAINĂ, care poate deveni Hotarul morţii. Moda de a te Împărtăşi 
oricum, fără Pocăinţa Creştină, fără ieşirea din păcat este un furt şi o 
batjocorire a TAINEI DUMNEZEIEŞTI. 

Pocăinţa mistică Creştină trebuie să fie ÎNCHINARE în primul 
rând. În această ÎNCHINARE se Câştigă iarăşi CHIPUL de FIU şi prin 
Câştigarea CHIPULUI de FIU putem să Îmbrăcăm HAINA de Nuntă 
a FIULUI, HAINA EUHARISTICULUI şi aşa să avem acces în Planul 
cel DUMNEZEIESC. 

Mistica noastră Creştină are această Treaptă a intrării în CHIP prin 
ÎNCHINARE, a Opririi în Faţa ALTARULUI EUHARISTIC şi doar 
după trecerea acestei Trepte se poate trece la Treapta ÎMPĂRTĂŞIRII. 

ÎMPĂRTĂŞIREA este NAŞTEREA în VEŞNICIE. Nu te poţi 
ÎMPĂRTĂŞI de grabă, dar Oprirea la Uşa ALTARULUI EUHA-
RISTIC este deja o Urcare Înaltă. Mistica Creştină Ortodoxă este până 
la acest HOTAR. Trecerea acestui HOTAR este TAINA DUMNE-
ZEIASCĂ. 

Nu îndrăzniţi să treceţi acest HOTAR. STAI în Faţa lui ca să ţi se 
Deschidă şi ţie apoi. Cine nu STĂ în Faţa acestui HOTAR şi se 
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grăbeşte ca Adam să-l forţeze, să-l mănânce, să-l distrugă, în loc să-l 
Câştige, îl va pierde pentru totdeauna. 

Aici este problema cea grea a Misticii: pericolul în care a căzut şi 
Adam. Nu mânca, nu distruge, nu trece forţat HOTARUL de TAINĂ. 

Mulţi vor o tehnică legat de această Practică mistică. Vor o concre-
tizare de Practică tehnică. Aici este o problemă pe care puţini o înţeleg. 
TAINA nu se poate încercui într-o tehnică propriu-zisă, dar totuşi ca 
Practică putem să dăm câteva repere şi de zisă tehnică, de exerciţiu care 
în termenii noştrii Creştini înseamnă Activ, asceză, Nevoinţă. 

După cum relatam anterior, TAINA unei Practici mistice ICONICE 
constă în Chipul de Filiaţie, CHIPUL ÎNCHINĂRII ca Gest de ÎNCHI-
NARE. Noi nu excludem, cum spuneam, Rugăciunea „DOAMNE 
IISUSE HRISTOASE, FIUL Lui DUMNEZEU, Miluieşte-mă”, dar 
atenţia nu este atât pe Pronunţare, cât pe Gestul de ÎNCHINARE. Nici 
Mintea n-o oprim în Meditaţie, dar căutăm să-i dăm această 
Încărcătură şi această Trecere şi a Mentalului în STAREA de 
ÎNCHINARE, ca şi Sentimentalismului nostru, până chiar la Gestul 
fizic. Mistica ICONICĂ nu este un complex psihofizic de Structuri, ci 
caută tocmai acea Realizare. 

Se cunosc din Vieţile Sfinţilor, cum unii se rugau chiar câte o 
noapte întreagă cu Mâinile în sus, sau cu Mâinile ca într-o Formă de 
Răstignire, sau cum este acum o Practică la Muntele Athos şi chiar la 
ruşi, în care mulţi se nevoiesc şi se Roagă Stând în Picioare, chiar dacă 
la un moment dat li se umflă Picioarele până la putrezire. 

Sfântul Simeon Stâlpnicul a stat în picioare sau stătea într-un singur 
Picior, deci căutau nişte Gesturi prin care Atenţia să fie permanent 
orientată spre DIVINITATE, spre ÎNTÂLNIREA aceea FAŢĂ în 
FAŢĂ CU DIVINUL, CU DUMNEZEU. 

Şi eu am întâlnit câţiva Nevoitori în acest sens. Unii aveau un 
permanent Gest, se Rugau ori cu Mâinile în sus, ori cu Mâinile în Formă 
de CRUCE, ori Stăteau puţin aplecaţi, ori făceau Metanii multe, 
Închinăciuni multe, se Rugau în Picioare, făceau tot felul de gesturi de 
acest fel. 

Avva Arsenie, care a fost Duhovnicul meu de Pustie şi Îndrumător 
în această Practică tradiţională din Munţii Apuseni, îmi povestea cum 
mulţi în acest sens erau numiţi „Închinăciuniştii” sau „Plecăciuniştii”, 
pentru că permanent Stăteau într-un Gest de ÎNCHINARE de acest fel. 
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Toată TAINA acestui Gest de ÎNCHINARE este nu atât Oprirea 
Minţii în loc, pentru că Mintea nu se poate opri, Mintea este în Activ 
permanent, agitaţie, dar toată agitaţia şi toată mişcarea Minţii să o 
introduci tot în ÎNCHINARE. 

Simţirii noastre, Mişcării noastre, chiar celei Biologice, să-i dai o 
orientare de ÎNCHINARE. 

Unii Mistici le numesc Stări Psihofizice. Noi nu ne Oprim la aceste 
Stări de Structură, ci căutăm să le dăm orientarea acestui Gest de 
ÎNCHINARE şi să ni se dezvăluie Privirea şi Vederea cea de TAINĂ a 
Întregii noastre Personalităţi, care este CHIPUL nostru de Fiinţialitate 
de Creaţie, CHIPUL nostru de Om, de Om INTEGRAL. 

Psihologia veche antică grecească vorbeşte de un Nous, de un 
Spirit, de o Stare Spirituală, Raţională, de un Suflet Vital şi de un 
Soma, de un Trup.  

În sensul Creştin, adâncul Minţii noastre este TAINA DUHULUI. 
De aceea Practica Filocalică este această Practică de a orienta Mintea, 
ca şi Simţirea, spre adâncul acela de DUH, până la Vederea cea 
Duhovnicească. 

În sensul nostru ICONIC, PERSOANA noastră INTEGRALĂ este 
Conştiinţa, este DUHUL MEMORIAL adânc de FIINŢIALITATE şi 
este acel ACTIV, ACEL Volitiv în Sine, care apoi se răsfrânge, se 
transpune şi în zisul Raţional al Minţii, în Sentimentalismul Sufletului, 
până la Mişcările fiziologice-Biologice ale Trupului.  

Cei mai mulţi caută remedii de liniştire a Minţii şi Simţirii. În acest 
sens, fac diferite nevoinţe de aşa-zisă pocăinţă, asceză. 

Noi vedem această Pocăinţă tocmai în acest Gest de ÎNCHINARE. 

ÎNCHINAREA este totodată orientare, mulţumire, Rugăciune 
rugătoare şi este şi Pocăinţă atât Mentală, cât şi Fizică-Trupească. 
Făcând acest Gest de ÎNCHINARE îţi recunoşti cu Smerenie păcă-
toşenia, greşelile, dar, cum spuneam, în acest CHIP de căutare al 
acestui Gest Dincolo şi de Minte şi de Simţire. 

În acest CHIP este Practica Rugăciunii Isihaste ICONICE. 
Erau Sfinţi care şi când mâncau, cu o Mână mâncau şi pe cealaltă o 

ţineau în Sus la Rugăciune, sau în formă de Cruce la Piept, sau 
permanent aveau acest Gest, sau, mai mult decât atât, Stăteau chiar 
într-o Stare nemişcată. 
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Mulţi Sfinţi rămâneau într-o Stare de Nemişcare, dar aceasta nu 
este Transă, un fel de contemplare de Transă. În Mistica Filocalică nu 
se admit transele, adică Contemplările în care răpirile mistice sunt în 
pierderea planului obişnuit. În Mistica Ortodoxă Creştină nu se pierde 
nici în normalul psihologic, dar totodată se Vede Realitatea aceea 
DINCOLO de el. 

Omul în sensul nostru este Persoană Fiinţială Proprie . Structurile 
sale, ca Suflet şi ca Trup, nu pot fi excluse. Ca să fie ceva Integral, 
trebuie să fie toate deodată. Dar atenţia să nu fie pe Structuri. 

Lupta cu patimile sufleteşti şi trupeşti nu este chiar aşa de simplă. 
De aceea noi nu luptăm cu ele. În Practica ICONICĂ se exclude lupta 
Mentală şi lupta Sentimentală. Îi dăm însă orientarea de ÎNCHINARE, 
încât prin ÎNCHINARE să te eliberezi de Propriile tensiuni, să găseşti 
Liniştea şi rezolvarea. 

Misticile neopăgâne şi oculte vorbesc de fixarea Minţii în Stări cât 
mai Spirituale până când capeţi stăpânirea aceea Spirituală, în 
contemplarea Spirituală, Nemişcarea aceea – fixaţia. 

În sensul ICONIC, noi nu facem fixări de Minte, şi nici fixări 
Sentimentale, care sunt adesea periculoase fără un Îndrumător iscusit.  

Noi prin aceste distructivităţi Mentale, agitaţii Psihice şi Fizice, 
pierdem şi ne auto-consumăm propriile Energii. Pierderile, scurgerile 
de Energii să ştiţi că sunt o Realitate. De aceea prin aşa-zisele con-
centrări Mentale unii consideră că găsesc nişte Remedii.  

Noi vorbim nu de o fixaţie de Structuri, nici de Minte, nici de 
Sentimente, ci de o fixare pe Gestul de ÎNCHINARE. 

De aceea, cine poate şi cine se consacră acestei Practici să încerce 
pe lângă Gestul de ÎNCHINARE să facă şi acea STARE de 

Nemişcare. Numai câteva Minute, chiar până la câteva ore, pentru că 
aceasta menţine o Atenţie deosebită pe Gestul de ÎNCHINARE. 

Să facă şi un Gest de ÎNCHINARE în toate Mişcările sale. Să 
îmbrace în ÎNCHINARE orice Mişcare, atât interioară, cât şi 
exterioară. Toate tendinţele de scurgere şi de consum energetic Propriu 
sau prin furtul energetic vampiric din locul şi din împrejurările date şi 
din Comunicările cu alţii să le Oprească printr-un fel de Re-absorbire a 
Propriilor energii în Gestul de ÎNCHINARE. 

În sensul nostru ICONIC, CHIPUL Fiinţial al nostru este indestruc-
tibil şi nu poate fi fărâmiţat, nu poate fi consumat, nu poate fi vampirat 
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de alţii. De aceea, dacă noi ne Îmbrăcăm şi Câştigăm CHIPUL de 
ÎNCHINARE, CHIPUL Fiinţialităţii Personale, atunci căpătăm o 
adevărată platoşă acoperitoare, fără să mai fim în frica aceasta 
permanentă de pericolul de a fi distruşi şi de a avea acel negativ de 
auto-distrugere, sau de distrugere a altora. 

În sens Evanghelic, IUBIREA şi pentru vrăjmaşii tăi, de a anihila 
orice rău din tine şi din afară este tocmai această ajungere la 
ICONICUL acela în care toate negativităţile sunt Oprite şi accezi la 
acel CHIP în care nu mai există nici un pericol, nici pentru tine însuţi 
şi nici pentru ceilalţi. Cine se ÎMBRACĂ în HAINA IUBIRII, care 
copleşeşte şi depăşeşte şi Stările negative , acela a căpătat Taina 

Duhovnicească ICONICĂ. 
Iată pe scurt în ce constă această Practică mistică ICONICĂ: 

Asceza fizică, ca zis Post. Asceza Minţii, ca Atenţie, ca Rugăciune 
monologică, ca adunare a Minţii, ca Oprirea-Detaşarea Minţii de legă-
turile din afară pătimaşe, ca şi de distructivităţile negative din Sine.  

Psihologii, Psihanaliza vorbesc de un Memorial Informativ Mental, 
chiar şi un Informativ Genetic şi Fizic. Noi trebuie să înţelegem că 
adevăratul MEMORIAL este în CHIPUL nostru PERSONAL Direct. 
Adevăratul nostru MEMORIAL este totodată în OGLINDIREA 
ACTULUI CREATIV din PECETEA DIVINĂ, care este peste Fiinţa 
noastră Integrală Personală de Personalitate. 

Noi trebuie să ajungem să ne OGLINDIM şi în PECETEA 
DIVINĂ, atunci căpătăm şi VEDEREA celuilalt P lan, până la ÎNTÂL-
NIREA CU DIVINUL. 

Idealul Misticii ICONICE este de a te ÎNTÂLNI cu DIVINUL, de a 
STA FAŢĂ în FAŢĂ în OGLINDIREA cu DIVINUL. 

Misticile Filocalice vorbesc de Vederea aceea HARICĂ care este, 
într-adevăr, reală. Dar ca Practică ICONICĂ, indiferent că este prin 
HAR, Aspiraţia este tocmai această ÎNTÂLNIRE, care are ca sens nu 
atât trecerea într-un fel de Desfătare HARICĂ, ci de Gest ICONIC de 

ÎNCHINARE, care este mai mult Act de Voinţă, Act activ al Fiinţei 
noastre. 

În Mistica ICONICĂ ne ferim ca de foc, ca de o înşelare groaznică, 
chiar şi de plăcerea zis mistică. IUBIREA nu este plăcere, desfătare,  
o auto-desfătare foarte periculoasă şi foarte confuză, ce riscă să devină 
o plăcere patologică. 
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IUBIREA face loc celuilalt nu atât ca absorbire în tine, că devine 
un fel de vampirism mistic. În IUBIRE nu absorbim să ne unim, să ne 
absorbim în celălalt, noi nu facem această absorbire, ci din contră, îi 
dăm loc ca primă realitate celui pe care-l Iubim. În loc să ne absorbim 
unul în celălalt, îi facem loc înainte aceluia. Noi ne Oglindim în 
Chipul lui şi Oglindim Chipul lui în noi, dar fără să ne pierdem 
Propriul Chip. Căutăm a STA Faţă în Faţă cu el şi a ne Îmbrăca cu 
înfăţişarea celuilalt, a avea Asemănarea celuilalt. 

IUBIREA în sensul Mistic ICONIC este TAINA aceasta de a putea 
să OGINDEŞTI în tine Chipul celuilalt şi tu să te OGLINDEŞTI în 
Tăcerea cea Tainică, în Faţa Chipului celuilalt, să-i faci Loc în primul 
rând celuilalt fără să te pierzi, fără să te absorbi, că atunci este o 
pierdere. 

IUBIREA este TAINA cea mai CONŞTIENTĂ. De aceea IUBIREA, 
paradoxal, nu este o Nemişcare, IUBIREA este Copleşitoare. Cine 
Iubeşte tace, dar în acelaşi timp este Copleşit fără să-l Copleşească pe 
celălalt. Această Copleşire nu este în sensul unei Contemplaţii de 
Spiritualitate, cum vorbesc misticile necreştine, nu este intrare într-o 
esenţă până la acel zis impersonalism ocult. În sensul Iconic, 
IUBIREA CONFIGUREAZĂ şi mai mult CHIPUL, nu-l desfigurează. 

În sensul Iconic, Personalul nostru este CHIP, FAŢĂ şi ASE-
MĂNARE, cum zicem noi, CHIPUL ca realitate Personală Proprie, 
FAŢĂ, ca un MEMORIAL şi ASEMĂNAREA ca Volitivul tău. Noi 
nu ne absorbim CHIPUL, dar ne OGLINDIM ca MEMORIAL-FAŢĂ 
şi STĂM în acel ACTIV Volitiv Propriu FAŢĂ în FAŢĂ. 

A IUBI în sens mistic Iconic înseamnă ASEMĂNAREA cu 
CONFIGURAŢIA cât mai VIE a FEŢEI. A STA FAŢĂ în FAŢĂ atât 
cu DIVINUL, cât şi cu ceilalţi, a Sta Faţă în Faţă cu Propriul CHIP, 
într-adevăr, această Mistică este adâncă şi complexă şi oricât ai vorbi 
despre ea, nu o înţelegi decât Trăind şi Practicând în mod consecvent 
şi această modalitate de Mistică. 

Mulţi de astăzi privesc cu suspiciune toate zisele modalităţi de 
Mistică, vor o fixare doar cu Mistică zis Filocalică. 

Noi de fapt păstrăm Tradiţionalul şi suntem în contextul Misticii 
Filocalice, dar acest Specific Iconic nu este o contrazicere şi este  
chiar o evidenţiere şi mai deosebită şi mai evidentă a acestei Practici 
Filocalice. 
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Noi ne ferim de zisele amestecuri, de sincretisme, ne ferim de aşa-
zisele inovaţii. Gestul ICONIC există atât la Sinaiţi, cât şi la Athoniţi, 
precum şi la Slavi, dar la noi este un aşa-zis Gest Carpatin, ca Specific 
Carpatin, ca o concretizare Filocalică Carpatină. 

Noi nu facem Mistică inventivă, cum vorbesc unii.  
Ca Mistică ICONICĂ, ca şi în formele de misticism generale, e 

nevoie de o Practică cât mai insistentă şi cât mai consecventă. Mulţi de 
astăzi caută miracole rapide, însă lupta este de o Viaţă întreagă. 

Memorialul păcatului nostru este adânc înrădăcinat şi cu greu se poate 
linişti-curăţi şi cu greu se poate ajunge la zisa eliberare, la zisa Mântuire. 

De aceea doar o Practică insistentă dă cu adevărat Rezultate. 
Şi Mistica ICONICĂ trebuie să insiste pe eliberarea de complexul, 

uneori presant, al subconştientului Psihofizic. Cum zicea un Părinte 
Duhovnicesc, lupta noastră cu „hormonii” este plină de moarte, lupta 
cu duhurile şi nu numai cu duhurile cele rele demonice, chiar şi cu 
duhurile noastre, pentru că fixităţile şi păcatele noastre iau adevărate 
Forme de duhuri. 

Dublura păcatului din noi se face un fel de „duhuri” care ne 
stăpânesc şi caută să ne distrugă. Păcatul este în primul rând o auto-
distrugere. Duhurile cele rele n-au putere decât în măsura în care noi 
pierdem stăpânirea şi deja alunecăm în auto-distrugere. 

Să insistăm puţin asupra Gestului de ÎNCHINARE. Dacă toate 
misticile metafizice pun bază deosebită pe aşa-zisa Concentrare, vom 
vorbi de o „Atenţie a atenţiei”. 

La început, sigur că această atenţie eşti înclinat să o faci cu Mintea, 
că noi suntem obişnuiţi să avem o atenţie psihică. Sentimentele ne ţin 
într-o anumită atenţie. Atenţia nu este, însă, în sensul unei anumite 
forme Mentale sau sentimentale. Noi nu stăm într-o atenţie mentală, 
chiar dacă o avem cu Mintea. 

Aici trebuie mare atenţie ca Gest. 
Sigur că Mentalul nu poate fi oprit în loc, dar însăşi atenţia Mentală 

să fie într-o Atenţie Dincolo de atenţia Mentală. Atenţia Mentală nu 
trebuie să fie pe propria ei atenţie, să fie bine lămurită problema că 
dacă atenţia Mentală rămâne pe propria ei atenţie, faci atenţie 
Mentală, dar dacă atenţia Mentală o faci să fie stăpânită de o Atenţie 

Dincolo de propria atenţie, atunci intri în altă formă de Atenţie. Şi aici 
este Gestul ICONIC. 
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În Gestul de ÎNCHINARE, în Atenţia Gestului de ÎNCHINARE să 
intre atenţia Minţii, să intre şi atenţia Simţurilor şi atunci nu este o 
anihilare nici de atenţia Minţii, nici de atenţia Simţirii, dar ele însele 
sunt sub stăpânirea şi în atenţia Dincolo de ele, în Atenţia Gestului 
ÎNCHINĂRII. Aici este toată esenţa Practicii Gestului ICONIC, cum 
îl numim noi. 

De aceea mulţi Nevoitori ţineau Mâinile în Sus sau sub formă de 
Cruce sau în permanenţă aveau o Plecare a Corpului, sau o Ridicare a 
Ochilor în Sus, sau alt Gest care să indice Gestul de ÎNCHINARE şi 
care să Permanetizeze acest Gest, să devină o Formă în care să intre 
toate celelalte Forme, atât Psihice, cât şi Fizice. 

Forma aceasta a Gestului nu este o limitare, o încercuire, ci o 
Deschidere Dincolo de Propriile fixaţii şi încercuiri. Formele struc-
turale psihofizice sunt încercuiri, sunt fixaţii, limitări. 

Misticile necreştine şi nebiblice metafizice au acest ideal de a reduce 
totul la o Tăcere, până la o anihilare totală. Vorbesc de acel întuneric 
mistic, acel gol în care să apară aşa-zisa Iluminare-Contemplare. 

Gestul ICONIC nu este nici gol, nu este nici întuneric, ci Deschidere 
în Forma, în Configuraţia Gestului, Deschidere în P lanul Dincolo de 
propriile fixaţii. Se Intră pe Tărâmul celălalt, unde nu mai apune 
niciodată Soarele, unde niciodată nu se face Noapte, unde toate 
Formele se deschid în noua Formă a gestului de ÎNCHINARE, şi aşa 
apare acea Refacere, Transformare. 

În Misticile obişnuite nu apare o Transformare propriu-zisă. Este o 
zisă depăşire-golire, pe când în Gestul ICONIC nu apare o depăşire-
golire, ci o Depăşire, paradoxal, de umplere. Se umple noua Formă 
de Gest, se umple Gestul de ÎNCHINARE al Minţii cu gestul de 
ÎNCHINARE al Simţirii, cu o Lărgire şi cu o Deschidere tot mai 
mare a însăşi Gestului de ÎNCHINARE. 

Această atenţie este o orientare nesfârşită, intrare într-un Plan de 
deschidere cât mai largă, de umplere. 

Se vorbeşte în Mistică de Eliberare de toate Formele. Această 
Linişte-Isihie de golire nu există în Practica Iconică. În Practica 
Iconică nu trebuie să esenţializezi, nu te goleşti, ci Creşti, te Lărgeşti 
tot mai mult. Zisa Taină a „Sărăciei mistice”, în Gestul ICONIC nu 
există, ci este o „bogăţie mistică”. 
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Mulţi aspiră la un fel de izolare, aşa-zisa Interiorizare, în care să 
ieşi din toate Formele, pe când în Mistica Iconică este tocmai o Confi-
gurare tot mai permanentă, o îmbogăţire tot mai mare, o paradoxală 
Oprire într-un paradoxal Activ şi Mişcare. În Mistica Iconică, 
Mişcarea nu mai produce o tulburare a Opririi, a Liniştii. O Linişte pe 
Mişcare, o Lărgire cât mai mare. 

Toţi se plâng că nu pot practica Mistica interiorizării din cauza 
Mişcărilor şi Formelor atât Fizice, cât şi Psihice, cât şi ale Mediului în 
care sunt. În Mistica Iconică nu contează. Orice Mişcare însăşi devine 
un Gest Iconic, intră în acea Lărgire şi acea Orientare de Gest Iconic, 
pentru că ICOANA, în sensul nostru, nu mai este doar o Prefigurare şi 
o Intrare în P lanul de Dincolo de Formă, până la o esenţializare, aici 
Forma nu se face Structură, nu se face Esenţă, ci esenţa intră în propria 
origine, care este Forma. 

Cum spuneam, în Logica acestei Mistici, Forma este Centrul 
Fiinţial, ce nu este esenţă de Structuri, ci Formă, cu tot Complexul din 
care se generează toate celelalte Forme de Structuri, şi în care trebuie 
să se întoarcă tot complexul de Structuri.  

Mulţi pricep greu pentru că este o altfel de Logică. Dar o Practică 
insistentă poate să ofere o Înţelegere cât de cât şi în măsura Practicii şi 
Trăirii acestui fapt poţi să evaluezi această Practică; însă fără aceste 
Repere clare, faci nişte interpretări eronate şi consideri că nu este o 
Practică obişnuită, bănuind-o apoi de cine ştie ce nepotrivire şi aberaţie. 

Şi în Gestul ICONIC te poţi folosi de zisele adjuvante, ca Respiraţie, 
ca Nemişcare. Noi vorbim chiar de o Mobiloterapie, de o desfundare 
a Propriilor Deschideri, pentru că păcatul face nişte împiedicări de 
Deschideri şi adaugă nişte dubluri de alte deschideri până la un 
complex distructiv şi de fixaţii negative, care generează patimile şi 
neliniştile psihofizice. 

Suntem miraţi ce complex oribil este adesea în noi, care răbufneşte 
adesea prin Vise, chiar de coşmar, sau prin răbufniri de atitudini foarte 
negative şi foarte pătimaşe. Mistica Slavă a complexului subteran al 
nostru ne vorbeşte cu amănunte şi în acest sens. 

Şi în Practica Iconică are o importanţă deosebită şi aşa-zisul Canon, 
Pravila proprie. Misticul trebuie să-şi formeze cât de cât un Ritual 
propriu al Rugăciunii, să facă un anumit număr de Închinări, un anumit 
număr de Metanii, să facă un anumit număr de Pronunţări ale 
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Rugăciunii scurte Isihaste, chiar să citească un anume număr de 
Acatiste, să aibă o Evlavie deosebită faţă de anumiţi Sfinţi-Patroni-
Ocrotitori, să aibă, ca o cultivare permanentă a atenţiei, acel Răspuns 
mistic, cum zicem noi, al intrării în LITURGHISIRE, în LITUR-
GHISIREA de TAINĂ. 

În sensul ICONIC, Mistica ICONICĂ este Mistica LITURGHISIRII 
până la TAINA PREFACERII EUHARISTICE, unde aportul nostru 
intră în alt P lan, în Aportul pe care îl aduce Însuşi DIVINUL prin 
Invocarea şi Pogorârea PREASFÂNTULUI DUH. 

Ca să poţi să ai Deschiderea mistică ICONICĂ, trebuie să-ţi 
respecţi chiar cu stricteţe acest Ritual propriu, de Canon, de Pravilă 
proprie. Să nu iei o Pravilă prea grea, dar impune-ţi un anumit număr 
de Închinări, de Metanii, o anumită Formă de a Sta cu Mâinile în Sus, 
sau alte Forme care să-ţi menţină atenţia de Gest, să STAI chiar 
Nemişcat, să te Opreşti din când în când din lucrul tău şi să ai 
momente scurte de Închinare, de Rugăciune mistică ICONICĂ. 

S-au încercat Ritualuri de masă, de Comuniune. Mistica Ortodoxă 
nu are acest Tradiţional. Mistica Ortodoxă a fost o Mistică Individual-
Personalistă. Mistica Ortodoxă se face de fiecare în Taină. Misticile de 
Comuniune de masă nu prea au existat în Tradiţia Ortodoxă. Catolicii 
şi mai nou Protestanţii şi noile secte caută o mistică de masă, de comu-
niune, de întruniri chiar sociale, de practici în comunităţi cât mai mari.  

Este o problemă foarte delicată. Într-adevăr, BISERICA este Rugă-
ciune de masă, este Comuniune de Adunare spre a fi cât mai mulţi 
împreună, în Întâlnire, în Cântare, în Închinarea faţă de ZIDITORUL 
DUMNEZEU. Însă ca Mistică tot problema unei Mistici proprii 
Personale este de bază. 

IUBIREA este o Intimitate. Esenţa Rugăciunii trebuie să fie 
IUBIREA. IUBIREA este o Tăcere şi este Intimitate. De aceea 
IUBIREA nu trebuie s-o arăţi, IUBIREA nu trebuie s-o Vorbeşti, 
IUBIREA nu are Compensaţii şi nici Recunoştinţă, IUBIREA trebuie 
să tacă. De aceea noi am găsit acest Gest de Taină. IUBIREA se 
ÎNCHINĂ, face Loc celuilalt. Aceasta este ARĂTAREA IUBIRII, în 
sensul ICONIC şi Direct Creştin. 

Această ÎNCHINARE este singura ARĂTARE Mistică ICONICĂ. 
Cântarea din BISERICI, de Întruniri Comunitare, este într-adevăr un 
Ritual frumos şi animator, dar s-a observat că în Adunările Comunitare 
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apar rivalităţi ascunse sau apare o mistică de masă care poate fi 
manevrată uşor, ca un fel de politizare. Politica înseamnă stăpânire, 
tendinţe de organizaţii la un moment dat rivale. De aceea în general 
misticile de masă au fost manevrate de Revoluţii, de aberaţii sectare, 
de ruperi ale Unităţii BISERICII. 

Şi tendinţele de astăzi sunt de a-i grupa pe toţi Credincioşii în 
BISERICĂ, de a impune doar o Trăire Religioasă în forma comunitară 
a BISERICII, până la o legiferare strictă a BISERICII. 

Problema care se pune iarăşi în mod deosebit este că totuşi lumea 
de astăzi, şi mai ales Tineretul de astăzi prezintă o incapacitate tot mai 
mare de a trăi în comunitate. Izolaţionismul şi incapacitatea de a trăi în 
comunitate se datorează unui egoism şi unei singularizări şi unor 
împătimiri tot mai mari atât Psihice, cât şi Fizice. Devin tot mai 
extinse Bolile Psihice, ce afectează capacităţile proprii, şi acest război 
între primirea unei Vieţi de comuniune şi cursul unei Vieţi Proprii 
individual-singulare. Problema aceasta devine o problemă grea. 

La Adunări comunitare de Ritualuri de masă, cei care sunt 
incapabili de integrare fac adevărate crize. Pot apărea şi repulsia şi 
încercarea de a stăpâni în comuniune pe toţi, de a-i aduna, de a-i sili să 
fie toţi într-o comuniune. În Tradiţionalul mistic Ortodox nu există 
această silire, ci un echilibru între Mistica de masă şi Mistica Proprie 
Personală. Mănăstirile care sunt un concret şi o încercare de mistică de 
masă, de a uni obşti în comunităţi, de a face un Rai mistic, au încercat, 
prin formele lor de Mănăstiri de obşte, de comunităţi mai mici, ca 
Schituri, până la Pustnicii, să păstreze acest echilibru.  

Tendinţele actuale de a face doar Mănăstiri comunitare par să fie o 
tendinţă modernă de Teocratic. Se dovedeşte că utopia Teocraţiei nu 
este posibilă, pentru că Mistica este o Intimitate. Ritualurile tot mai 
extreme comunitare, slujbele doar în BISERICĂ, Rugăciunea doar în 
formele unui Ritual Bisericesc sub control şi stăpânire direct 
Bisericească nu sunt Ortodoxe. 

Dorinţa Misticului este de a STA cât mai mult în PREZENŢA şi în 
FAŢA DIVINULUI-ZIDITORULUI. Această Dorinţă de DUH este 
VIAŢA DUHOVNICEASCĂ. Acum, când stai într-o Comuniune, să 
Stai într-o Stare Proprie Individuală Personalistă, dar să Stai şi să fii 
capabil să fii împreună cu celălalt, căci altfel nu vei fi capabil nici de 
UNIREA Mistică. 



 78 

Doar cine este capabil să fie în IUBIREA cea de TAINĂ, în 
Intimitatea Proprie, va face cu adevărat o Mistică. Tăcerea şi Vorbirea 
sunt Însăşi Mistica în Sine. Paradoxal, a Vorbi prin Tăcere şi a Tăcea 
prin Vorbire constituie un paradox al Misticii ICONICE. 

Doar Cântarea de Ritual a unei mistici de masă sau tăcerea totală a 
unei mistici proprii rupte şi rivalizate nu sunt adevărata Mistică Ortodoxă. 

Noi facem aceste Repere, însă problema Misticii devine tot mai 
complexă. Lupta între un formalism tradiţional strict şi un Liberalism 
prea modernist iarăşi este o problemă. Unii fac un adevărat Război 
între Tradiţionalismul strict şi un Liberalism tot aşa de strict. Feriţi-vă 
de acest Război şi păstraţi un echilibru între cele două. 

BISERICA este Familia Misticii, Familia Religiei. Doar aceasta nu 
exclude şi nu anihilează. Depersonalizarea Proprie într-o supra 
Personalizare de masă în Ortodoxie nu este adevăratul Ritual şi 
adevărata Teocraţie. Teocraţia Ortodoxă nu presupune anihilarea unei 
Mistici Proprii.  

Mistica noastră ICONICĂ nu exclude Tradiţionalismul Filocalic, ci 
din contră, îl cultivă în mod deosebit şi în această Deschidere de 
Formă ICONICĂ ca o posibilitate de Echilibru între Mistica de 
Comuniune şi Mistica Proprie. 

Ne bucurăm în mod deosebit de cei care reuşesc să facă şi o 
animare a acestei Trăiri mistice. Preacuviosul Părinte Mina Dobzeu 
este un Animator modern, al unei Practici mistice, ca o Reînviere a 
„Rugului Aprins”. „Rugul Aprins” este o Încercare de Mistică de masă 
Ortodoxă care să antreneze şi o Mistică Proprie. 

Mistic de mare animaţie a fost şi Părintele Arsenie Boca, care a 
încercat să facă o Mistică de masă, să antreneze o Mistică de masă, 
chiar populară, care s-a dovedit eficace, dar în acelaşi timp apare riscul 
de a degenera într-un misticism prea populist, care uşor poate trece şi 
într-o mistică ce devine la un moment dat chiar sectară. 

Aici este pericolul misticilor de masă. Sectarismul devine un 
Război ocult. Înnoirile mistice în Ortodoxie sunt privite cu rezervă. 
Tradiţionalul Ortodox pare la un moment dat un fel de închistare, dar 
de fapt nu este închistare. Păstrarea Tradiţionalului Ortodox este pe 
undeva un echilibru, faţă de liberalismul prea populist, de masă, al 
vieţii moderne. 
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Să lăsăm aceste probleme, care nu sunt în competenţa noastră, dar 
pe care noi le-am amintit ca să fim atenţi să indicăm totuşi câteva 
Repere, să nu cădem în înşelările care sunt atât de periculoase în 
căutările mistice în general. 

Mistica gălăgioasă nu este cu adevărat o Mistică Creştină ortodoxă. 
Mistica prea expansionistă, mistica prea bogată în manifestări, 

iarăşi constituie o problemă. În Tradiţionalul Ortodox nu a rezistat, şi 
se pare că nu este o mistică echilibrată. 

Încă o dată menţionăm că Mistica Ortodoxă Creştină păstrează un 
echilibru între Mistica de Comuniune şi Mistica Personală. 

Mulţi Duhovnici de astăzi îşi arogă un drept de stăpânire totală 
asupra Vieţii Duhovniceşti a Credincioşilor. Mare atenţie în acest sens. 
Duhovnicii nu trebuie să îngrădească. Nu trebuie să dovedească un 
asemenea fixism de legiferări sau să facă dezlegări oricum, trecând 
chiar peste legile altora. De aceea se indică ca fiecare să aibă câte un 
Duhovnic, să nu treacă cu uşurătate de la un Duhovnic la altul, dar în 
Tradiţionalismul nostru Ortodox li se dă voie de a trece la alţi 
Duhovnici dacă Duhovnicul respectiv nu-i cultivă şi nu-i foloseşte. 
Duhovnicii îşi arogă puterea de a lega, de a nu se putea trece şi la alt 
Duhovnic, ceea ce nu este după Tradiţionalul strict Ortodox. Într-
adevăr, nu este bine ca un Credincios să treacă cu uşurătate dintr-o 
parte în alta, dar are totuşi Libertatea de a trece, dacă Duhovnicul 
respectiv nu îi ajută cu adevărat trăirea lui strict religioasă, atât în 
Comuniune, cât şi în Intimitatea sa Personală. Iar a face un fel de 
idolatrie a Duhovnicului, iar nu este admis în Mistica Ortodoxă. 

Nu trebuie făcută idolatrie, ci păstrat un echilibru între Libertatea 
Proprie şi legea Comuniunii.  

Comunismul mistic, ca şi ateismul mistic, ca şi organizaţiile secrete 
mistice sunt probleme grele şi ale Trăirii mistice, care în zilele noastre 
devin uneori chiar presante. 

Să Rugăm pe Preabunul DUMNEZEU să ne Învrednicească şi pe 
noi cu o picătură de HAR, ca într-adevăr şi noi să ne aducem cu ade-
vărat ÎNCHINAREA noastră de Făpturi Create faţă de ZIDITORUL şi 
FĂCĂTORUL nostru. 
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PREA SFÂNTĂ TREIME 
DUMNEZEUL nostru 
SLAVĂ Ţie, 
ÎNCHINARE Ţie, 
Iartă-ne. 
lartă-ne pentru puţinătatea noastră, 
Pentru incapacităţile noastre, 
Iartă-ne slăbiciunile, 
Nu lua în consideraţie 
 Păcatele noastre. 
Peste păcatele noastre 
Totuşi ne Închinăm Ţie, 
IUBIRE DUMNEZEIASCĂ, 
 MILA VEŞNICĂ. 
Treci peste micimea noastră, 
CHIPUL Tău SUFLAT în noi 
Este mai tare, 
Păcatul n-a putut să-l distrugă, 
Chiar acoperit. 
Dezvăluie-l TU, DOAMNE, 
Deschide-ne TU Ochii, DOAMNE. 
 MILA TA 
Să fie, DOAMNE, 
Picătura de HAR. 
SLAVĂ Ţie, 
PREA SFÂNTĂ TREIME. 
O, Rugătoarea, 
Rugătoarea BISERICII noastre, 
MAICA DOMNULUI, 
Şi Rugătorii BISERICII, 
A Măririi Împreună, 
A tuturor Sfinţilor, 
A UNIRII Cerului cu Pământul.  
O, ÎNTÂLNIRE, 
O, ÎMPĂRTĂŞIRE 
 A VEŞNICIEI, 
O, CÂNTARE 
 A VEŞNICIEI. 
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SFÂNTA LITURGHIE 
 
 
Să vedem ce este SFÂNTA LITURGHIE. Mulţi încă au nedumeriri 

şi de aceea este nevoie de câteva concretizări. Teologic, SFÂNTA 
LITURGHIE reprezintă forma perpetuă şi desăvârşită de ACTUALI-
ZARE a PREZENŢEI reale a MÂNTUITORULUI HRISTOS şi 
ACTULUI Său de ÎNTRUPARE. Unii se opresc în mod deosebit la 
ACTUL de Răscumpărare, noi încercăm să privim mai adânc şi să 
scoatem în evidenţă ACTUL Însăşi al Creaţiei, care este ACTUL 
ÎNTRUPĂRII FIULUI Lui DUMNEZEU. De aceea noi nu legăm 
SFÂNTA LITURGHIE direct de aşa-zisa Jertfă, Jertfa fiind un fel de 
adaos datorită păcatului. Noi nu o numim Jertfă, ci DAR-Dăruire-
Răspuns al Însăşi FIULUI Lui DUMNEZEU faţă de IUBIREA 
ABSOLUTĂ a TATĂLUI DUMNEZEIESC. 

Cum atenţionam şi în cele relatate mai înainte, FIUL Lui 
DUMNEZEU în Însăşi VIAŢA DUMNEZEIASCĂ FACE acest  
ACT de DĂRUIRE de RĂSPUNS faţă de IUBIREA TATĂLUI 
DUMNEZEU. De aceea şi Creaţia ca CHIP Direct al FIULUI are 
această Orientare de a se DĂRUI, de a face acest RĂSPUNS de 
DĂRUIRE. 

Noi considerăm CHIPUL Omului Însuşi CHIPUL LITURGIC. 
Omul are CHIPUL FIULUI ca ALTAR, are ACTUL FIULUI DUM-
NEZEIESC ca DĂRUIRE-RĂSPUNS faţă de IUBIREA TATĂLUI. 
De aceea FIUL Însuşi în ACTUL Creaţiei Se FACE VINUL, Face din 
Creaţie VINUL şi PRESCURA pe care le oferă TATĂLUI DUMNE-
ZEU şi apoi prin POGORÂREA şi INVOCAREA PREASFÂNTULUI 
DUH, BINECUVÂNTAREA IUBIRII TATĂLUI Face ca acest DAR 
al FIULUI să se PREFACĂ în TAINA cea MARE a Însuşi 
TRUPULUI FIULUI Lui DUMNEZEU, prin care Lumea primeşte 
Ridicarea la CHIPUL cel ÎMPLINITOR de UNIRE şi poate STA în 
FAŢA DUMNEZEIRII. 
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Deci SFÂNTA LITURGHIE nu este doar un Ritual al Creşti-
nismului. În Creştinism se dezvăluie ca Însăşi Esenţa Creaţiei. Noi 
insistăm mult pe acest fapt. Se tot vorbeşte că LITURGHIA ar fi un 
rezultat doar al zise i CRUCI şi al zisei ÎNVIERI şi al zisului ACT de 
RĂSCUMPĂRARE al Omului. Cum spune şi Sfântul Maxim 
Mărturisitorul, LITURGHIA este Însăşi Esenţa Creaţiei, este 
LITURGHIA COSMICĂ, a unui sens Cosmic. Cerul şi Pământul sunt 
Nevăzutul şi Văzutul care devin PRESCURA şi VINUL ce se oferă pe 
ALTARUL Însuşi al CHIPULUI de FIU, singurul unde coboară 
totodată IUBIREA TATĂLUI şi ÎNFĂPTUIREA DUMNEZEIASCĂ 
a PREASFÂNTULUI DUH. Doar în acest sens considerăm că 
LITURGHIA este o Esenţă a Însăşi VIEŢII de Creaţie. 

Omul este ALTAR, este DAR, este BISERICA-LITURGHISIRE, 
iar de aici încolo PREFACEREA EUHARISTICĂ, care de fapt este 
Însăşi ÎMPLINIREA şi ÎNFĂPTUIREA propriu-zisă a SFINTEI 
LITURGHII, este ACTUL pe care-l face într-o ACTUALIZARE 
VEŞNICĂ Însuşi DUMNEZEU, Care vine şi Primeşte DARUL 
FIULUI şi FIUL Însuşi UNEŞTE în Sine toată Creaţia Sa şi aşa 
Lumea STĂ cu adevărat înaintea FEȚEI DUMNEZEIEȘTI şi se poate 
vorbi de acea TAINĂ a zisei Îndumnezeiri, a STĂRII FAŢĂ în FAŢĂ 
cu Însuşi ABSOLUTUL DUMNEZEIRII, prin care Creaţia Participă 
la cele Dincolo de ea, fără să se piardă în ACTUL de a STA FAŢĂ în 
FAŢĂ CU DUMNEZEU. 

Noi insistăm foarte mult pe această noţiune, acest termen de DAR. 
Noi aducem la ALTARUL SFINTEI BISERICI DARUL-PRESCURA 
şi VINUL care reprezintă Însuşi Darul nostru, al CHIPULUI nostru de 
FIU, şi prin PREOT acest Dar este oferit ca să fie Transfigurat în 
ACTUL DUMNEZEIRII în TRUP şi SÂNGE, în LITURGHISIREA 
EUHARISTICĂ. 

Cel mai mare DAR pe care l-a adus Lumea a fost CHIPUL 
Feciorelnic al MAICII DOMNULUI, de aceea se consideră că 
PRESCURA este Însuşi CHIPUL MAICII DOMNULUI, care 
ACTUALIZEAZĂ ÎNTRUPAREA FIULUI Lui DUMNEZEU în 
Agneţul SFINTEI PROSCOMIDII, O ACTUALIZARE a TAINEI 
ÎNTRUPĂRII FIULUI, care totodată ASUMĂ pe toţi Credincioşii, toţi 
Fiii BISERICII, care aduc acest DAR. 
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De aceea lângă Agneţ, lângă CHIPUL FIULUI Actualizat prin 
PRESCURA-CHIPUL MAICII DOMNULUI, alături se pun şi 
Numirea Credincioşilor BISERICII respective. 

TAINA aceasta este de fapt TAINA LITURGHIEI BISERICII 
Creştine. CRUCEA devine prin ÎNVIEREA FIULUI DUMNEZEIESC 
ACTUL de Jertfă al răscumpărării şi ştergerii păcatului, care nu mai 
este nevoie să se ACTUALIZEZE. Şi ACTUALIZAREA sa rămâne în 
Unicul şi VEŞNICUL ACT care S-a făcut, şi acum, prin 
ACTUALIZAREA DARULUI FIULUI Lui DUMNEZEU, Jertfa ia 
CHIPUL de DAR, întrucât doar DARUL se poate preface în 
EUHARISTIE. De aceea Templul Vechiului Testament nu putea face 
Jertfa-DAR, LITURGHISIREA EUHARISTICĂ nu avea Slujba 
ALTARULUI. ALTARUL era în Tăcere. 

Prin LITURGHIA Creştină DARUL este PREFĂCUT-Transfigurat 
în EUHARISTIE. FIUL Lui DUMNEZEU este scos din CHIVOT, nu 
mai este Răstignit, nu mai stă în Mormânt, nu mai este Jertfa 
Sângeroasă, ci este PREOTUL, Însăşi PREOTUL care ASCULTĂ 
toată Creaţia, şi aşa prin COBORÂREA PREASFÂNTULUI DUH 
BINECUVÂNTAREA TATĂLUI PRIMEŞTE DARUL FIULUI şi 
Face acea posibilitate ca Lumea creată să poată Participa cu adevărat 
la Însăşi DUMNEZEIREA Cea DINCOLO de Creaţie. 

Se tot vorbeşte de o Jertfă de Taină permanentă. Încă o dată 
insistăm pe această conceptualizare; noi nu o mai numim propriu-zis 
Jertfă, dar această Jertfă este Jertfa ce s-a făcut şi care nu mai este 
nevoie să se facă. În DARUL PRESCURII şi VINULUI şi în 
Scoaterea Sfântului Agneţ, ACTUL de Permanentă ACTUALIZARE a 
PREZENŢEI şi ACTUL de reală-continuă REMEMORARE şi Activul 
DARULUI DUMNEZEIESC al FIULUI se PREFAC în DAR, şi aşa 
Jertfa este de acum DAR EUHARISTIC, DAR ÎNVIAT. 

LITURGHIA Creştină nu este Însăşi LITURGHIA CINEI celei de 
TAINĂ, ci LITURGHIA Frângerii PÂINII după ÎNVIERE. Mulţi nu 
fac această deosebire. În LITURGHIA CINEI celei de TAINĂ este o 
PREFIGURARE care prin ÎNVIERE se transformă în ACTUL 
Permanent al LITURGHISIRII EUHARISTICE Creştine. 

LITURGHIA CINEI celei de TAINĂ este Unică şi Irepetabilă. 
Repetabilă este LITURGHIA EUHARISTICĂ a Frângerii din ÎNTÂL-
NIREA Emausului. 
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FIUL Lui DUMNEZEU Săvârşeşte două ACTE LITURGICE: 
ACTUL Jertfei CRUCII-Drumului CRUCII, prin care PRIMEŞTE 
Jertfa Templului de la Ierusalim, Jertfa Preoţiei Vechiului Testament, 
pe care apoi o PREFACE în SACERDOŢIU, în PREOŢIA Creştină 
care este PESTE Jertfă, devine DARUL. De aceea este LITURGHIA 

VEŞNICEI ÎNVIERI, nu a Veşnicei Jertfiri, ci a ÎNVIERII Jertfei. 
Dacă noi încă mai avem Drumul CRUCII, prin DARUL pe care-l 

aducem şi prin LITURGHISIREA EUHARISTICĂ şi Darul CRUCII 
noastre se ASUMĂ şi se PREFACE în DARUL ÎNVIERII. În 

Euharistie, TRUPUL şi SÂNGELE FIULUI Lui DUMNEZEU nu 
mai sunt cele ale Vechiului Testament, nu mai sunt ale Jertfei 
CRUCII, ci ale CRUCII ÎNVIATE. Noi ne Împărtăşim din TRUPUL 
şi SÂNGELE FIULUI Lui DUMNEZEU Celui ÎNVIAT, nu ale Celui 
omorât pe CRUCE. 

Catolicii fac multă mistică a Crucificării şi Jertfei. Noi, Ortodocşii, 
în special, insistăm foarte mult pe CHIPUL de ÎNVIERE al EUHA-
RISTIEI, pe EUHARISTIA DARULUI ÎNVIAT, a lui HRISTOS Cel 
ÎNVIAT. 

Sigur că TAINA SFINTEI LITURGHII este aşa de mare, încât de 

fapt este CHIPUL VIEŢII VEŞNICE, al Eshatologicului. Este o 
PREFIGURARE a VEŞNICIEI. De aceea este TAINA Însăşi a 
VIEŢII ÎMPLINIRII. 

Încă o dată menţionăm că Mistica noastră Personală, Actul nostru, 

este până la momentul LITURGHISIRII EUHARISTIEI. De aceea noi 
nu putem fi decât în BISERICA SACERDOTALĂ SACRAMEN-
TALĂ, unde se depăşeşte Drumul CRUCII noastre, unde noi ca Chip 
al Vechiului Testament devenim şi CHIPUL Noului Testament, al 
EUHARISTIEI, al CRUCII, al CHIPULUI HRISTIC Cel ÎNVIAT. 

Noi ne ÎMPĂRTĂŞIM din CHIPUL FIULUI Lui DUMNEZEU 
EUHARISTIC Cel ÎNVIAT. 

Se vorbeşte că noi, datorită reîntoarcerii la păcate, în Drumul 
CRUCII noastre încă Îl Răstignim pe HRISTOS. Într-un fel Îl 

Răstignim. De aceea este vorba lui Pascal, care spune că FIUL Lui 
DUMNEZEU a rămas încă Răstignit pe CRUCE datorită Lumii care 
n-a putut depăşi păcatul şi nu se lasă de el. 
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Trebuie să facem nişte discerneri aici. Noi încă „săgetăm” cu 
suliţele noastre, cu păcatele noastre, în Drumul CRUCII noastre, 
CHIPUL Lui HRISTOS, CHIPUL MÂNTUIRII noastre de păcat. 

Pe noi sigur că ne doare mult păcatul şi adesea punem accent pe 
acest Act de a putea să ne depăşim păcatul. De aceea Însuşi 
MÂNTUITORUL ne spune că noi trebuie să ne purtăm CRUCEA 
proprie şi să-L urmăm. Până unde? Până pe Golgota, dar nu doar în 
Actul Răstignirii. Noi trebuie să-L urmăm pe MÂNTUITORUL chiar 
Dincolo de Golgota, până la Ziua ÎNVIERII; când ne uităm în mor-
mânt şi Îngerul ne spune: De ce-L căutaţi pe CEL Viu printre morţi?  

Iată TAINA LITURGHISIRII Creştine de a ne scoate din 
Mormântul păcatului în CHIPUL Lui HRISTOS Cel ÎNVIAT. Noi Îl 
urmăm pe HRISTOS şi ne Împlinim mersul Drumului CRUCII noastre 
proprii doar în CHIPUL Izbăvirii totale, care este ÎNVIEREA Lui 
IISUS. Noi ca Mlădiţe devenim şi ne UNIM doar în Butucul Cel 
ÎNVIAT. 

HRISTOS LITURGIC EUHARISTIC este HRISTOS Cel ÎNVIAT, 
care ca Butucul Cel DUMNEZEIESC ASUMĂ în Sine Creaţia Sa, pe 
care astfel o ridică la VEŞNICIA ÎNTÂLNIRII cu Însuşi Ziditorul şi 
Făcătorul. 

TAINA SFINTEI LITURGHII este TAINA Însăşi a CHIPULUI de 
TAINĂ al Creaţiei. De aceea Sfânta LITURGHIE Creştină nu este un 
simplu Ritual, nu poţi spune că poate Sta alături de celelalte Ritualuri.  
Toate celelalte Ritualuri şi Chipuri de Temple sunt doar Prefigurări.  
Preoţia antică este doar o Prefigurare de adevărată Sacerdoţie, de 
PREOŢIE SACRAMENTALĂ, care doar prin Creştinism şi prin 
HRISTOS poate să existe şi există. 

De aceea este o problemă foarte, foarte delicată aşa-zisa LITURGHIE 
Ecumenică. Eu nu încerc o dispută, că orice dispută cu privire la 
Religie devine un fel de politizare a Religiei, care este marea 
nenorocire a zilelor noastre. 

Creştinismul vine cu Împlinirea tuturor Prefigurărilor LITURGICE. 
Dacă celelalte Confesiuni acceptă o Liturghie Euharistică, o LITUR-
GHIE EUHARISTICĂ nu poate să existe decât în CHIPUL Creştin, 
pentru că noi nu putem să facem o batjocorire, să ne întoarcem la un 
Chip necreştin, să facem o regresie, să distrugem Noul Testament într-o 
regresie în Vechiul Testament. Şi atunci ce LITURGHIE să facem? 
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Ce LITURGHIE se face ca zisă Liturghie Ecumenică? Din ce se 
Împărtăşesc cei care participă la Liturghia Ecumenică? Că nu există 
decât o singură EUHARISTIE, şi anume EUHARISTIA HRISTICĂ. 

De aceea s-a desfiinţat Jertfa Templului de la Ierusalim, ca să nu 
mai existe două Jertfe, două Daruri. Prin ÎNVIEREA Lui HRISTOS 
Jertfa Templului de la Ierusalim nu mai există, s-a desfiinţat. De acum 
există numai DARUL Lui HRISTOS Cel ÎNVIAT, DARUL HRISTIC. 

Şi aici este problema foarte delicată. 
În LITURGHIA Ecumenică noi Creştinii vrem să păstrăm 

RITUALUL şi SACERDOŢIUL Creştin, că dacă nu păstrăm şi 
Actualizăm SACRAMENTALUL, PREOŢIA SACRAMENTALĂ 
Creştină devine o batjocorire. 

În Sfânta Liturghie Ecumenică, un Creştin nu poate să 
batjocorească CHIPUL SACERDOTAL Creştin, că nu poate fi decât 
HRISTIC-Apostolic. 

La Liturghia Ecumenică poate să se roage cineva cu mâinile în Sus, 
cum s-au rugat Preoţii păgâni ai Sfântului Ilie, că nu se va Coborî 
SFÂNTUL DUH, ci numai dacă Invocarea o va face o PREOŢIE 
SACRAMENTALĂ Creştină. 

Iar dacă se Roagă toţi împreună, trebuie ca ceilalţi să înţeleagă, şi 
nu ştiu cât vor accepta, că adevărata Coborâre a zisului „SFÂNT 
DUH” Ecumenic poate să Prefacă într-un fel de Euharistie aşa zisul 
„Dar adus”, ca Euharistie Ecumenică. Iar dacă nu acceptă acest lucru, 
iar se pune problema dacă este reală această Euharistie sau este doar 
un fel de simbol, ceea ce pentru noi, Creştinii, este o batjocură. La noi 
este PREFACERE reală, nu simbolică. Nu mai este o Prefigurare, este 
o ÎMPLINIRE. Şi aici este problema foarte delicată. 

Ieşirea din SACERDOŢIUL SACRAMENTAL Creştin Apostolic 
nu mai garantează PREFACEREA reală EUHARISTICĂ Creştină. De 
aceea noi, Creştinii, nu în sensul că suntem încuiaţi şi fixişti nu 
acceptăm Sacerdoţiul Femeii, pentru că Femeia este CHIPUL 
BISERICII, al MAICII DOMNULUI. MAICA DOMNULUI niciodată 
nu şi-a arogat dreptul acesta, deşi putea. Că înşişi Apostolii se 
Închinau înaintea MAICII DOMNULUI. Dar exact cum consemnează 
Sfântul Ioan Evanghelistul Cuvintele MÂNTUITORULUI înainte de a 
muri pe CRUCE: «Iată Mama ta» şi pe cele ale MAICII DOMNULUI: 
«Iată Fiul tău», în care încredinţează pe MAICA DOMNULUI ca pe 
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CHIPUL MAMEI Ucenicilor Săi, Fraţilor Săi şi pe Fraţii Săi îi 
încredinţează CHIPULUI MAMEI Sale, îi încredinţează CHIPULUI 
BISERICII Sale. Deci nu-i confundă, nu-i absoarbe şi nu-i contrariază. 
Fiecăruia, în schimb, îi dă Orientarea şi rolul său în Împlinirea 
CHIPULUI LITURGIC EUHARISTIC. 

A schimba, a falsifica aceste Orientări, nu mai poate fi Actualizarea 
totală a CHIPULUI HRISTIC, şi atunci ce Liturghie să mai fie? Este o 
problemă delicată. Iar a săvârşi o Liturghie ne-Euharistică reprezintă o 
batjocorire, ceea ce un Creştin nu poate să accepte. 

Noi căutăm nişte repere prin care să ne menţinem adevăratul CHIP 
de TAINĂ EUHARISTIC Creştin. 

Celelalte Confesiuni, în caz că ar vrea să participe la LITURGHIA 
Creştină, nu pot face aceasta minimalizând şi ştergând şi batjocorind 
CHIPUL EUHARISTIC Creştin.  

Creştinismul nici el nu poate accepta acest lucru, iar celelalte 
Confesiuni în sinceritatea lor nu pot să falsifice sau să desfiinţeze 
RITUALUL SACERDOTAL strict Creştin. 

Dorinţa de a Uni toată lumea într-o Credinţă Unică, considerând şi 
Creştinismul doar o treaptă de Credinţă Universală, iar este o 
problemă, pentru că Însuşi Apostolul Pavel este învinuit de Areopagul 
grec, când se duce în Grecia la Atena, că-L numeşte pe HRISTOS 
Începutul şi Sfârşitul, Împlinirea VEŞNICIEI şi Dincolo de HRISTOS 
nu mai poate fi alt Chip, declarând ABSOLUTISMUL CHIPULUI 
HRISTIC. 

Celelalte Confesiuni nu pot accepta acest ABSOLUTISM HRISTIC. 
De unde subterfugiile antihristicului, care mai de care mai făţişe sau 
mai ascunse. 

Problema ecumenică devine o problemă de cumpănă şi de grea 
încercare, aproape pentru toate Religiile, şi în special pentru Religia 
Creştină, în special pentru Religia Ortodoxă Creştină care este mai 
„conservatoare”. Păstrarea LITURGICULUI EUHARISTIC strict 
EUHARISTIC HRISTIC Apostolic face ca aceasta să pară lipsită de 

comunicare cu celelalte, dar de fapt este o tendinţă de a comunica, 
care este Însăşi Păstrarea în CHIPUL HRISTIC Apostolic, ce nu poate 
fi schimbat. Căci noi împlinim Actualizarea CHIPULUI HRISTIC, nu 
săvârşim un Act care nu ştim la un moment dat ce mai e, dat după 
vreme, politizat sau manevrat. 
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Nu se poate. 
Creştinul, şi în special cel Ortodox, tocmai prin păstrarea Chipului 

său pur-nealterat-neatins prezintă o sinceritate şi o garanţie faţă de 
celelalte, în specificul lor, fără rea voire şi contradicţie şi distrugere 
reciprocă şi aşa ajunge să facă această apropiere şi conlocuire, 
convieţuire, comunicare în care valorile în sine religioase să fie Trepte 
de urmare până la TAINA unei UNIRI care devine un ideal, o dorinţă 
şi putem spune că această Unire va fi mai mult o posibilitate a 
Eshatologicului.  

Omul este încă sub influenţa păcatului, şi niciodată nu poate face o 
adevărată UNIRE, ci un mers spre UNIRE, şi fericiţi cei care doresc 
acest mers. Lumea în contradicţie se va aduna împreună, dar nu vor fi 
totuna încă, decât atunci când se vor depăşi contrarietăţile şi vor intra 
în CHIPUL de TAINĂ al VEŞNICIEI, când nimeni nu va mai avea 
aşa-zisa Religie contrară. 

Acest contrar încă mai este Stigmatul păcatului Omului şi 
contrarul este o regresie, contrarul nu mai este Creştinism. ÎNVIEREA 
nu mai este contrar. Mulţi confundă ÎNVIEREA cu un fel de contrar al 
morţii. ÎNVIEREA este un Dincolo şi de VIAŢĂ şi de moarte, este 
peste ea, este Supra-CHIP. 

VEŞNICIA este peste VIAŢĂ şi moarte, Dincolo de toate. De 
aceea moartea nu există, VIAŢA trece în NEMURIRE. Dar în acest 
sens putem şi noi vorbi de LITURGHIE EUHARISTICĂ în Sine. De 
aici şi problema încă confuză a unei Practici mai noi de Împărtăşire 
deasă, fără să se mai ţină cont de pregătirea specială a Împărtăşirii.  

Sigur că în primele Veacuri Creştine, mai precis în chiar primul 
Veac, toţi care treceau şi primeau CHIPUL Creştin erau Împărtăşiţi 
direct ca o ACTUALIZARE intensă, însă, datorită slăbiciunilor  
Credincioşilor, încă de pe vremea Sfântului Apostol Pavel s-a observat 
că mulţi datorită Împărtăşirii cu nevrednicie se îmbolnăvesc şi chiar 
mor. Acest avertisment nu prea mai este luat în considerare. Nu ştiu 
prin ce împrejurări se produce această părere chiar în cadrul Teologilor 
şi a Teologiei, că a fi Creştin înseamnă în primul rând a te Împărtăşi.  
A merge la BISERICĂ înseamnă a te Împărtăşi. A fi Creştin înseamnă 
a te Împărtăşi pur şi simplu.  

Este o problemă foarte adâncă şi aici.  
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A fi Creştin în primul rând este să te Botezi, să treci prin Chipul de 
Templu, din Chip de Vechiul Testament să treci în CHIP de Nou 
Testament, să primeşti PECETEA CHIPULUI FIULUI Lui 
DUMNEZEU Cel ÎNTRUPAT, Deschiderea ALTARULUI şi Intrarea 
în Lucrarea Noului Testament. 

Fiecare Creştin devine o PREOŢIE în Potenţă, devine CHIP de 
BISERICĂ şi doar prin CHIPUL PREOŢIEI SACERDOTALE-
SACRAMENTALE poate să treacă mai departe. 

Creştinul se Opreşte în Faţa ALTARULUI, care acum este Deschis 
şi în care se face Slujba-RITUALUL LITURGHIEI EUHARISTICE. 
Această Oprire este Creştinul. Iar ÎMPĂRTĂŞIREA prin TAINA 
ALTARULUI este o altă Treaptă care ni se dă nouă doar ca o arvună a 
VEŞNICIEI, ca ACT Direct DUMNEZEIESC. 

FIUL Lui DUMNEZEU ne cheamă: Veniţi la Mine, Veniţi; dar 
Veniţi voi, care v-aţi dus CRUCEA, v-aţi Împlinit CRUCEA şi acum 
puteţi să primiţi ca şi Sfântul Ioan Evanghelistul ÎNFIEREA. 

Noi prin Botez primim într-un fel ÎNFIEREA-CHIPUL FIULUI, 
dar noi nu dăm Răspunsul de Înfiere. Trebuie să înţelegem că fără 
Răspunsul nostru Direct şi Personal nu poate fi o adevărată 
Împărtăşire. Trebuie să ai şi tu un Răspuns. 

Deci, Viaţa ta să o faci şi tu Dar. Ca să o faci Dar ALTARULUI 
EUHARISTIC trebuie să nu fie un Dar păcătos, că altfel nu este 
primit. Dacă nu te laşi cât de cât de păcat, nu te poţi Împărtăşi, pentru 
că Darul tău nu este primit. Tu nu te poţi Preface în Mlădiţă, tu nu te 
poţi UNI cu Butucul EUHARISTIC HRISTIC. Darul tău nu se lipeşte, 
nu se Uneşte, devine o Mlădiţă care se aruncă, se bagă în Foc.  

De aceea în Practica Creştină Ortodoxă baza cea mare este TAINA 
Spovedaniei, a Pocăinţei, este TAINA Opririi în Faţa ALTARULUI 
EUHARISTIC, a Postului şi apoi Intrarea şi Primirea în ÎMPĂRTĂŞIRE. 

Pentru un Creştin adevărul cel mai important îl constituie 
Spovedania şi Participarea la ACTUALIZAREA EUHARISTICĂ în 
care se face curăţirea-pregătirea. Acum nu mai există aşa-zisa Treaptă 
a catehumenului, însă la noi, Ortodocşii, se mai păstrează încă această 
Treaptă a pregătirii, pentru că cel care se pregăteşte, catehumenul, nu 
mai este cel nebotezat, ci cel care se pregăteşte pentru TAINA 
SFINTEI ÎMPĂRTĂŞANII EUHARISTICE. 



 90 

Noi suntem Catehumeni ai ÎMPĂRTĂŞIRII, nu ai Chipului de 
Creştin. Trebuie să facem această Pregătire. Mulţi Teologi nu iau în 
seamă această Pregătire. 

Unii Sfinţi Părinţi au fost foarte drastici, au împlinit un Chip de 
Asceză şi o Pregătire drastică şi serioasă. Sigur, după împrejurări, dar 
totuşi fără o Pregătire nu se poate. 

Fără Spovedanie, fără puţină Pocăinţă, fără hotărâre de a ieşi din 
păcat prin SFÂNTA EUHARISTIE noi nu primim iertare de păcat, 
cum se tot vorbeşte. Noi nu ne curăţim; trebuie să ne curăţim înainte să 
ne Desăvârşim, să ne Îndumnezeim. Noi trebuie să participăm la 
CINA cea de TAINĂ cu Haine de Nuntă, altfel suntem scoşi afară. 

Unde te duci tu împuţit, fără Haine de Nuntă? Nu eşti primit, iar 
dacă te faci fur de Cele Sfinte, să ştii că nu poţi să furi Cele Sfinte. 
Cele Sfinte nu se fură, ţi se pare că le furi, dacă le poţi lua, nu-ţi sunt 
de folos, ci chiar spre pedeapsă. 

Aşa că în Practica Bisericească Teologică ar trebui acordată acestor 
lucruri o atenţie deosebită. Tendinţele amintite se datorează unor 
confuzii. Poate şi noi, cei încă slabi şi cei de la „coada veacului”, am 
dori să intrăm în Viaţa Creştină, şi unii poate cu sinceritate am dori să 
ne Împărtăşim direct. Şi noi suntem chiar primiţi, dar cu adevărat să se 
vadă că ne lăsăm de păcat. Dar o mică Pregătire tot trebuie să existe. 
Iar a făgădui şi a nu te ţine de cuvânt devine şi o batjocorire în plus. 
Promite că te laşi de păcat, şi abia pe urmă îţ i poţi face ideea că Însăşi 
Împărtăşirea te curăţeşte de păcat. 

Trebuie bine înţeles, SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE nu te curăţeşte. 
Ca să o primeşti, trebuie ca tu să te curăţeşti, trebuie să faci Răspunsul 
tău de curăţire. Dacă nu faci Răspunsul tău de curăţire, nu te poţi 
Împărtăşi. Plus că trebuie să ai acea Atitudine în care să nu fii 
„obraznic”, pentru că a fi obraznic înseamnă o siluire, că nu te duci să 
iei Împărtăşania cu forţa: «Doamne, vrei nu vrei, Te iau». DUMNEZEU 
te primeşte, EL se dă, nu poţi să-L iei tu. O ceri, te duci cu umilinţă, te 
duci cu Darul tău. 

Mai este o Taină a unei Practici tradiţionale în care fiecare 
Credincios al unei BISERICI dintr-un Cătun, sau dintr-un Oraş, când 
aniversează Ziua Numelui său, să dea o PRESCURĂ să se facă 
LITURGHIE EUHARISTICĂ din ea. 
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La noi, Practica de a scoate zisele Miride sunt pe undeva o integrare 
în ACTUL LITURGIC EUHARISTIC, dar este mare TAINĂ, ca 
Însuşi CHIPUL de BISERICĂ care este CHIPUL FIULUI Lui 
DUMNEZEU Celui ÎNTRUPAT. 

De aici şi distincţia pe care încercăm noi să o facem între Chipul 
Vechiului Testament-Chipul Templului Vechiului Testament şi 
CHIPUL de BISERICĂ al Noului Testament. 

Templul este LITURGHISIREA CUVÂNTULUI fără ÎNTRUPARE, 
fără LITURGHISIRE EUHARISTICĂ. Preoţia Vechiului Testament 
este SACERDOŢIU-PREOŢIA CUVÂNTULUI, a LITURGHISIRII 
CUVÂNTULUI, iar în Noul Testament este LITURGHIA 
CUVÂNTULUI ÎNTRUPAT, Celui Evanghelic. Vechiul Testament 
are CUVÂNTUL Proorocilor, al Vorbirii Lui DUMNEZEU, iar în 
CHIPUL de BISERICĂ al Noului Testament Vorbirea se face şi 
TRUP şi se Împlineşte. De aceea, MÂNTUITORUL spune clar: până 
la Sfântul Ioan este Chipul Vechiului Testament, Chipul 
LITURGHISIRII CUVÂNTULUI, al CUVÂNTULUI descoperit prin 
Prooroci, iar la sfârşitul Proorocilor este Sfântul Ioan Botezătorul. De  
la el urmează CUVÂNTUL Cel ÎNTRUPAT, Însuşi CUVÂNTUL 
Evanghelic al FIULUI Lui DUMNEZEU Cel ÎNTRUPAT. 

Templul are LITURGHISIREA CUVÂNTULUI, în aşteptarea 
ÎNTRUPĂRII Sale, iar în Noul Testament se Împlineşte şi această 
ÎNTRUPARE, şi aşa este ÎMPLINIREA PREOŢIEI Vechiului 
Testament în PREOŢIA SACRAMENTALĂ EUHARISTICĂ a 
Noului Testament. 

De aceea trebuie înţeles că CHIPUL de BISERICĂ este CHIPUL 
FIULUI Lui DUMNEZEU Cel ÎNTRUPAT, care este Origine, nu este 
Produs. Nu Comunitatea unor Credincioşi face BISERICA, ci 
CHIPUL SACERDOTAL Preoţesc adună în jurul lui Comunitatea 
Credincioşilor, şi aşa se Săvârşeşte apoi LITURGHISIREA EUHA-
RISTICĂ în care Comunitatea este şi CHIPUL prin care FIUL Lui 
DUMNEZEU se ÎNTRUPEAZĂ. 

De aceea Comunitatea Credincioşilor este Pre-Închipuirea 
PRESCURII MAICII DOMNULUI, Fecioara care Adună, care face 
ÎNTRUPAREA LITURGHISIRII CUVÂNTULUI, şi aşa Butucul 
Viţei FIULUI Lui DUMNEZEU Adună în Sine Mlădiţele. Şi de aici 
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Însăşi Trăirea de TAINĂ Creştină, ca UNIRE, ca ÎNTÂLNIRE până la 
TAINA ÎMPĂRTĂŞIRII dintre Ziditorul DUMNEZEU şi Creaţia Sa-
Făptura. 

Urmaşii Apostolilor, urmaşii MÂNTUITORULUI sunt Apostoli.  
Acum în Noul Testament nu mai există Prooroci, ci Apostoli. Sfântul 
Apostol Pavel vorbeşte de un Dar al Proorocilor şi în Noul Testament, 
dar aici Proorocirea Apostolească este totuşi într-o distincţie faţă de 
Proorocirea Vechiului Testament. CUVÂNTUL Noului Testament este 
doar CUVÂNTUL FIULUI ÎNTRUPAT, CUVÂNTUL Evanghelic, pe 
când în Vechiul Testament CUVÂNTUL Proorocesc este în 
Aşteptarea ÎNTRUPĂRII. 

Trebuie făcută totuşi o distincţie, CUVÂNTUL Evanghelic este 
CUVÂNTUL FIULUI ÎNTRUPAT, pe când cel al Vechiului 
Testament este al CUVÂNTULUI care aşteaptă TAINA ÎNTRUPĂRII, 
a Venirii Lui Mesia. CUVÂNTUL Proorocesc al Noului Testament 
este CUVÂNTUL Evanghelic ca Însuşi CHIPUL BISERICII care 
adună apoi şi Mlădiţele şi Comunitatea Credincioşilor, şi aşa se poate 
Săvârşi TAINA LlTURGHISIRII EUHARISTICE, în care Ziditorul 
DUMNEZEU şi Creaţia pot STA FAŢĂ în FAŢĂ. 

Zisa Îndumnezeire de care vorbesc misticii şi teologii este în Noul 
Testament doar prin LITURGHISIREA EUHARISTIEI, ca o trecere 
de la LITURGHISIREA CUVÂNTULUI la LITURGHISIREA 
EUHARISTIEI. 

Vechiul Testament nu are LITURGHIA EUHARISTIEI. Jertfele 
Vechiului Testament sunt arderi de tot, pe când în Noul Testament 
Jertfa nu mai este omorâre, ci este ÎNVIERE. Noi în TRUPUL 
EUHARISTIC AL FIULUI Lui DUMNEZEU Cel ÎNTRUPAT facem 
ÎNVIEREA în VIAŢA cea VEŞNICĂ. Noi nu mai murim, ci trecem 
direct la VIAŢĂ. 

În Vechiul Testament, Sângele curăţă păcatul, în Noul Testament 
EUHARISTICUL nu numai că-l curăţeşte, ci îl Depăşeşte, îl Iartă, este 
Însăşi TAINA Jertfei ÎNTRUPĂRII FIULUI Lui DUMNEZEU, 
ridicată de acum la CHIPUL ÎNVIERII. LITURGHIA EUHA-
RISTICĂ este LITURGHIA ÎNVIERII. 

Mulţi folosesc o formulare mai mult Teologică, vorbind de Jertfa 
Liturgică. Într-un fel aşa este. Noi continuăm încă Memoriile 

păcatului şi chiar îl repetăm, dar prin LITURGHISIRE EUHARIS-
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TICĂ acest păcat este permanent ARS de HARUL cel Mare al 
TAINEI ÎNVIERII. LITURGHIA EUHARISTICĂ este LITURGHIA 
VIEŢII ÎNVIERII. 

Aşa trebuie înţeles că TAINA LITURGHISIRII EUHARISTICE 
este Însuşi IZVORUL, atât al ÎMPLINIRII ÎNTRUPĂRII FIULUI Lui 
DUMNEZEU, cât şi al LUCRĂRII peste păcatul căderii Creaţiei, al 
ÎMPLINIRII. De aceea Sfântul Apostol Pavel vorbeşte de LITUR-
GHISIREA EUHARISTIEI ca ÎMPLINIREA Desăvârşită, în care 
FIUL Lui DUMNEZEU este totodată Începutul şi Sfârşitul. Nu mai 
poate fi altceva de acum încolo. Un alt Chip al Revelaţiei 
DUMNEZEIEŞTI nu mai există, nu mai există altă Deschidere. 
ÎNVIEREA Lui HRISTOS este Deschiderea ultimă, ÎMPLINIREA 
tuturor Deschiderilor, în care de acum este o adâncire a STĂRII, a 
Răspunsului DUMNEZEIESC faţă de Creaţia Sa şi a Creaţiei faţă de 
Ziditorul său. 

Nu mai există altă Cale şi altă modalitate de ÎNTÂLNIRE dintre 
Creaţie şi Făcătorul ei decât în CHIPUL LITURGHISIRII EUHA-
RISTICE, la TAINA cea Mare a ÎMPĂRTĂŞIRII. 

Fiecare dintre noi poartă Chipul Templului, pentru că fiecare din 
noi nu putem Săvârşi decât LITURGHISIREA CUVÂNTULUI, iar 
LITURGHISIREA EUHARISTICĂ o face doar BISERICA cea 
HARISMATICĂ, cea SACRAMENTALĂ, PREOŢIA cea Nouă. 

Cea care tinde spre o Împărtăşire directă, spre o Euharistie a 
Cuvântului, nu este o Mistică propriu-zis Creştină, ci cu reminiscenţe, 
cu nostalgia anticului, a Vechiului Testament, în care se pune accent 
mai mult pe o metafizică. 

Nici Teologii de astăzi nu fac aceste discerneri, ci vorbesc adesea 
de o Împărtăşire directă de DUH. Duhovnicia o consideră o Împărtă-
şire de DUH, TRUPUL Lui HRISTOS-EUHARISTICUL îl consideră 
un Chip al DUHULUI. 

Trebuie bine înţeles, TRUPUL EUHARISTIEI este şi prin 
PREZENŢA DUHULUI, dar DUHUL nu dizolvă ÎNTRUPAREA 
CUVÂNTULUI, ci o evidenţiază şi o înlesneşte şi aduce ÎNTRU-
PAREA CUVÂNTULUI, ca la Buna Vestire, în care DUHUL SFÂNT 
Coboară şi se Zămisleşte în Fecioara Maria. PRESCURA EUHARIS-
TIEI se face ÎNTRUPAREA CUVÂNTULUI. 
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Deci Trăirea Duhovnicească Creştină, TAINA EUHARISTIEI nu 
este dizolvare în DUH. Trupul în Viaţă al MÂNTUITORULUI 
HRISTOS nu este Trup în DUH, cum se vorbeşte. Este într-adevăr 
ajuns la o condiţie Dincolo de Psiho-fizicul obişnuit, este intrat în 
Starea VEŞNICIEI, dar nu ca DUH, nu este din DUH, ci este TRUP, 
dar TRUP ÎNVIAT, este CUVÂNTUL ÎNTRUPAT, este CUVÂNTUL 
EUHARISTIC. 

Trebuie făcute bine aceste evidenţieri şi aceste discerneri, fără de 
care nu se poate avea orientarea clară a Trăirii Duhovniceşti Creştine.  

Viaţa Duhovnicească nu este dizolvarea în DUH a TRUPULUI. 
ICONICUL de care vorbim noi nu este trecerea spre DUH, spre 
Vederea de DUH. Vederea Duhovnicească este Vederea HARICĂ a 
LUMINII prin care avem acces la TRUPUL ÎNVIAT-CUVÂNTUL 
ÎNVIAT EUHARISTIC. Transformarea aceasta, Prefacerea aceasta a 
CUVÂNTULUI în TRUPUL EUHARISTIC este Vederea cea Duhov-
nicească strict Creştină. 

Mistica Vederii unei LUMINI Pure, Spirituale, Dincolo de orice 
Formă, de orice Trup, nu este strict a Noului Testament. EUHA-
RISTICUL LITURGHIEI Creştine aduce real ÎNTRUPAREA 
CUVÂNTULUI şi dacă nu se Arată şi nu se Face ÎNTRUPAREA 
CUVÂNTULUI, nu este reală Coborâre nici a SFÂNTULUI DUH. 
Prefacerea prin SFÂNTUL DUH este tocmai această Deschidere de 
ÎNTRUPARE a CUVÂNTULUI. 

Nu există în sensul strict al Noului Testament Creştin altă Cale 
decât ÎNTRUPAREA CUVÂNTULUI. De aceea noi folosim şi 
căutăm să dăm această Configuraţie a zisului ICONIC, ICONICUL în 
sensul ÎNTRUPĂRII CUVÂNTULUI. De aceea, în Teologia 
ICOANEI, ICOANA este considerată o modalitate de ÎNTRUPARE a 
CUVÂNTULUI. Astfel ICOANA a intrat în Cultul BISERICII, în 
Cultul Lucrării EUHARISTICE. 

Materialul dispreţuit de metafizicile mistice antice în LITUR-
GHISIREA EUHARISTICĂ este într-o Conlucrare şi Conlocuire. 
Spiritul Noului Testament este CUVÂNTUL ÎNTRUPAT, nu 
Cuvântul transformat în DUH, ci ARĂTAREA CUVÂNTULUI de 
către SFÂNTUL DUH, Mărturisirea-Mărturia-Arătarea CUVÂNTULUI 
ÎNTRUPAT, ca la Botez, în care SFÂNTUL DUH Coboară peste 
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HRISTOS ÎNTRUPAT, ca la Schimbarea la Faţă în care SFÂNTUL 
DUH Străluminează Vederea ca să se evidenţieze CUVÂNTUL cel 
ÎNTRUPAT, HRISTOS Cel ÎNTRUPAT, nu HRISTOS Cel de DUH. 

Sigur că prin Schimbarea la Faţă este şi TAINA aceea a 
ARĂTĂRII DUMNEZEIRII FIULUI, că nu este o simplă Creatură, ci 
Însuşi FIUL Lui DUMNEZEU Cel ÎNTRUPAT şi LUMINA aceea 
Transfiguratoare Îl Mărturiseşte ca DUMNEZEU Adevărat, dar 
accesibil nouă prin TAINA ÎNTRUPĂRII Sale. 

La Schimbarea la Faţă s-a văzut FIUL Lui DUMNEZEU Cel 
ÎNTRUPAT, nu Cel Dincolo de TRUP. S-a văzut TAINA aceea în 
care DUMNEZEU S-a ÎNTRUPAT, a luat CHIP de ÎNTRUPARE şi 
totodată TAINA Transfigurării ÎNTRUPĂRII în CHIP DUMNE-
ZEIESC. 

Această Conlocuire, această Întrepătrundere neamestecată a TAINEI 
ÎNTRUPĂRII este EUHARISTICUL Creştin al Noului Testament, care 
face din LITURGHISIREA CUVÂNTULUI, a Templului, Împlinirea 
Desăvârşirii care este EUHARISTICUL-ICONICUL. 

Misticile pur spiritualiste nu sunt mistici direct Creştine, sunt o 
căutare încă de stil antic, în dorinţa de ÎNTÂLNIRE, de UNIRE până 
la acea TAINĂ a zisei Îndumnezeiri. 

Şi aici încercăm să evidenţiem iarăşi câteva repere despre aşa-zisa 
Îndumnezeire, theosis, de care vorbeşte Teologia. 

Îndumnezeirea în sensul strict Creştin şi în sensul Iconic 
Liturghisitor EUHARISTIC nu este transformarea în ceva de DUH 
Dincolo de orice Formă şi Chip de Creaţie, ci tocmai această Conlocuire 
din DUMNEZEIREA ÎNTRUPĂRII FIULUI. Noi luăm FAŢA FIULUI 
Celui ÎNTRUPAT în Îndumnezeire. Noi nu ne Îndumnezeim direct prin 
SFÂNTUL DUH, ci SFÂNTUL DUH ne înlesneşte să căpătăm FAŢA 
FIULUI Celui ÎNTRUPAT, CUVÂNTULUI Celui ÎNTRUPAT, Celui 
EUHARISTIC, şi în această ÎNTRUPARE vine Conlucrător şi 
Conlocuitor şi Coprezent şi SFÂNTUL DUH Direct şi personal, după 
cum s-a Arătat la Botez. 

În LITURGHISIREA EUHARISTICĂ Preotul Invocă pe SFÂNTUL 
DUH ca să vină să ne adune şi pe noi, Mlădiţele, în Butucul Viţei 
Supracosmice, care este ÎNTRUPAREA CUVÂNTULUI. 

Această evidenţiere multora li se pare un fel de filozofie mistică, 
considerând-o chiar un fel de amestec. Din contră, eu încerc o scoatere 
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din aceste amestecuri şi confuzii. Fac nişte distincţii clare, tocmai ca să 
nu se mai amestece lucrurile, să nu se mai confunde. 

Unii fac nişte formule ca nişte slogane, aplicându-le ca pe nişte 
„ştampile”. În Mistică sunt într-adevăr nişte Taine, dar Taina Creştină 
întotdeauna are şi partea descoperitoare. 

Comunitatea BISERICII este Adunarea Credincioşilor care sunt 
chemaţi la ÎMPĂRTĂŞIREA cea DUMNEZEIASCĂ, la CINA cea de 
TAINĂ, unde trebuie să vină în Haină de Nuntă, adică în Stare de 
pregătire, de curăţire, altfel nu se vor putea Împărtăşi. La Nuntă vor fi 
mulţi care vor veni şi fără Haine de Nuntă, fără pregătire. 

Comunitatea, Adunarea Credincioşilor poate fi şi fără această 
pregătire. Este chemarea generală, Intrarea prin ÎMPĂRTĂŞIRE va fi 
doar a acelora care au putut face şi această Pregătire. De aceea în 
Practica RITUALULUI LITURGIC Creştin Adunarea nu este în 
obligaţia unei Împărtăşiri a întregii Comunităţi, deşi idealul acesta ar fi. 

Practica actuală a Împărtăşirii indiferent de Pregătirea Credin-
cioşilor este doar idealul, însă se fac nişte greşeli. Cei care Împărtăşesc 
fără pregătirea Credincioşilor, fără Haina de Nuntă, fac totuşi o 
greşeală. Nu însăşi Împărtăşirea dă Haina de Nuntă, cum se crede. De 
aceea, în RITUALUL Creştin Ortodox, în special ÎMPĂRTĂŞIREA 
este o altă Treaptă. 

Noi avem CHIPUL de ALTAR în noi, Chipul de Filiaţie, avem 
Răspunsul nostru de a-l duce DAR, această Dăruire-Darul nostru, de  
a-l face LITURGHISIRE, de a-l duce apoi la LITURGHISIREA 
EUHARISTICĂ a PREOŢIEI SACRAMENTALE. Astfel Lucrarea 
noastră Duhovnicească este până la Uşa ALTARULUI. 

Tot ceea ce intră în ALTAR intră în altă Treaptă, Treapta PRE-
FACERII DUMNEZEIEŞTI, care nu mai este Lucrarea credinciosului, 
ci LUCRAREA Directă a Lui DUMNEZEU. Şi urmează cealaltă 
Treaptă, a ÎMPĂRTĂŞIRII, care de asemenea este DĂRUIREA, tot a 
Lui DUMNEZEU. Noi nu putem fi furi de Cele Sfinte. Iar dacă 
suntem Chemaţi la ÎMPĂRTĂŞIRE, sunt chemaţi cei care au 
Pregătirea. Să nu se confunde Participarea la RITUALUL EUHA-
RISTIC al Credincioşilor cu ÎMPĂRTĂŞIREA. 

ÎMPĂRTĂŞIREA este urcarea unei alte Trepte. Ar trebui bine 
deosebite aceste lucruri, ca să nu se cadă într-un fel de furt de Cele 
Sfinte, un fel chiar de batjocorire. 
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Ca Mistică, pericolul unei degradări a TAINEI noi îl considerăm în 
primul rând ca o părere fără discernere că Viaţa Duhovnicească este o 
Viaţă de transformare în DUH. 

Noi nu ne transformăm în DUH, ci primim DUHUL PREASFÂNT 
care ne Arată nouă CHIPUL FIULUI Lui DUMNEZEU, CHIPUL 
ÎNTRUPĂRII FIULUI Lui DUMNEZEU. DUHUL SFÂNT este 
numai în Arătarea FIULUI Cel ÎNTRUPAT DUMNEZEIESC. 

DUHUL nu dizolvă ÎNTRUPAREA FIULUI Lui DUMNEZEU, 
TRUPUL ÎNVIAT EUHARISTIC nu este TRUP Transformat în 
DUH. De aici şi părerea că noi ne Împărtăşim din DUH. Împărtăşirea 
ar fi Împărtăşire de DUH. Nu este aşa. Noi ne ÎMPĂRTĂŞIM real şi 
faptic prin LUCRAREA cea DUMNEZEIASCĂ a PREASFÂNTULUI 
DUH, ne ÎMPĂRTĂŞIM din TRUPUL de ÎNTRUPARE al FIULUI 
Lui DUMNEZEU, nu din transformarea FIULUI lui DUMNEZEU în 
DUH. Noi ne ÎMPĂRTĂŞIM de Coborârea FIULUI lui DUMNEZEU 
în Creaţie, şi Coborârea nu o face Transformarea în DUH, ci o face 
tocmai ÎNTRUPAREA. Prin ÎNTRUPARE noi primim accesul, 
legătura şi ÎNTÂLNIREA cu DUMNEZEIREA. 

Repetăm, noi nu ne Îndumnezeim prin Transformarea absorbirii 
într-o Stare de DUH, ci noi ne Îndumnezeim tocmai prin CHIPUL de 
TAINĂ al FIULUI Lui DUMNEZEU care se ÎNTRUPEAZĂ. Noi nu 

ne întâlnim cu DUMNEZEIREA intrând în DUMNEZEIRE, ci ne 
ÎNTÂLNIM CU DUMNEZEIREA între DUMNEZEIRE şi CHIPUL 
de Creaţie. Noi nu putem intra în DUMNEZEIRE direct, în FIINŢIALI-
TATEA DUMNEZEIRII, şi nici DUMNEZEIREA nu intră în Fiinţiali-
tatea noastră, pentru că ne-ar Desfiinţa, ci se face ÎNTÂLNIREA de 

TAINĂ între noi, şi acest între este EUHARISTICUL, este 
ÎMPĂRTĂŞIREA, este ÎNTÂLNIREA. Aici este TAINA cea mare, a 
LITURGHISIRII EUHARISTICE, în care este ca Origine şi CHIPUL 
de BISERICĂ al Comuniunii, al Adunării Credincioşilor. De aceea 
CHIPUL de BISERICĂ este Însăşi TAINA BISERICII în Sine. 

Noi vorbim în CHIP de BISERICĂ în Sine, în TRUP de 
EUHARISTIE în Sine ca Origine. DUHUL PREASFÂNT Coboară 
doar peste CHIPUL EUHARISTIC şi-n Arătarea şi accesibilitatea 
CHIPULUI de ÎNTRUPARE EUHARISTIC. DUHUL SFÂNT, ca şi 
la Botez, Coboară peste FIUL. 
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O Coborâre doar de DUH, o transformare a FIULUI în DUH, nu 
este Creştinism. În Creştinismul de astăzi se vorbeşte de o Duhovnicie 
a DUHULUI, o Duhovnicie fals Duhovnicească, general Duhovnicească. 
Nu putem avea acces la DUMNEZEIRE decât în acest între , în 

această ÎNTÂLNIRE dintre DUMNEZEIREA Cea de DINCOLO de 
toate şi Fiinţialitatea noastră de Creaţie, fără amestecare. 

Idolatria face tocmai această greşeală, de la un amestec şi până la o 
confundare dintre cele două. De aici şi zisul panteism, în care 
DUMNEZEIREA face Iluzia unei Creaţii şi amestecul ei cu 
manifestarea-Creaţia, ca şi Iluzia Creaţiei că ar fi manifestarea 
DUMNEZEIRII. Nu este aşa. DUMNEZEIREA Creează real o 
Fiinţialitate de Creaţie şi Creaţia se manifestă ca Răspuns. 

Manifestarea, Lucrarea, Mişcarea, Viaţa nu sunt Însuşi ACTUL de 
Creaţie al Lui DUMNEZEU. DUMNEZEU Creează o Fiinţialitate de 
Creaţie Vie, apoi ce se auto-manifestă pe Sine. DUMNEZEU Creează, 
în termeni mai moderni, Maşina în funcţionaliate, Maşina gata care 
poate să meargă, poate fi condusă, poate să facă faţă la toate mişcările, 
are această TAINĂ a VIEŢII Proprii. 

Pronia sau Purtarea de grijă a lui DUMNEZEU este în sensul că 
DUMNEZEU se PECETLUIEŞTE şi rămâne un ACTIV Indestructibil 
al Creaţiei Sale. Cum s-ar zice, CHIPUL rămâne neatins. De aceea 
Fiinţialitatea de Creaţie nu poate fi distrusă, ea se regenerează 
permanent tocmai în ACTIVUL PECETEI DUMNEZEIEŞTI, ACTIV 
care rămâne în VEŞNICIE. 

TAINA de ACITV DUMNEZEIESC Veşnic este Însăşi TAINA 
VIEŢII noastre de Creaţie, dar ÎNTÂLNIREA dintre Creaţie şi 
DUMNEZEIRE este între CHIPUL DUMNEZEIESC DINCOLO de 
toate CHIPURILE şi CHIPUL de Creaţie, ca Răspunsuri. ÎNTÂLNIREA 
dintre DUMNEZEIRE şi Creaţie este ÎNTÂLNIREA de Răspuns. 

Noi ÎNTÂLNIM DUMNEZEIREA dacă Răspundem lui 
DUMNEZEU, iar DUMNEZEU Răspunde Răspunsului nostru. Noi 
vom Vedea pe DUMNEZEU dacă EL Vine şi se Arată ca 
ÎNTRUPARE. Îl Vedem pe DUMNEZEU doar dacă ne arătăm 
înaintea Lui. Rugăciunea EUHARISTICĂ Creştină este prin acest 
CHIP al ÎNTRUPĂRII, cel Dintre DUMNEZEIRE şi Fiinţialitatea de 
Creaţie. 
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Cine nu se Împărtăşeşte de TRUPUL EUHARISTIC nu poate avea 
niciodată ÎNTÂLNIREA cu DUMNEZEIREA. De aceea Creştinul 
Ortodox, Creştinul în general, fără ÎMPĂRTĂŞIRE EUHARISTICĂ 
nu are Viaţă propriu-zisă Creştină. 

Părerea că Rugăciunea Duhovnicească Creştină este o Împărtăşire 
directă de DUH nu este Creştină cu adevărat, ci o reîntoarcere-regresie 
în Chipul antic al Vechiului Testament, în care nu este încă 
ÎNTRUPARE. ÎNTRUPAREA este în CHIPUL Noului Testament. 

Adunarea Credincioşilor este Chipul Vechiului Testament şi 
ÎMPĂRTĂŞIREA este CHIPUL Noului Testament. 

Noi Credincioşii purtăm Chipul Vechiului Testament, dar totodată 
purtăm şi CHIPUL Noului Testament, pe care îl Activăm, îl Arătăm 
prin ÎNTRUPAREA EUHARISTICĂ. Noi prin Botez primim 
PECETEA Noului Testament, CHIPUL FIULUI şi PECETEA 
Mirungerii SFÂNTULUI DUH, dar ÎNTÂLNIREA dintre DUMNE-
ZEIRE şi Creaţie se face prin această TAINĂ a SFINTEI 
EUHARISTII-ÎMPĂRTĂŞIRE. 

Teologii de astăzi caută încă să dezbată această TAINĂ a 
ÎMPĂRTĂŞIRII. Trebuie bine înţeles, Participarea unei Adunări de 
Credincioşi la TAINA PREFACERII EUHARISTICE nu trebuie să fie 
confundată cu ÎMPĂRTĂŞIREA însăşi.  

Comunitatea este chemată să se adune în Participarea la 
PREFACERE, în care Darul Credincioşilor se PREFACE în TRUPUL 
Însuşi, în CHIPUL ÎNTRUPĂRII, în PRESCURA-Darul Comuniunii, 
al Adunării BISERICII. PRESCURA aceasta se face EUHARISTIE. 
Deci prin însuşi Ritualul SACRAMENTAL EUHARISTIC Comuni-
tatea Însăşi a BISERICII se face ÎMPĂRTĂŞANIE-EUHARISTIE-
ÎNTRUPARE. 

Aşadar, este de o mare importanţă această Participare, prin care şi 
tu ca Mlădiţă te UNEŞTI cu Butucul Viţei DUMNEZEIEŞTI a 
ÎNTRUPĂRII FIULUI DUMNEZEIESC EUHARISTIC, Cel Care se 
ÎNTRUPEAZĂ. 

Noi ne facem, prin Participarea la TAINA EUHARISTICĂ, Una cu 
TRUPUL lui HRISTOS, dar fără să ne transformăm propriu-zis în 
TRUPUL lui HRISTOS, ci intrăm în circulaţia DUMNEZEIASCĂ a 
TRUPULUI, a TAINEI ÎNTRUPĂRII lui HRISTOS, care ne dă apoi 
accesul şi la ÎMPĂRTĂŞIRE, care este Dialogul cel Dintre . 
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Noi trebuie Direct şi Personal să Vorbim cu DUMNEZEIREA. 
Această Vorbire este ÎMPĂRTĂŞIREA, Dialogul este ÎMPĂRTĂ-
ŞIREA. De aceea Împlinirea de TAINĂ a Rugăciunii Creştine este 
acest Dialog de ÎMPĂRTĂŞIRE, aici e Împlinirea. Cine nu se 
Împărtăşeşte, n-a ajuns la Vorbirea de TAINĂ Duhovnicească 
Creştină, ci doar la o Prezenţă. 

Noi, în BISERICĂ, în Adunare, în Participarea la TAINA 
EUHARISTICĂ, avem acces doar la o PREZENŢĂ de TAINĂ 

DIVINĂ, STĂM în PREZENŢA Lucrării de TAINĂ DUMNEZE-
IEŞTI. Dar ÎNTÂLNIREA şi VEDEREA sunt ÎMPĂRTĂŞIREA. 

De aceea şi pustnicii şi Sfinţii nu puteau trece în VEŞNICIE fără 
această TAINĂ a ÎMPĂRTĂŞIRII. Maria Egipteanca, deşi ajunsese la 
o TAINĂ Duhovnicească Înaltă, n-a trecut în VEŞNICIE până n-a fost 
ÎMPĂRTĂŞITĂ de Preotul Zosima.  

Se vorbeşte în Vieţile Sfinţilor că Pustnicii, chiar dacă trăiesc, şi 
trăiau, foarte izolaţi, în Viaţa aceea dincolo de Adunarea obişnuită a 
BISERICII, veneau în mod nevăzut şi se ÎMPĂRTĂŞEAU din 
EUHARISTIE. 

Este o Taină foarte mare, şi pe mine m-a preocupat mult problema 
aceasta. Şi în Învăţăturile Sfinţilor noştri Părinţi se accentuează această 
Taină, că noi avem CHIPUL lui DUMNEZEU în noi. Dar care CHIP 
al Lui DUMNEZEU în noi? Sfântul Nicodim Arghioritul spune: 
CHIPUL Lui DUMNEZEU în noi este tocmai CHIPUL FIULUI Lui 
DUMNEZEU în noi, de aceea noi trebuie să ne Împărtăşim permanent 
din CHIPUL FIULUI Lui DUMNEZEU. 

Insistăm pe aceste câteva repere ale Vieţii LITURGHIEI 
EUHARISTICE, în tradiţionalul Creştin ortodox în special. Se pune 
mare accent pe grija şi pe Taina păzirii Sacramentale a SFINTEI 
EUHARISTII-ÎMPĂRTĂŞANII, încât PREOTUL este atât Săvârşi-
torul, cât şi Păzitorul, cel care Păzeşte această TAINĂ să nu fie 
batjocorită. 

Mulţi pun accentul pe Lucrătorul Sacramental, dar tot atât de 
important în tradiţionalul Ortodox, pe lângă Lucrătorul Sacerdotal 
Preoţesc, este şi Păzitorul TAINEI. Cele două mari greşeli de care este 
judecat în primul rând Preotul sunt Dezlegarea Duhovnicească la 
Mărturisirea-Spovedania Credinciosului şi Dezlegarea la SFÂNTA 
ÎMPĂRTĂŞANIE fără Păzirea Prea Sfântă a acesteia. 
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Cele două obligaţii ale Preotului sunt acestea, de la care pornesc 
toate celelalte greşeli. De aceea în Viaţa Duhovnicească Creştină este 
nevoie de TAINA Spovedaniei, ca dezvelirea ACTIVULUI 

PECETEI Botezului, reînnoirea Lucrării PECETEI Botezului, 
reintrarea în accesibilitatea UNIRII cu ARHECHIPUL Botezului, ca o 
Primire de Haină de Nuntă, ca să putem Participa apoi la LITUR-
GHISIREA EUHARISTICĂ şi, mai mult, urcând apoi la Treapta 
ÎMPĂRTĂŞIRII. Noi nu ne putem ÎMPĂRTĂŞI fără Spovedanie. 

În Viaţa Creştină Ortodoxă în special, nu se poate da Împărtăşanie 
fără Spovedanie, fără legătura cu ACTIVUL CHIPULUI FIULUI, al 
ÎNTRUPĂRII DUMNEZEIEŞTI. 

Spovedania ne dă nouă accesibilitatea. De aceea într-un tradiţional 
se vorbeşte de această Practică Ritualică, în care toţi Credincioşii se 
Spovedesc în mod deosebit, dacă nu în fiecare zi, barim o dată pe lună, 
aşa cum este încă tradiţionalul. Adevăratul Creştin să facă această 
Spovedanie din 40 în 40 de Zile, şi aşa se menţine în HARUL Lucrător 
de accesibilitate EUHARISTICĂ. 

Se vorbeşte chiar de o Împărtăşire periodică, din 40 în 40 de zile a 
Credinciosului mai râvnitor, dar Împărtăşirea zilnică sau Săptămânală 
sau mai deasă nu este în Practica direct Ortodoxă Creştină, pentru că 
această Împărtăşire este o Treaptă a VEŞNICIEI. Deschiderea şi 
Creşterea noastră Duhovnicească încă n-a ajuns la Fructul VEŞNICEI. 

De aceea pentru noi cel mai important Act al LITURGHISIRII 
EUHARISTICE este Spovedania şi Participarea la RITUALUL 
SACERDOTAL-SACRAMENTAL al Săvârşirii EUHARISTIEI. 

Noi luăm după Participare Anafura şi Aghiasma-Apa Sfinţită ca 
fărâmiturile de la CINA cea de TAINĂ, la care se Împărtăşesc doar 
Sfinţii cei Vrednici, cei care au făcut Pregătirea. 

Această Smerenie în care tu îţi recunoşti nepregătirea este de mare 
importanţă în Viaţa Duhovnicească Creştină. A te duce spre 
Împărtăşire fără această Smerenie, fără această Închinare, fără această 
Oprire la HOTARUL de TAINĂ, fără această Stare a ta, nu este cu 
adevărat Chip Creştin Ortodox. De aceea nu degrab să te Împărtăşeşti, 
dar degrab să te Spovedeşti, degrab să te Opreşti la HOTARUL de 

TAINĂ, din care să primeşti doar aceste Raze-fărâmituri de SFÂNTĂ 
ÎMPĂRTĂŞANIE care sunt Anafura şi Sfânta Aghiasmă, ca unele 
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Binecuvântate, atinse de SFÂNTA EUHARISTIE-ÎMPĂRTĂŞANIE, 
ca acea Femeie care s-a atins de MÂNTUITORUL. 

Noi trebuie să ne recunoaştem că nu suntem vrednici mai mult, ci 
doar această Smerenie apoi ne dă şi accesibilitatea cea mare a 
ÎMPĂRTĂŞIRII. 

Zisa Mistică a Împărtăşirii zilnice, prin care se face o zisă Curăţire 
şi Unire cu DUMNEZEIREA nu este Chip propriu-zis al Vieţii 
Creştine Ortodoxe în special.  

Nici Sfinţii cu Viaţă deosebită-atentă nu îndrăznesc să treacă 
HOTARUL de TAINĂ care este ÎMPĂRTĂŞANIA. Nu îndrăznesc 
oricum, cu atât mai mult nu trebuie s-o facem noi cei de jos şi cei de 
rând. A îndrăzni să treci HOTARUL acesta de TAINĂ nu este Creştin 
Ortodox. 

Să ne ajute Preabunul DUMNEZEU să ne dea şi nouă intrarea din 
când în când la CINA cea de TAINĂ, ca să nu fim lipsiţi de 
Deschiderea şi ÎNTÂLNIREA încă din această VIAŢĂ, ÎNTÂLNIREA 
cea VEŞNICĂ. 

Adam şi Eva s-au grăbit să mănânce din Trupul Pomului Oprit.  
Este o mare TAINĂ acest Pom, zis al Ispitirii. Prin sfatul demonic 
luciferic, Adam şi Eva forţează Intrarea şi cad în păcatul cel groaznic. 
De aceea şi Sfântul Apostol Pavel avertizează că aceia care se 
Împărtăşesc cu nevrednicie pot muri. Urmând Sfatul luciferic, prin 
Pomul Oprit din Rai, Adam şi Eva fac un fel de Împărtăşire forţată, o 
rupere, de aceea cad în golul păcatului, al propriei rupturi care se face 
apoi moarte. Trebuie bine discernute aceste repere. 

Zisele Canoane ale BISERICII Ortodoxe ale Sfinţilor Părinţi nu 
trebuie considerate doar simple formalităţi. Fiecare Preot Duhovnic 
poate fi economul de Taină al ÎMPĂRTĂŞIRII Credincioşilor, dar nu 
poate fi distrugătorul şi batjocoritorul lor.  

Economul este acela care dă fiecăruia după necesarul şi după 
vrednicia sa. 

Încă un lucru care trebuie precizat. Se tot vorbeşte, se tot întreabă: 
Ce este Viaţa Duhovnicească Mistică, zisă Isihastă? Aici se fac nişte 
confuzii şi chiar unii ajung să contrazică aproape totul. 

În Viaţa Duhovnicească Mistică Creştină Ortodoxă s-a consfinţit 
această denumire de Isihasm-Isihie-Liniştire , găsirea acelui Liman de 
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Taină a Fiinţialităţii noastre de Creaţie, Liman ce nu poate fi decât în 
legătură cu ÎNTÂLNIREA DUMNEZEIASCĂ. 

O dată cu Sfântul Simeon Noul Teolog şi cu Sfântul Grigorie 
Palama această Isihie devine chiar Esenţa Vieţii Duhovniceşti Creştine 
Ortodoxe. Problema care se pune: Ce este această modalitate Specific 
Mistic Creştin Ortodoxă? Unii o numesc Tehnică, alţii o numesc un 
anumit specific şi o anumită Modalitate, o anumită Stare. 

O dată cu strângerea acestor preocupări lăsate în scris de unii Sfinţi, 
aşa-zisa Filocalie adunată mai ales la greci şi apoi răspândită în special 
în Viaţa Duhovnicească Slavă, textele Filocalice au devenit Baza 
acestei Practici. Unii vor s-o numească Tehnică. Atunci ce e? Ca un 
limbaj Creştin Ortodox, este o Lucrare Duhovnicească. 

Noi, mai ales cei de astăzi, traducem orice lucrare şi într-o anume 
Modalitate. De aceea cuvântul Tehnică a devenit un cuvânt uzual şi 
considerat mai uşor de înţeles. Orice lucrare a noastră implică şi 
anumite modalităţi tehnice. 

În Lucrarea Duhovnicească Isihastă noi trebuie să avem clare nişte 
repere. Scrierile Filocalice ne dau aceste repere, dar, după cum 
menţionam şi cu alte ocazii, şi Lucrătorii acestor Lucrări de Taină au 
specificul lor şi mulţi ajung chiar să le contrarieze. De fapt, nu sunt 
contrare una alteia, ci sunt căutări ale acestei Lucrări de ajungere la 
Taina aşa-zisei Isihii, nu numai în sensul de Liniştire, ci până la 
TAINA cea mare a Theosis-ului, adică a Îndumnezeirii Creaţiei. 

Este Însăşi Împlinirea Vieţii noastre Duhovniceşti. Fără această 
Împlinire, Viaţa noastră nu a ajuns la Rodul cel Duhovnicesc. De aici 
Specificul Sinait al unei Asceze Trupeşti maxime, şi apoi Specificul 
Athonit al unei Lucrări a Spiritului Minţii, a Atenţiei Minţii, până la 
ajungerea în Unire cu Inima, cu DUHUL, apoi Specificul Slav al 
complexului Subconştientului-Subteranei, adăugând şi noi încă un 
Specific, şi anume Specificul Carpatin ICONIC. 

Aceste Specificuri trebuie bine concretizate, fără să ajungem să le 
contrariem, întrucât ele de fapt duc la o Deschidere şi o Lărgire a 
acestei Lucrări de Taină. 

Asceza Sinaitică Trupească cu Asceza Mentală Athonită ca şi cu 
Asceza Modalităţii ICONICE sunt, toate, Întinderea Împlinirii Rodului 
de TAINĂ a aşa zisei Îndumnezeiri.  
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Problema aceasta adâncă a Îndumnezeirii trebuie încă o dată văzută 
nu doar dintr-o anumită latură. După cum menţionam, noi suntem în 
primul rând CHIP de Fiinţialitate Creată care este totuna cu Persoana 
noastră de Creaţie, şi prin acest CHIP Direct şi Personal putem face 
Lucrarea cea de TAINĂ. 

Noi nu suntem doar o manifestare a DIVINULUI. Este treaba lui 
DUMNEZEU cum ne-a Creat, treaba noastră este Răspunsul nostru 
faţă de DUMNEZEIRE, şi, mai mult, RĂSPUNSUL lui DUMNEZEU 
faţă de Răspunsul nostru. 

Lucrarea Duhovnicească de TAINĂ Creştină este între aceste 
RĂSPUNSURI. Nu este doar o Lucrare DIVINĂ şi nici manifestarea 
noastră de Creaţie, ci TAINA aceea Dintre RĂSPUNSUL DIVIN şi 
Răspunsul nostru. De aceea noi nu vorbim nici de Contemplaţia 
Spirituală, nici de Contemplaţia strict Ascetică Trupească, nici de 
Duhovnicia Subteranei, ci vorbim de ÎNTÂLNIREA FAŢĂ către FAŢĂ, 
în care Îndumnezeirea se produce între cele două RĂSPUNSURI. 

Îndumnezeirea ICONICĂ, astfel, noi o numim acel ÎNTRE 

RĂSPUNSURILE DIVINULUI şi Răspunsurile noastre de Creaţie. Că 
se împlineşte şi prin LUMINA HARICĂ, că se face Direct, ce este 
important este că, într-adevăr, această STARE FAŢĂ în FAŢĂ 
realizează şi acea TAINĂ de PREFACERE de TAINĂ 

EUHARISTICĂ, în care şi noi Mlădiţele ne UNIM la Butucul Viei 
FIULUI Lui DUMNEZEU şi aşa intrăm în TAINA PREFACERII 
EUHARISTICE. 

Fiinţialitatea noastră de Creaţie se face TRUPUL lui HRISTOS. 
Fiinţialitatea noastră de Creaţie este PRESCURA LITURGHIEI 
EUHARISTICE, în care FIUL Lui DUMNEZEU se ÎNTRUPEAZĂ 
permanent, de unde TAINA zisului ICONIC în care CHIPUL de 
Fiinţialitate de Creaţie cu adevărat primeşte acea PREFACERE de zisă 
Îndumnezeire, fără ca noi să ne Prefacem în Îndumnezeire, ci Parti-
cipând Real şi faptic la această ÎNTRUPARE a ÎNDUMNEZEIRII. 

Noi insistăm foarte mult pe această TAINĂ a ÎNTRUPĂRII. 
LUMINA HARICĂ ne dezvăluie TAINA ÎNTRUPĂRII, nu HARUL 
se ÎNTRUPEAZĂ în noi, ci noi prin HAR devenim dumnezei, cum se 
tot vorbeşte. Mie mi se pare o denumire cam forţată. Să zicem că noi 
suntem nişte dumnezei după HAR.  
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Noi suntem Fiinţialitate de Creaţie. Nu putem să devenim 
dumnezei, dar putem Participa la o PREFACERE DUMNEZEIASCĂ 
care este prin CHIPUL ÎNTRUPĂRII EUHARISTICE. De aici insis-
tenţa mea de a lega Viaţa Duhovnicească în primul rând de TAINA 
LITURGHISIRII EUHARISTICE. 

Nicola Cabasila faţă de Sfântul Grigorie Palama şi Sfântul Simeon 
Noul Teolog arată că TAINA ÎNTRUPĂRII lui HRISTOS, SACRA-
MENTALUL LITURGIC EUHARISTIC este de fapt baza Vieţii de 
TAINĂ Duhovnicească şi este baza Lucrării de TAINĂ. HARUL şi 
LUMINA HARICĂ dacă ne Dezvăluie acest CHIP SACRAMENTAL 
EUHARISTIC este adevărata LUMINĂ DUMNEZEIASCĂ, altfel 
este o zisă Lumină Dumezeiască ce-şi arogă în Sine Însăşi această 
Îndumnezeire. Noi nu putem fi dumnezei decât în CHIPUL 
ÎNTRUPĂRII FIULUI Lui DUMNEZEU în Chipul de Creaţie. 
HARUL Însăşi devine accesibil doar prin HRISTOS. Noi prin 
HRISTOS primim HARUL. Fără ÎNTRUPAREA HRISTICĂ noi nu 
primim HARUL, ci primim doar Raze de HAR. 

Acea Impropriere de care vorbesc Teologii, Improprierea HARULUI, 
care să ne dea şi nouă zisa Îndumnezeire, e, într-adevăr, o Realitate, 
dar trebuie bine discernute lucrurile. 

Deci Lucrarea Duhovnicească Isihastă Creştină Ortodoxă este o 
Lucrare de Practică directă şi Personală, indiferent că o săvârşim prin 
Spiritualul Minţii sau prin Psiho-Fizicul de Subterană sau prin zisul 
ICONIC de OGLINDIRE şi de STARE între RĂSPUNSURILE 
DIVINULUI şi Răspunsurile de Creaţie. 

Ce este important este această exersare practică. De aici şi acest 
cuvânt modern de Tehnică, care într-adevăr produce o oarecare 
desacralizare. 

Noi insistăm pe această denumire de Lucrare de TAINĂ. Este 
nevoie de multă Povăţuire Duhovnicească în această Lucrare de 
TAINĂ, pentru că noi, fiecare, cu bagajul nostru păcătos avem foarte 
multe patologicuri şi anormalităţi Psiho-Fizice. Rupturile noastre sunt 
foarte diverse şi doar o cunoaştere cu discernere a unor Trăitori poate 
să ne călăuzească. De aceea Practica Filocalică indică în mod deosebit 
pe un Povăţuitor Duhovnicesc fără de care nu se poate merge înainte 
în această Lucrare de TAINĂ. 
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Patimile noastre sunt aşa de diverse şi cu atât de mare vicleşug, 
încât lupta cu patimile este într-adevăr o luptă de mare iscusinţă. 
Astfel se poate cădea în abateri şi în patologicuri mistice, până la erezii 
chiar. Fixismul mistic patologic este cel mai periculos. Mulţi fac un fel 
de auto-divinizare, auto-divinizarea în care au căzut chiar Îngerii şi  
s-au făcut demoni.  

De aici şi mie mi se pare o îndrăzneală prea mare să considerăm, 
cum spuneam şi mai înainte, că noi devenim dumnezei. Noi încă o 
dată menţionăm că Participăm la Revărsarea DUMNEZEIASCĂ, dar 
nu ne transformăm în Dumnezeire. HARUL pe care-l Impropriem nu 
ne Îndumnezeieşte propriu-zis, ne face să Participăm, şi aceasta cu 
menţiunea clară, prin CHIPUL ÎNTRUPĂRII EUHARISTICE 
HRISTICE. Altfel este o Participare insuficientă şi care poate să ducă 
la abateri care nu mai sunt în CHIPUL adevărat Creştin. 
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DUHOVNICIA 
 
 
O altă problemă pe care aş vrea eu să o evidenţiez este problema 

Vieţii Duhovniceşti, în sensul Relaţiei dintre Duhovnic şi cei care vin 
la Duhovnici, cu o excepţie deosebită, a aşa-zişilor Ucenici ai unor 
Duhovnici mai deosebiţi. Şi eu am căutat şi am cercetat care ar fi 
modalitatea şi calea de accesibilitate la această Lucrare de TAINĂ a 
Vieţii Duhovniceşti.  

Păcatul şi răul sunt războire, apare un fel de dublură de sens invers. 
Asta m-a făcut pe mine să consider problema Duhovnicească tocmai în 
acest reper şi, sincer să spun, tare mult m-a înfricoşat şi mă 
înfricoşează această războire, care este dovada că este patima şi este 
sămânţa păcatului. 

Cum spune şi în Pateric, pentru unii este de folos această războire, 
dar pentru ceilalţi, în majoritatea lor, nu este de folos, pentru că devine 
un complex tot mai amplificat şi care îţi dă o nelinişte şi generează tot 
felul de căderi tocmai în această neduhovnicie. 

Nu toţi sunt capabili să se lupte cu răul, şi de aceea eu am găsit, cel 
puţin pentru mine, şi am încercat să testez şi la ceilalţi, modalitatea de 
a evita războirea Duhovnicească, de a Opri această războire. Eu nu mă 
lupt să fiu Blând, nu mă lupt să fiu Smerit, nu mă lupt să fiu cu cine 
ştie ce Virtuţi, nu sunt atent de fiecare dată cât sunt de blând, în ce 
măsură am căzut în iuţime, în mânie, evit toate semnele acestui dublu 
antagonism, de sens invers. 

Şi ca Duhovnic am încercat şi cu mulţi să-i fac să Oprească acest 
război contrar, care este iadul nostru permanent, care este lucrarea 
permanentă a păcatului în noi. 

Aşa, în căutarea Vieţii noastre Duhovniceşti, am încercat această 
modalitate de a Opri orice războire: sunt mânios, am iuţime în toate, 
răspund mereu cu un contrar, văd mereu orice lucru mai mult în partea 
lui negativă, am o tendinţă de a mă război şi de a mă contraria 
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permanent, nu am ascultare, nu am smerenie, nu am frică de 
DUMNEZEU, aşa că în primul rând mă silesc să nu accept acest 
complex războinic. 

Sunt rău, port cu mine acest iad, port cu mine masca aceasta, 
dublura aceasta rea în care eu sunt cel rău şi cel păcătos, nu sunt 
capabil să mă războiesc şi atunci prima mea silinţă în căutarea Vieţii 
Duhovniceşti este să dau la o parte permanent orice războire. M-am 
mâniat, ce să fac! Mă silesc să uit, mă silesc la un moment dat să 
opresc, să nu mai bag în seamă, ştiu că sunt mânios, ştiu că n-am un 
răspuns cu blândeţe, ştiu că nu am Dragoste, ştiu că sunt permanent 
înclinat spre osândire, spre împotrivire, spre neascultare, însă în 
această Oprire mai este încă un lucru, şi anume de a nu mă complace 
în căderi prea multe în această hărţuire de războire. 

Să evit pe cât posibil această hărţuire care la un moment dat îmi dă 
o amărăciune şi mă face parcă şi mai distructiv, şi mai rău. 
Neacceptând şi căutând să opresc orice războire, am observat că ea 
slăbeşte de la sine. Nu este uşoară această oprire, este uneori foarte 
grea, însă se observă că după fiecare cădere în antagonism, în acest 
contrar, amărăciunea este otrava, că slăbănogeşte cel mai mult Puterile 
Duhovniceşti. De aceea, cel care a căzut într-o răutate, primul lucru pe 
care trebuie să-l facă este să nu dea voie amărăciunii, otrăvii, că 
aceasta produce cea mai mare otravă şi distrugere de Putere Duhov-
nicească. Să considere că prin Sfânta Spovedanie, care pare chiar 
formală, această amărăciune totodată este curăţită şi dată la o parte şi, 
încă mai mult, să nu lase otrava proaspătă să-l amărască. Otrava cu 
trecerea timpului începe să scadă din puterea ei de distrugere.  
De aceea spun şi unii Sfinţi Părinţi că atunci când se cade într-o 
greşeală mare, să laşi un timp fără să gândeşti prea mult la urmări sau 
la ceea ce de fapt ai făcut. 

Să opreşti totul pe loc, să laşi ca lucrurile să se limpezească de la 
sine, să treacă trei zile, cum spun Sfinţii Părinţi, şi după trei zile să 
începi să evaluezi la rece situaţia. 

În Viaţa Duhovnicească, eu, din puţina şi nevrednica mea experienţă, 
am învăţat că această Oprire a războirii ş i această Oprire de trei zile a 
otrăvii războirii ar aduce acea trezire a Conştiinţei Duhovniceşti. 

Unii sunt înclinaţi să facă un fel de Psihanaliză de a intra într-un fel 
de complex de amănunţire, de a diseca şi mai mult atât căderea în 
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antagonism, cât şi efectul otrăvii, considerând că aceste evaluări de 
amănunt ar fi o descărcare. 

Eu cel puţin consider că Psihanaliza, cum spune un Părinte 
Duhovnicesc, este o modalitate care şi mai mult şi mai mascat, şi mai 
subtil te otrăveşte. Putoarea nu mai trebuie mestecată, trebuie s-o 
arunci rapid. Expresia Părintelui Arsenie Boca în acest sens este foarte 
sugestivă, să nu mai fac desfrâu Duhovnicesc-otrava păcatului.  

Păcatul este o murdărie în care nu mai trebuie să mesteci, să o 
miroşi din nou, ci să o arunci rapid departe, nici să nu te mai gândeşti 
la ea, ci doar să fii conştient că amărăciunea urât mirositoare trebuie 
evitată şi îndepărtată. Când ne apucă (se întâmplă mai ales pe Femei) 
plânsul, neliniştea, imediat să spunem: «Vezi că puţi a drac». Aşa, 
modalitatea de ieşire din complexul păcatului este să dai la o parte 
împuţiciunea drăcească a răului.  

Nu te du în această împuţiciune să mai infectezi şi pe alţii. Tot el 
mai avea o expresie: «Vezi că puţi a hormoni, şi împuţiciunea 
hormonilor tăi este şi o împuţiciune drăcească» şi ca o mireasmă urâtă, 
pe unde treci şi cu cine te întâlneşti cauţi să-l infectezi, şi la un 
moment dat să nelinişteşti şi să otrăveşti şi pe ceilalţi. De aceea când 
simţi că eşti neduhovnicesc, dacă eşti în lupta cea mare, luptă cu răul, 
cu slăbiciunile din tine. Când eşti „cu hormoni şi puţi a drac”, nu mai 
fă această Psihanaliză Duhovnicească. Vino la Duhovnic, pleacă-ţi 
Capul şi Genunchii în faţa Spovedaniei Duhovnicului, şi fugi din faţa 
Duhovnicului şi de-abia după trei zile reîntoarce-te, când te-ai mai 
debarasat de această putoare drăcească. 

Tămâia care dă la o parte putoarea drăcească este tocmai această 
evitare de a nu mai mesteca în mizerie, de a da la o parte putoarea 
mizeriei păcatului din tine. 

Unii mai tari duhovniceşte au căutat să tămâieze mai adânc orice 
miros al putorii păcatului, dar aceasta nu este pentru toţi.  

Când vine la Duhovnic cineva hărţuit de multe războaie ale 
păcatului şi otrăvit de otrava drăcească a acestei războiri, primul lucru 
al unei Lucrări Duhovniceşti eu îl consider că este să poţi să faci pe 
respectivul sau respectiva să oprească pe loc această amărăciune şi 
războire, ce pare să se amplifice şi mai mult. Să oprească dintr-o dată 
orice războire şi orice amărăciune. Pune-le la Picioarele Duhovnicului, 
lasă-le în MILOSTIVIREA lui DUMNEZEU şi în Nădejdea şi în 
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Credinţa MILOSTIVIRII şi Iertării lui DUMNEZEU. În aceasta să-ţi 
găseşti Limanul şi începutul unei treziri la Viaţa Duhovnicească. 

Eu consider că pentru noi, cei de astăzi, care suntem tot mai 
încărcaţi de negativităţi şi otrăviţi de mirosurile hormonale şi drăceşti 
ale păcatului, primul pas este această Oprire, de a nu te mai lăsa hărţuit 
şi nici în putoarea păcatului, putoarea cea drăcească. Doar aşa noi cei 
de astăzi, cum zicea un Părinte, „cei cu creier de chimicale”, care 
avem conştiinţa în pântece, care nu mai avem tăria Minţii şi tăria 
Voinţei, doar oprind pe loc această războire şi evitând această 
scorbelire în putoarea păcatului, aşa ne putem găsi şi noi o Liniştire-
Isihia de care vorbesc Sfinţii Părinţi Filocalici. 

Când eşti în stare de păcat, când eşti otrăvit şi puţi a drac, ce obraz 
să mai ai tu, decât să pleci Capul, să te Închini şi să ceri Iertare. De 
aceea unii înjură la mânie. Trebuie ca înjurătura să fie înlocuită cu altă 
„răbufnire”-formulă, nu de blestem sau de înjurătură, ci cerere de 
iertare. „Iartă-l DOAMNE”, „Iartă-mă, DOAMNE”. Nu-l mai învinui 
pe celălalt, nu mai considera răul produs de celălalt, ci vezi răul de 
unde porneşte şi slăbiciunea ta şi opreşte acest rău prin Rugăciunea 
Iertării.  

Iertarea este TAINA Opririi războirii.  
Când eşti plin de mirosul drăcesc al păcatului, nu-l mai răspândi, 

nu-l mai spune şi la alţii, nu te mai gândi trei zile nici tu la el, 
Spovedeşte-l, lasă-l sub Epitrahilul Părintelui Duhovnicesc şi caută ca 
Milostivirea iertării să lucreze şi să dea la o parte prin acest Foc 
Duhovnicesc putoarea drăcească. 

Se constată în mod real un fel de vampirism al otrăvirii păcatului. 
Cei încărcaţi cu otrava păcatului năvălesc pur şi simplu peste alţii să-i 
otrăvească şi să le amplifice şi lor neliniştea şi otrava, şi aşa otrava 
ajunge să se facă un fel de vampirism reciproc. Unii sunt încărcaţi aşa 
de mult de această otravă drăcească, încât simt o drăcească plăcere de 
a o transmite şi altora, sau unii de a otrăvi pe alţii ca apoi să le sugă 
din această otrăvire şi să-şi amplifice această plăcere drăcească. 

Este foarte curioasă această dublare a propriului iad, cum zice 
proverbul: „Ca şi viermele în hrean, ca şi viermele în stricăciune”. De 
aceea, imaginea aceasta a viermelui în împuţiciune este cea mai 
sugestivă, scârba aceasta, complacerea în scârba aceasta drăcească a 
unui vierme. 
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Duhovnicii mari au această capacitate de a Opri în primul rând 
războirea şi-n al doilea rând de a lăsa un timp ca otrava să se 
potolească, să se neutralizeze, de a ieşi din autodrogarea iadului care 
este în noi ca urmare a păcatului. Şi sigur problema Duhovnicească 
este problema unei mari TAINE. De aceea Părintele Cleopa spune 
frumos: În zilele noastre nu se mai pot găsi în aceeaşi persoană şi 
Duhovnicul Spoveditor şi totodată Duhovnicul cel Povăţuitor.  

Nouă ne trebuie în primul rând Duhovnicul Curăţitor-Spoveditor, în 
faţa căruia noi Oprim şi îi punem la Picioare şi lăsăm sub Epitrahil 
războirea noastră şi totodată putoarea drăcească a păcatului nostru. Iar 
Duhovnicul Povăţuitor nu se mai găseşte direct şi trebuie să-l cauţi tu 
în Sfatul unor Duhovnici după căutările tale, ca Albina care din Floare 
în Floare reuşeşte să strângă Mierea cea Duhovnicească. 

Eu nu fac paradă de această modalitate, însă ca orice Duhovnic  
m-am lovit de situaţia aceasta grea de a putea fi într-adevăr un ajutor şi 
o trezire la Viaţa Duhovnicească, atât a celor mai puţin duhovniceşti, 
cât şi a celor care caută în mod deosebit Viaţa cea Duhovnicească. 

Noi suntem înc linaţi să luăm mereu reperele Sfinţilor mari 
Duhovniceşti, din Paterice, din Filocalii şi din mulţi alţi Duhovnici 
mari pe care i-am mai avut şi care ne-au mai Povăţuit. Aşa ar trebui, 
dar noi, aşa cum spuneam, cei cu „creier de chimicale”, cei cu mintea 
multă şi în pântece, cei în desfrâul permanent al autodrogării 
propriului iad, noi cei de astăzi nu mai putem fi după Chipul Sfinţilor 
Părinţi, ci noi trebuie mai întâi să ne căutăm şi să ne redescoperim 
Chipul, să revenim la Chip şi aşa apoi să Creştem şi să devenim şi noi 
în Asemănarea Sfinţilor Părinţi, care au reuşit să fie cu adevărat şi 
Oameni Duhovniceşti.  

Apoi este problema aşa-zişilor ucenici. Mulţi fac paradă că dacă au 
stat de vorbă cu un Duhovnic sau s-a spovedit la el, ar deveni sau ar fi 
ucenicul acelui Duhovnic.  

Nimeni să nu se numească Ucenicul unui Duhovnic, şi niciun 
Duhovnic să nu considere că cineva îi poate fi propriu-zis Ucenic. 
Ucenic este un Urmaş de Asemănare. De aceea Ascultarea, în sensul 
nostru Duhovnicesc, înseamnă primirea Asemănării. Ascultarea nu 
este în sensul nostru Duhovnicesc o lege-legătură, ci este o Primire de 
TAINĂ a Asemănării Duhovnicului, a Paternităţii Duhovniceşti, şi 
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asta se dovedeşte nu imediat, ci în măsura acelei Voinţe de Asumare a 
Ascultării, a Primirii Asemănării Paternităţii Duhovniceşti.  

Duhovnicul este în primul rând Semănător de Sămânţă Duhov-
nicească, această Sămânţă care poate cădea şi pe cale, şi între spini, şi 
în Pământ bun. Dar el Însămânţează. Ucenicul se duce la Duhovnic în 
aceste modalităţi, de pământ uscat, de spini, ca şi de Pământ bun, şi în 
măsura în care începe să rodească, această Semănare se va dovedi dacă 
poate să fie cât de cât şi în Ucenicia unui Duhovnic. 

Chiar mulţi mari Duhovnici n-au avut direct Ucenici, dar Sămânţa 
lor Duhovnicească a rodit şi în scurgerea vremurilor, şi aceste Seminţe 
s-au făcut roditoare în Asemănarea Duhovnicească a lor. De aceea 
orice Duhovnic să nu caute Ucenici direcţi, dar să aibă această grijă să 
Semene Seminţele cele Duhovniceşti.  

Unii sunt înclinaţi să facă un fel de Psihanaliză Duhovnicească, să 
zicem aşa, de evaluare a tuturor înclinaţiilor şi mişcărilor Sufleteşti şi 
Duhovniceşti.  

Cum spuneam, în modalitatea accesibilităţii noastre de astăzi nu 
mai putem răzbi prin aceasta, ci doar prin Oprirea războirii, chiar dacă 
mereu suntem hărţuiţi de acest război, şi-n Oprirea otrăvii, în scoaterea 
autodrogării din otrava păcatului, în grija de a nu o mai răspândi şi-n 
cei din jur. 

De aceea spune chiar proverbul popular, că orice rău trebuie 
acoperit ca nimeni să nu ţi-l vadă, că şi Binele trebuie acoperit, ca şi 
Virtutea, ca nimenea să nu ţi-l descopere. Orice descoperire a Virtuţii 
distruge Virtutea şi orice răspândire a otrăvii păcatului devine o 
otrăvire a celor din jur.  

Femeile, mai ales, sunt înclinate să facă gălăgia păcatului şi gălăgia 
războirii. Omul gălăgios nu poate să fie niciodată Om Duhovnicesc. 

Omul tăcut este mai bun decât cel gălăgios, dar şi tăcerea să nu 
devină împietrire şi indiferenţă, ci să fie acea Oprire lucrătoare de 
TAINĂ. 

De aceea Viaţa Duhovnicească nu se poate face fără o Relaţie 
Duhovnicească dintre tine Personal şi un Duhovnic Spoveditor, în 
primul rând. 

Cei cu război duhovnicesc, cei cu otrava păcatului trebuie să alerge 
la Spoveditor şi doar în această TAINĂ să fie Oprirea, nu o împietrire, 



 113 

o indiferenţă, o singularizare, cum spune tot un proverb, că pe mulţi 
răul îi prosteşte şi mai tare, sau pe alţii îi deşteaptă. 

Tu să nu admiţi prostia, ci Deşteptarea. Deşteptarea se face doar 
sub Epitrahilul şi în Spovedania faţă de Duhovnicul Spoveditor în 
totodată căutarea şi a Învăţăturilor-Povăţuirilor Duhovniceşti pe care 
trebuie să le culegi ca Albina din Floare în Floare până la găsirea 
Mierii celei Duhovniceşti.  

Cei care ajung la o trăire mai deosebită pot avea Convorbiri mai 
amănunţite Duhovniceşti, dar în general mulţi Duhovnici evită cu cei 
începători intrarea în amănuntele Duhovniceşti.  

Este o tendinţă a multora, care sunt ca vacile ce nu ştiu nimic 
Duhovniceşte, nu s-au luptat şi n-au trăit cu nimic Duhovniceşte, dar li 
se urcă nasul în prăjină şi vor să ştie şi vor să fie în mare Trăire 
Duhovnicească, ca şi când Trăirea Duhovnicească este numai ca o 
tehnică, începi să răsuceşti, să învârteşti şi s-o ai. O cumperi ca de la 
un magazin, ţi-o spune cineva, ţi-o dă ca pe un instrument şi tu n-ai 
decât să o înghiţi ca pe un medicament şi să-şi facă efectul. Nu este 
aşa. Nimănui să nu-i crească nasul, să-şi bage nasul în cele de Sus. 
Nimeni să nu se gândească cum este în Lună dacă el nu poate nici să 
sară peste gard. 

Zborul fără aripi nu există. A visa să zbori, dar cu nasu-n prăjină, 
este o obrăznicie. Mulţi din zilele noastre dau dovadă de obrăznicie 
duhovnicească, şi chiar pretind de la Duhovnici să îi înveţe tehnici şi 
modalităţi de înaltă Duhovnicie şi se supără că li se refuză. Ce să-i 
înveţe Duhovnicii?  

Întâi trebuie să intre în Oprirea războirii, în Ascultarea Povăţuirii şi 
aşa apoi să încerce şi intrarea pe Uşa de TAINĂ a HOTARULUI de 
TAINĂ al VIEŢII propriu-zise Duhovniceşti. Fără această modalitate 
nu se poate. 

Sunt unii care poate vor cu sinceritate Viaţă Duhovnicească. Dar ca 
orice Cunoaştere, ca orice Lucrare, nu se câştigă bătând din palme. O 
meserie nu se învaţă într-o zi. Viaţa noastră Duhovnicească trebuie să 
devină şi o Meserie Duhovnicească, să-i zicem aşa, şi meseria se 
învaţă încet-încet, că nu poţi să ţi-o însuşeşti pe loc, nu poţi să devii 
conducător de maşină dintr-o dată, sau să înveţi o anumită Ştiinţă 
dintr-o dată. Fizica şi Matematica nu poţi să le înveţi într-o zi.  
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Am considerat şi eu aceste mici repere pentru noi, cei de astăzi, 
care ne găsim în lupta cea grea cu păcatul şi-n acelaşi timp suntem 
otrăviţi de drogul păcatului şi care fără să ne dăm seama ne lasă şi fără 
voinţă, ajungând chiar să ne distrugă. 

Fericiţi cei care aspiră atât la ieşirea din războirea păcatului, cât şi 
să dea la o parte otrava iadului în care ne auto-facem o auto-plăcere. 

Prea Bunul DUMNEZEU să le ajute şi în acest sens. Dramele şi 
tragediile de astăzi, din copilărie şi până la ceasul morţii, sunt aceste 
drame şi tragedii ale unei războiri din care noi nu putem ieşi şi ale unei 
auto-otrăviri care ne provoacă şi o amărăciune groaznică. 

Intrarea în veşnicia iadului este înfricoşarea noastră, trebuie să fie 
înfricoşarea noastră. Să nu trecem în VEŞNICIE nici cu războiul 
păcatului şi nici cu otrăvirea de iad. 

De aceea străduinţa noastră este să ieşim cât de puţin din acest iad, 
şi chiar dacă n-am reuşit să le stăpânim, dar aspirând la aceasta şi 
săvârşind şi noi, cât de cât, câte o lucrare în acest sens, marea 
MILOSTIVIRE a lui DUMNEZEU nădăjduim să ne compenseze, să 
fim şi noi scutiţi de veşnicia răului, a iadului.  

Mulţi consideră că acest iad ar f i doar o înfricoşătoare poveste. Nu 
este o poveste, este o realitate cu adevărat, care ar trebui să ne 
înfricoşeze. Este o MILOSTIVIRE a lui DUMNEZEU şi peste păcatul 
nostru, dar dublura aceasta a păcatului devine fantoma unei veşnicii 
fantomatice, care nu poate fi conlocuitoare cu VEŞNICIA Adevărată. 

Noi trebuie să reuşim să deosebim fantoma Veşniciei rele de 
Adevăratul CHIP ICONIC, cum îi zicem noi, al VEŞNICIEI Adevărate. 

După cum spuneam, unii dintre cei din zilele noastre, putem spune 
că aproape mai mult de jumătate, fac adevărate crize violente. De 
aceea este important să se atenueze aceste crize. 

Oprirea trebuie avută în vedere pe anumite suporturi de Oprire. 
Cei foarte mânioşi, cei cu răbufniri, mai ales Femeile, fac adevărate 
crize, chiar de isterie, îşi rup părul, îşi rup hainele, cad jos, au accese 
de supărare, de plâns, unii sparg, lovesc, se auto-lovesc, chiar îi lovesc 
cu violenţă pe cei din jur, se ceartă mult.  

De aceea trebuiesc găsite modalităţile de Oprire. Se produc 
adevărate scurgeri-pierderi de proprie energie care slăbănogesc şi 
întărâtă şi mai tare furiile distructive şi negative, până la o distrugere.  
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Aşa, unii cad în beţie, sau se apucă şi fumează, sau chiar se 
droghează. Trebuiesc oprite cu orice chip aceste răbufniri, ca şi apoi 
mâhnirile şi mustrările de conştiinţă care otrăvesc şi slăbănogesc şi 
mai tare, după aceste răbufniri negative. 

După cum spuneam, Duhovnicul are acest rol de a găsi mici 
remedii-suporturi de oprire a distructivităţilor şi de înlăturare a 
otrăvirii după aceste răbufniri. Aşa, cel mânios trebuie imediat să evite 
a purta în mâini cuţit sau alte obiecte vătămătoare. 

Mulţi se pocnesc pe sine sau îi vatămă pe cei din jur. Imediat 
trebuie să găsească o preocupare care să-i treacă din starea de 
nocivitate, de distrugere, într-o stare de constructivitate, de Blândeţe. 
De aceea mulţi apelează la muzică. Noi în Duhovnicie vorbim de o 
Cântare Duhovnicească, de Rugăciune. 

Părinţii Filocalici vorbesc de folosirea Rugăciunii Smerite. Unii 
blestemă, înjură, au tot felul de răbufniri urâte, de adevărate stări de 
sălbăticie. Trebuie să evite obiectele vătămătoare, să nu se vatăme pe 
ei înşişi, să nu spargă, să nu lovească pe cei din jur.  

Unii devin morocănoşi, supărăcioşi, închistaţi în ei înşişi, stări tot 
atât de patologice. 

De aceea este bine în aceste crize ca respectivii să găsească nişte 
preocupări constructive, să se apuce să planteze Plante, sau să 
hrănească Păsărele, sau un Animal, să se orienteze spre ceva care să le 
dezvăluiască Blândeţea, Bunătatea, nu nocivitatea şi violenţa. 

Femeile să se apuce să Gătească ceva bun, să arate o stare de Iubire 
şi de Ataşament mai mult decât de respingere, să îngrijească de nişte 
Flori. Plantele din apartamente sunt de mare importanţă. Ca o auto-
imunizare şi o auto-vindecare, se indică ca fiecare să aibă o Plantă pe 
care el să o ude, să o îngrijească. 

Din când în când să folosească câte o bucăţică de Frunzuliţă care 
să-i dea acea Comuniune şi acei anticorpi împotriva nocivităţii, care 
apare inerentă în locul unde convieţuieşte cu ceilalţi.  

Mai este modalitatea de Psiho-Mobilo-Terapie. Tensiunea care se 
ridică în Sistemul Nervos, în special în zona Capului, trebuie coborâtă 
înspre partea Trunchiului-Pieptului.  

Există chiar un fel de exerciţiu Psiho-Fizic care nu trebuie să fie 
chiar aşa nebăgat în seamă. 
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Imediat, în cazuri de violenţă şi de mânie, de stare nervoasă, trebuie 
coborâtă energia nocivă din zona Capului în zona Trunchiului.  

Noi, oamenii, ca Chip avem CHIPUL CRUCII. Verticala care 
porneşte de la Cap până la Picioare şi Orizontala care este pe linia 
Umerilor şi a Mâinilor. Aşa, prin Respiraţie să faceţi un fel de 
coborâre a stării energetice nervoase înspre zona Umerilor până în 
întinsul Braţelor şi toată tensiunea din cap să fie întinsă în zona 
Umerilor şi a Mâinilor. 

CHIPUL acesta de Încrucişare a unui circuit Psiho-Fizic, Vertical 
cu Orizontal, acest Chip se dovedeşte de mare importanţă în stările 
noastre Psiho-Fizice. Este un fel de Tratament-Sport, care poate fi la 
un moment dat chiar combinat cu o parte Duhovnicească de Rugăciune. 

Noi suntem Chipul Vertical, din Cap până în Picioare, şi ne 
întretăiem, ne Încrucişăm cu Orizontala DIVINĂ care este PREZENŢA 
HARICĂ. Noi suntem în mediu DIVIN, suntem Fiinţialităţi de Creaţie. 
Mediul DIVIN este Orizontala, nu este Verticala, cum consideră unii.  

Noi, ca Fiinţialităţi de Creaţie, trăim în mediul Dincolo de Fiinţia-
litatea noastră, care este Orizontala, Apa Duhovnicească, cum se zice 
mistic.  

Aşa coborâţi tensiunea din Cap pe linia Umerilor şi-n întinsul 
Braţelor şi toată tensiunea faceţi ca să se întindă pe întinderea până în 
Mâini.  

Unii au observat că are şi o importanţă tot de Psiho-Terapie-Sport 
coborârea acestor energii în zona Diafragmei şi a Ombilicului. Dar 
mare atenţie la aceste manevrări de Proprii energii, care pot deveni un 
fel de magie ocultă. Sunt unele practici care pentru noi, fără un control 
special, pot să devină vătămătoare, cum sunt practicile unor modalităţi 
orientale, de zise arte marţiale, sau cum sunt la chinezi anumite 
practici de manevrare energetică. 

Din cele constatate, este de o mare importanţă să oprim scurgerile 
şi pierderile de proprie energie. Cele mai mari scurgeri de energie se 
fac prin Cap, prin tensiunile din Cap prin coborâre până în Picioare. 
De aceea printr-o uşoară Respiraţie căutaţi să ridicaţi energia de la 
picioare până în zona Umerilor şi a întinderii Mâinilor, şi din Cap tot 
în această zonă, ca o imagine a unui CHIP de CRUCIFICARE. 

TAINA acestui CHIP de CRUCIFICARE nu este în sensul unei 
CRUCIFICĂRI de Suferinţă, ci de găsire a CHIPULUI în care să ne 
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Oprim şi să ne Redescoperim adevărata noastră stare de echilibru, de 
Armonie şi de Lucrare de TAINĂ a Isihiei, a auto-liniştirii, cum îi 
zicem noi mistic, RĂSTIGNIREA cea VIE, RĂSTIGNIREA fără 
moarte, CHIPUL ÎNVIERII. CHIPUL ÎNVIERII este CHIPUL 
Întinderii Mâinilor. 

Mulţi în stările de agitaţie şi de stări de scurgeri energetice, imediat 
fac nişte gesturi, cum le numim noi, ICONICE, întind Mâinile în Sus, 
lateral, le încrucişează la Piept, Gesturi prin care îşi readună şi Opresc 
aceste pierderi-scurgeri de energii, care din stări negative pot deveni şi 
nişte Energii bune, de refacere. 

Iată în ce sens considerăm noi un ajutor de Terapeutică 
Duhovnicească. Sfinţii Părinţi vorbesc de Oprirea stării pătimaşe şi 
lupta cu stările noastre pătimaşe. Complexul acesta pătimaş este foarte 
mare, şi noi nu mai avem acele capacităţi de a ne lupta cu ele. Noi 
trebuie să folosim nişte modalităţi de a le Opri şi de a putea noi să ne 
dăm puţin la o parte din iureş, din furtună, din distructivitatea acestora. 

Complexul subteranei-subconştientului de care vorbesc Psihanaliştii, 
complexul acesta noi nu îl derulăm. Noi considerăm că este mai de 
folos, mai ales în stările de criză, să le Oprim total, să ieşim din acest 
iureş al lor, ca apoi liniştindu-se apele, să putem şi noi să ne luptăm, să 
putem face faţă fără distructivitatea cea amarnică. 

Aşa considerăm că şi Duhovnicii, precum şi cei care merg la 
Duhovnici, să aibă în vedere aceste considerente-repere, altfel se cade 
într-o stare din ce în ce mai complexă, care în loc să oprească 
nocivitatea, o amplifică până la auto-distructivităţi foarte deplorabile. 

Opriţi-vă, Opriţi-vă! Opriţi orice pierderi şi scurgeri energetice. 
Luati CHIPUL CRUCIFICĂRII VII. Toate stările negative întindeţi-le 
în zona Umerilor până în Mâini. Mâinile au o Taină, prin Mâini se 
neutralizează toate negativităţile şi totodată se transmit aceste negativi-
tăţi. De aceea este indicat ca prin Mâini să nu facem Gesturi nocive.  

Noi gesturile nocive cel mai mult le facem prin Cap, şi în specia l 
prin răbufniri ale limbii: a blestema, a înjura printr-o tensiune nervoasă, 
încordată şi totodată aceste nocivităţi energetice prin scurgerile 
oamenilor cu stări de violenţă se fac vătămare cu Mâinile. De aceea în 
stările acestea de criză să ne silim să avem Mâinile goale, fără stări de 
violenţă, să mângâiem o Plantă, chiar un Animal, să săvârşim o mică 
lucrare în care Mâinile să facă ceva constructiv, de Blândeţe. 
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Femeia trebuie să Prepare o mâncare bună. Pregătirea mâncării de 
către Femeie într-o stare nervoasă otrăveşte pur şi simplu mâncarea 
respectivă, dar dacă în această lucrare a mâncării îşi preface starea 
negativă într-o stare de Dragoste, de Bunătate, de Iertare, atunci se 
neutralizează acel negativ şi energia rea se face o Energie Psiho-Fizică 
bună. 

Căutaţi să nu blestemaţi, căutaţi în răbufnirile nervoase să găsiţi 
nişte Cuvinte, nişte Formule de neutralizare a negativităţii. În loc să 
blestemaţi sau să aveţi furii de contrazicere, de supărare, strigaţi 
înaintea DOMNULUI: „Iartă-mă, DOAMNE”. Nu înjura, nu blestema 
şi cere Iertare: „Iartă-mă, DOAMNE”. „DOMNUL să te ierte”, să-i ierte 
pe cei răi, să poţi să depăşeşti stările de împiedicare şi de scurgere, prin 
aceste neutralizări de proprie Smerenie-Închinare, cum îi zicem noi. 

Modalitatea de a Închina orice răbufnire rea este o metodă 
Duhovnicească. Stările negative pur şi simplu să le Închini, să le pui 
sub Epitrahilul şi la Picioarele Duhovnicului.  

Sunt mulţi foarte sensibili în comunicarea cu ceilalţi. Parcă au 
crăci, cum zice proverbul, pe unde merg, ce vorbesc, cum se uită, cum 
respiră parcă otrăvesc şi vatămă şi tulbură pe cei din jur. De aceea, 
aceştia să folosească permanent în Taină Gestul ÎNCHINĂRII. Aceste 
negativităţi pe care le simt, să le neutralizeze în Gest de ÎNCHINARE, 
să le pună la Picioarele Duhovnicului, şi chiar mai mult, la Picioarele 
şi în faţa celor faţă de care au aceste răbufniri şi aceste negativităţi, 
aceste respingeri. Împiedicările faţă de cel pe care te superi, faţă de cel 
care vezi că te împiedică, faţă de cel de care tu însuţi te împiedici, 
pune-le la Picioarele acestora. Pune-le la picioarele celui faţă de care 
simţi respingerea şi repulsia sau împotrivirea. Pune-le la Picioarele lui 
şi tu Închină-te în faţa lui.  

Închină-te în faţa duşmanului tău. Fă Gest de ÎNCHINARE în faţa 
răutăţii care iese din tine. Toată răutatea fă-o ÎNCHINARE, coboar-o 
la Picioarele unei Stări de ÎNCHINARE, scoate din tine răutatea şi 
neutralizeaz-o fără s-o arunci, ci în Taina Transformării-Neutralizării 
în ceva bun şi constructiv, nu vătămător şi distrugător, şi aşa negativul 
devine chiar o Hrănire cu un pozitiv.  

Răutatea din tine n-o arunci, o refoloseşti şi o Prefaci în ceva bun. 
Aşa folosiţi toate modalităţile de Oprire a negativităţii păcatului.  
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Lupta cu patimile noastre noi o considerăm în aceste repere. Noi, 
cei de astăzi, nu mai avem capacităţi de luptă. Singura posibilitate a 
noastră este de a ne da la o parte până când trecem războiul, până când 
se îmblânzeşte răutatea, până când se limpezesc apele. 

Zice însuşi MÂNTUITORUL: „Dă-te la o parte din calea răului”. 
Mulţi o consideră un fel de laşitate, dar nu este laşitate. Nu toţi au 
performanţa luptei. Tot aşa de puternică este şi neamestecarea cu 
răutatea. Faptul de a te da la o parte, de a nu te amesteca, de a nu intra 
în iureşul luptei când ştii că nu ai armele şi nu ai capacitatea şi condiţia 
Psiho-Fizică de a te lupta cu sălbăticia patimilor.  

Aceasta nu trebuie să fie considerată o indiferenţă, pentru că 
această Atenţie de Oprire îţi dă cu adevărat complex de cunoaştere a 
propriilor tale slăbiciuni, întrucât aceste slăbiciuni negative năvălesc 
ca nişte microbi şi ca nişte săgeţi şi de multe ori trebuie să te aperi 
tocmai de aceste atacuri violente ale propriilor tale negativităţi.  
Această luptă de a nu te amesteca cu acest complex este  uneori chiar 
mai complexă decât lăsarea şi antrenarea în lupta cu aceste nocivităţi.  

Cum spuneam, însă, noi trebuie să găsim suportul sau Focul 
Duhovnicesc în care răutatea să se Prefacă iarăşi în Bunătate, violenţa 
în Blândeţe, blestemul şi vătămarea în Blândeţe şi în Bunătate şi ceva 
constructiv.  

Sfinţii Părinţi vorbesc mult şi frumos de lupta cu păcatele. Fericiţi 
cei care se pot lupta. Noi cei de astăzi suntem slabi şi neputincioşi, 
cum zicea un Părinte, cu „creier de chimicale”, fără Educaţie 
Duhovnicească. Noi avem deocamdată această modalitate de a ne 
reface puţin capacităţile noastre de luptă. Cum zicea Părintele Arsenie 
Boca: Hormonii din noi răbufnesc şi se ridică la cap, se coboară din 
Pântece până în Picioare, ne produc adevărate stări de pierderi şi de 
scurgeri ale propriilor puteri Psiho-Fizice. Noi trebuie să le oprim 
scurgerea, să le ridicăm din P icioare şi din Pântece în zona 
DIVINULUI care este Orizontala Mâinilor, să le coborâm din 
tensiunea nocivă a Capului şi a Limbii tot în acest întins al Mâinilor şi 
în Mâinile noastre să le Prefacem neutralizându-le, şi aşa Mâinile 
noastre să nu mai fie vătămătoare. 

Pe ce punem Mâna să nu producem otrăvirea sau distrugerea şi 
vampirismul celorlalţi, să nu mai puţim, să nu mai avem mirosul 
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drăcesc, cum zicea Părintele Arsenie Boca, când se ducea cineva 
furios-supărăcios la el: „Ce faci, nu vezi că puţi a drac?” 

Să încercăm să ne afumăm cu Tămâia cea Duhovnicească, să dăm 
la o parte împuţiciunea hormonală şi drăcească a patimilor şi a 
nocivităţilor din noi. Aici mai intervine şi pentru mulţi este un lucru 
care nu prea convine. Contează mult Mâncarea, cum zicea Părintele 
Arsenie Boca: „Mâncarea hormonală”. 

Tinerii de astăzi mănâncă prea hormonal, prea producător de 
hormoni şi de aceea cad uşor în patimi şi-n negativităţi. 

Trebuie evitată o mâncare hiperfuncţională, prea bogată într-o 
hrănire explozivă. În acest sens noi vorbim şi de o zisă Medicină 
Isihastă, de Liniştire, care se dovedeşte de mare importanţă. 

Însuşi MÂNTUITORUL vorbeşte că „acest soi de draci” nu ies 
decât prin Post şi Rugăciune. Postul de a Opri generarea de explo-
zivităţi hormonale din tine şi de a le neutraliza în DIVINUL în care noi 
facem ICONICUL sau Gestul ÎNCHINĂRII. Doar cei care ştiu să 
Oprească explozivitatea unei mâncări şi să facă Rugăciunea 
ÎNCHINĂRII, doar aceştia pot să iasă din iureşul şi din tulburarea 
patimilor şi a păcatului, a propriilor negativităţi.  

Noi încercăm să evidenţiem şi aceste mici repere, fără pretenţia de 
a fi Învăţători speciali. Unii chiar ne învinuiesc că încercăm nişte 
amestecuri oculte, sau manifestă suspiciuni. Noi nu vrem să fim fixişti, 
dar putem considera că folosirea metodelor bune medicale este un bun 
care nu trebuie neglijat.  

Gălăgia care se face e că unii au acaparat aceste modalităţi şi acum 
noi să nu le mai putem folosi. Însăşi partea medicală foloseşte peste 
90% modalităţi antice, păgâne chiar. Ştiinţa de astăzi este tot păgână, 
nu este aproape deloc creştinească, dar o folosesc toţi fără să considere 
că este anticreştină. Se folosesc chiar unele medicamente, chiar dacă sunt 
combinaţii despre care vorbesc şi unele practici oculte sau neopăgâne. 
Asta nu înseamnă că nu se pot folosi Antibioticele, Aspirinele, 
Vitaminele. Dacă vorbesc aceia de Regimuri, de zise Crudităţi sau de 
diete sofisticate, asta nu înseamnă că dacă ei au vorbit de aşa ceva, noi 
să nu le mai folosim. Este un bun peste considerentele altora. 

Contează mult modalitatea de încărcătură conştiinţională pe care le-o 
dăm noi. Un lucru este bun dacă noi îl încărcăm cu Binele. Un lucru bun 
dacă-l încărcăm cu ceva rău-negativ, devine unul negativ din ceva bun. 
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Noi negativul trebuie să-l retransformăm în ceva bun şi aşa se poate 
folosi.  

Gălăgia cea mare care se face astăzi nu este, după părerea mea, 
normală. Pur şi simplu unii râd de noi, considerându-ne proşti dacă o 
Mâncare este hrănitoare şi dacă această Mâncare au acaparat-o „cei răi”, 
din cauză că ei au acaparat-o, zic să n-o mai folosim, să murim de 
foame. Mâncarea este Mâncare, Ştiinţa este Ştiinţă, dacă ei le-au 
acaparat, să fie sănătoşi, dar şi noi avem dreptul să le folosim. Şi dacă ne 
dau ei cu porţia, să fie sănătoşi. Putem folosi Mâncarea fără complexul 
că ne spurcăm. O Închinăm din CHIPUL de ÎNCHINARE şi aşa o 
curăţim de acapararea şi negativitatea celor care râd de noi, Credincioşii.  

Cum se zice: ca păgânii să râdă de Creştini stropeau toate mâncă-
rurile cu un fel de jertfire idolească. Unii îşi făceau complexe dacă să 
mai folosească sau nu, dar alţii mai îndrăzneţi au zis: Voi le stropiţi cu 
ceva idolesc, noi le stropim cu ceva Creştinesc, voi le spurcaţi şi noi le 
Sfinţim şi aşa le putem folosi. Cine acaparează şi crede că le poate opri 
celorlalţi, este în eroare. 

Noi, Creştinii, avem această capacitate de Refacere, de Neutralizare, 
de Prefacere a răutăţii în Bunătate. Trebuie să fim foarte conştienţi de 
acest fapt. Noi avem capacitatea să Prefacem răul în Bine, iadul să-l 
Prefacem iarăşi în Rai. Noi avem capacitatea să ieşim din iad, dar nu 
ca Purgatoriul catolic, ci ca Zbor, ca ieşire. Dacă tu în iad faci un 
colţişor de Rai, iată că ai reuşit să ieşi din iad.  

Formula Sfântului Siluan de a te considera că eşti în iad totuşi avea 
Nădejdea Raiului. Noi considerăm că păcatul în care suntem este un 
iad normal al nostru şi n-avem unde altundeva să mai stăm. Trebuie să 
stăm acolo în iad, în iadul păcatului nostru, dar cu străduinţa ca-n 
iadul-păcatului nostru să aprindem şi o scânteioară de Rai, şi aşa să 
putem ieşi din iad. Noi nu facem propriu-zis ieşirea, ci Transformarea, 
până când însuşi iadul ne scoate afară. Nu ieşim noi, iadul ne scoate. 

În sensul acesta îndrăznim şi noi, smeriţii, să vorbim despre 
Lucrarea de TAINĂ Duhovnicească. Nu este uşoară această luptă cu 
propriile noastre păcate şi slăbiciuni. Noi îi zicem Lucrarea cea de 
TAINĂ. 

Să ne ajute Prea Bunul DUMNEZEU să putem şi noi intra în 
MILOSTIVIREA, în IUBIREA cea DUMNEZEIASCĂ care este mai 
tare decât păcatul. Noi credem în Puterea peste păcat a MILOSTIVIRII, 
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a Iertării lui DUMNEZEU. Noi ştim că o complacere cu păcatul 
devine un iad veşnic, dar totodată ştim o întoarcere de la orientarea 
iadului spre DUMNEZEU, spre VEŞNICIA VIEŢII DUMNEZEIEŞTI, 
este posibilitatea de a ieşi din acest iad. Iadul este o Realitate, dar 
poate fi depăşit. 

DUMNEZEIREA este VIAŢA care ne dă această posibilitate de 
ieşire. Persistenţa în păcatul nostru ne face să fim într-un antagonism 
tot aşa de veşnic cu VIAŢA cea dincolo de iad. Această dublură 
patologică trebuie dată la o parte şi trebuie Transformată, Prefăcută. 

Cum spuneam şi în cele anterioare, Omul este CHIPUL 
LITURGHISIRII EUHARISTICE. 

DOMNUL HRISTOS Face această Neutralizare permanentă şi noi 
în UNIRE cu CHIPUL Său reuşim să facem şi noi această 
Neutralizare, şi-n această Neutralizare reuşim să ieşim şi noi în 
VIAŢA cea PESTE păcat. 

Mulţi consideră că prea mult vorbim de păcat. Într-adevăr, în 
limbajul nostru păcatul este o realitate care nu trebuie mascată şi 
ascunsă, dar trebuie să ştim că este o modalitate de autodistrugere şi de 
distrugere a celor din jur.  

Păcatul este dublul, acel negativ pe care trebuie să-l avem în vedere 
permanent şi să putem să-l depăşim. Avem puterea, avem modalitatea 
CRUCII CHIPULUI ÎNCHINĂRII lui HRISTOS. CRUCEA lui 
HRISTOS nu mai este CRUCEA morţii, ci CRUCEA VIEŢII, a 
ÎMPĂRĂŢIEI Lui DUMNEZEU, a VIEŢII VEŞNICE, nu a morţii sau 
a iadului veşnic. 

În acest sens am îndrăznit să vorbim şi noi de mici repere. Mulţi 
poate ar dori să ne adâncim cât mai mult în complexul de care vorbesc 
Sfinţii Părinţi. Cum spuneam, ne considerăm neputincioşi şi atunci 
căutăm şi noi nişte modalităţi în care totuşi să găsim o posibilitate în 
lupta noastră, în Viaţa noastră de Lucrare de TAINĂ Duhovnicească. 
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Printre LACRIMILE  

şi  

Plânsul Păcatului 

I 
 

LACRIMILE căzute din Cer 

1. 

LACRIMĂ, 
 SCÂNTEIE 
De Cer sfărâmat! 
 
LACRIMĂ, 
 Strigăt Oprit, 
 Prăvălit, 
Înger Căzut! 
 
LACRIMĂ, 
 Păcatul din Cer 
 În propriu Plâns. 
 
2.  

Curg LACRIMI din Cer, 
 Cad Îngerii... 
Dar, minunat, 
 LACRIMILE se fac 
 Picuri 
Peste focul de iad.  
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3. 

O, LACRIMĂ, 
 DOR de Cer, 
 Strigăt mut. 
 

O, LACRIMĂ, 

 TAINĂ PESTE păcat, 
 Şoaptă 
De Înger 

 Crucificat! 
 

DUMNEZEU a Creat la început Cerul (Facere 1, 1) cu Îngerii, aşa-
zisul „Univers Spiritual”. Nimeni nu poate descrie acest Chip de Creaţie. 

Se zice că sunt miliarde de Îngeri-Duhuri. Unii vorbesc de un fel 

de „ierarhizare-cete”. Fiecare Înger este însă deosebit de celălalt, de 
unde „corolarul” Supraminunat al Cerului. 

Se ştiu parţial câteva „evidenţe” de Îngeri, ca Luceafărul, apoi cei 
Şapte Arhangheli, cu Mihail şi Gavril în frunte. 

Se zice că Universul Spiritual are altă categorie de timp... O Zi cât 

o mie de Ani etc. 
Se vorbeşte de o „Cădere parţială” de Îngeri, care devin „demoni”. 
Se spune tradiţional că se observă, încă înainte de această cădere, 

că unor Îngeri le curgeau un fel de „Lacrimi” ce deveneau tot mai 

vizibile... Îndeosebi, cel mai de frunte Înger, Lucifer, „plângea” pur şi 
simplu adesea... Ce putea să însemne? 

Ceilalţi Îngeri se fereau să bage în seamă, lăsau totul să se aleagă 
de la sine. 

Când s-a produs cutremurătoarea Cădere a „Îngerilor plângători”, 

atunci s-au „ALES” toţi cei căzuţi în păcatul demonic şi s-au prăvălit 
într-un „hău” ce a Străpuns Cerul şi de unde se aude înfundat un 
înfiorător geamăt. 

TAINA LACRIMILOR este un paradox al unei „suferinţe” 

ascunse, care în LACRIMI se „REMEMOREAZĂ”. Natura creată 

de DUMNEZEU este în sine Bună şi nu poate fi distrusă, dar i se poate 
„adăuga” o „ardere”, cu o „înfăţişare inversată” chiar. 
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Dar, paradoxal, peste „pojghiţa arsă” şi uscată iese dinlăuntrul 
Fiinţial propriu tocmai această TAINĂ de LACRIMI, în care se 
„REMEMOREAZĂ” CHIPUL Bun şi Sfânt, ce parcă „STRIGĂ” mut 
şi într-o adâncă „părere de rău”, dar totodată într-o „Minunată” 

„răcorire-mângâiere”. 

Aşa, LACRIMILE sunt şi „Suferinţă şi ALINARE” şi „uitare şi 
Reamintire” şi „părere de rău şi Reîntoarcere”. 

Se zice că toţi care „mor” lăcrimează şi, mai mult, de cei ce „plâng 
fuge moartea”. LACRIMILE văzute în starea lor sunt ca nişte 

„SCÂNTEI Orbitoare”. 
Păcatul produce acest „fenomen” şi primii ce păcătuiesc fiind 

Îngerii căzuţi şi demonizaţi, de aici începe şi LĂCRIMAREA. 
LACRIMILE au devenit apoi „pocăinţă, Milă, Rugă” etc., dar tot 

acest complex este legat de „arderea în focul deznădejdii şi totodată al 

NĂDEJDII”. 
Acest paradox de „întuneric şi LUMINĂ, de moarte şi VIAŢĂ, de 

deznădejde şi NĂDEJDE, de Suferinţă şi ALINARE”, constituie 
„TAINA LACRIMILOR”. 

 

LACRIMI de Cer, 

 Picuri de Duh, 
Din Îngeri arşi 
 Şi căzuţi, 

În care minunat 
 Se „răcoresc” 
Şi mereu îşi REAMINTESC 
 De CHIPUL Îngeresc. 
 

(Vezi căderea Îngerilor din Moşul din Carpaţi.) 
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II 
 

LACRIMILE căzute din Rai 

„DUMNEZEU la început a făcut Cerul şi Pământul” (Facere 1, 1). 
Le-a Creat „concomitent” sau succesiv, pe rând? 
Unii vorbesc că mai întâi s-a Creat Cerul-Lumea Spirituală, apoi 

„Lumea materială”... Alţii spun că DUMNEZEU în mod special a 
Creat DEODATĂ Lumea Spirituală şi Lumea materială, ca să nu fie 
vreun amestec între ele şi să nu se creadă că materia a fost Creată prin 
Spirit sau Spiritul s-a format ca un „produs” al materiei... 

De  ce a Creat acest „Dublu Chip”, ca Spirit şi materie, este 
TAINA Creaţiei Lui DUMNEZEU! 

Pământul să nu se confunde cu simpla Planetă Pământ. Pământul 
este Cosmosul material în general cu ALTARUL său Pământ-Rai, 
unde a pus pe Om-SUPRACreaţia. 

Zice DOMNUL: „Pământul-ALTAR-Rai” este „ODIHNA Mea 
şi a Creaţiei” şi AICI vom face LOCAŞUL de TAINĂ unde se va 
ÎNTÂLNI Lumea cu DUMNEZEU. 

DUMNEZEU are PUTERE şi peste timp, încât a putut DEODATĂ 

şi chiar paralel să Creeze Cerul şi Pământul-Cosmosul şi fiecare să 
aibă concomitent fenomenele lor specifice de Spirit sau de materie. 

Biblic, DUMNEZEU nu Creează prin „intermediul Spiritelor” 
(cum zic metafizicienii), ci Creează El direct şi PERSONAL atât 
Cerul, cât şi tot Cosmosul în amănunţime. De aceea Îngerii nici nu 
sunt amintiţi de Biblie în Facerea Lumii, ca să nu se facă această 
confuzie. 

Biblia se ocupă de Facerea Cosmosului cu ALTARUL său Rai-
Pământ-Om şi dă câteva amănunte Revelatoare. 

Zice DOMNUL (CUVÂNTUL): „TAINA Creaţiei este ÎNTRU-

PAREA MEA şi CHIPUL Omului va fi acest CHIP. Şi LOCAŞUL 
ÎNTRUPĂRII MELE va fi Pământ-Rai”. 

Şi în Pământul-Rai are loc păcatul, pe care-l face Omul. În Rai se 
ştia de căderea Îngerilor, şi Adam-Omul nu putea să o identifice, chiar 
dacă adesea câte un demon mai bântuia şi prin Rai (ca Şarpele de pe 
„Pomul ispitirii-morţii”). 
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Se zice că de la o vreme, Eva „Lăcrima”, uneori striga prin somn 
şi nu-şi da seama ce se întâmplă...  

– O „umbră" vrea să intre în mine şi mi-este aşa de frică de ea, şi 
dintr-o dată mi se „umezesc” ochii şi un „Foc dureros” iese prin aceasta.  

– Eva, tu stai de vorbă cu „Şarpele” de pe „Pomul morţii”... ai 
grijă... 

Şi, de la un timp, Eva „plânge” pur şi simplu.  
Şi DOMNUL îi Zice lui Adam:  
– Nu lăsa „Lacrimile Evei” să treacă şi la tine, că veţi „pierde 

Raiul". 
Adam îşi dă tot mai mult seama că de la „Pomul ispitirii” porneşte 

totul. Ce-l nedumireşte este faptul că Pomul ispitirii parcă oglindeşte 

Chipul său de Om, de parcă ar fi „zugrăvit” în acesta. 
– Nu EU am făcut „Pomul ispitirii”, îi Zice DUMNEZEU lui 

Adam, ci apare ca „umbra” Chipului tău... EU prevăd „moartea” ta în 
aceasta şi de aceea te avertizez: Nu mânca din acest „Pom” că vei 
muri. Este HOTARUL CHIPULUI de Om, PESTE care de treci, te 
vei „autodistruge”. 

Tu, Adame, trebuie să-ţi „DESCOPERI” CHIPUL de Om, ce este 
„ÎNTRE” Lume şi DUMNEZEIRE. Omul nu este nici Lume (ci doar 
Înrudit cu ea prin Ţărâna Trupului), nu este nici DIVINITATE (ci 
doar ÎNRUDIT prin SUFLAREA DIVINĂ şi CHIPUL de 
ASEMĂNARE Creativă). 

 
Omul este ÎNTRE Două HOTARE: Lume şi DUMNEZEIRE, este 

CHIPUL ALTARULUI pe care să se ÎNTÂLNEASCĂ Lumea şi 
DUMNEZEU, în DARUL-TRUPUL VEŞNICIEI. 

 
– Dacă TRECI HOTARUL Lumii, îţi „întuneci CHIPUL de Om” 

şi te „îndepărtezi” şi de DIVINITATE şi cazi în păcatul „auto-
gustării-plăcerii distrugătoare”. 

 
Omul este DARUL DIVINULUI şi Omul se face DARUL Lumii 

apoi şi în această ÎNTÂLNIRE este VEŞNICIA Creaţiei.  
 
–  Adame, nu accepta „moartea”, fii stăpânul şi Peste Propria ta 

Voinţă. Este CHIPUL DUMNEZEIERII în Lume, fii cu Adevărat 
aceas tă Înfăţişare. 
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Adam-Omul cade şi el în păcat. 
LACRIMILE căzute din Rai se vor face Plânsul păcatului Omului.  
 

LACRIMĂ de Om, 
 Căzută din Rai! 
 
Rai sfărâmat, 
Otravă de Şarpe, 
 Fior de moarte, 
 Rai picurat 
Într-o AMINTIRE 
 De tăcută 
 Zvârcolire, 
De DOR neîmpăcat, 
 În VIS 
 Fără ÎMPLINIRE. 
LACRIMĂ! 
Pomul morţii 
 Ce minunat 
 A rodit 
O FLOARE, 
O STEA, 
CHIPUL VIEŢII 
Reînviat! 
 
Plângi, Omule! 
În fiecare LACRIMĂ 
 Ai Raiul pierdut 
 Dar şi RECÂŞTIGAT! 
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II 

Ecce Homo 
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INTRODUCERE 
 
 
Încercăm şi noi o SINTEZĂ asupra Viziunii Lumii.  

 
Chipul lumii este însuşi Chipul Omului. 
 
Anticii făceau mare paradă de: „Cunoaşte-te pe tine însuţi şi vei 

cunoaşte pe Dumnezeu”. Creştin, este invers: „Cunoaşte pe 

DUMNEZEU şi te vei cunoaşte pe tine însuţi". 
FIUL Lui DUMNEZEU Se ÎNTRUPEAZĂ şi în Chipul lumii şi Se 

face DUMNEZEU-OM, ICOANA Centrului Universului.  
Ştiinţa de asemenea înclină tot mai mult spre o „ştiinţă 

naturalistă”, care face chiar pe DUMNEZEU „fenomene ale naturii”. 
O ştiinţă doar a „naturii lumii” este o „ştiinţă a subteranului”. Omul 
este însă Fiinţa „Supra-terestrului”. 

O cunoaştere doar în propria natură dă autoiluzia autocunoaşterii.  
Omul are menirea-destinul „Urcării creaţiei” în DIVINITATE. Omul 
„subteran” este „dublura păcatului omului”. 

O ştiinţă fără DIVINITATE este o „cunoaştere luciferică”, ce a 
făcut pe Om să „rupă” Natura Omului de DIVINITATE, ca zisul „bine şi 
rău”. Nu Raţiunea este „Chipul Omului”, ci CHIPUL Lui DUMNEZEU. 

Doar Omului i s-a „SUFLAT” Chipul. Natura are doar „reflectările-
raţiunile” CHIPULUI DIVIN. Omului i se SUFLĂ şi un „CHIP-
Asemănarea CHIPULUI DIVIN”, ca să poată „REÎNTOARCE-

retranscrie în DIVIN” şi „raţiunile naturii create”. Aici este Taina 
Creaţiei. Dacă Natura creată are în sine „SCRISUL-Raţiunile-Legile 

DIVINE”, Viaţa Naturii Create îşi produce şi „propriile raţiuni de 
creaţie”, care, de „rămân în ele însele”, se face o „autoizolare în sine”, 
până la o despărţire de DIVIN. 

Omul are „Menirea” de a nu „lăsa închisă” Natura creată, ci de a 
o „URCA în DIVINTATE”. Omul nu e creat doar din „CUVÂNTUL 
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care ZICE şi se Face”, ci i se mai SUFLĂ şi Taina CHIPULUI, care 
este MAREA TAINĂ a FIINŢEI DIVINE. CHIP înseamnă 

„PERMANENŢĂ FIINŢIALĂ în Sine”. Natura creată nu are 

CHIP, ci doar „Înfăţişări-reflectări de CHIP", de unde „mişcarea 

schimbabilă” a lumii. Omului i se SUFLĂ şi CHIP, ca să poată 
„Aduna - Permanentiza lumea creată”, pentru URCAREA ei apoi 
în DIVINITATE. Omul nu mai este creat direct, ci din „Ţărâna 

Pământului-Naturii”, dar i se dă direct prin SUFLARE directă 
DIVINĂ „CHIPUL-Asemănarea DIVINULUI”. 

Omul este „Cartea de Creaţie”, Asemănarea CĂRŢII DIVINE, în 
care să se „Scrie şi lumea pe sine”, că altfel creaţia ar fi doar o „natură 
fără Răspuns”. Omul este Taina „Cuvântului-Răspunsului de 

Creaţie”. Omul va trebui să fie „Scrierea Lumii în DUMNEZEU”. 

Până la Om este DUMNEZEU care se REVARSĂ în Creaţie şi de la 
Om este Creaţie care se Revarsă în Dumnezeu. 

Doar „Umanizare” a Omului este „autodivinizarea” promisă de 
şarpele demonic. Omul nu trebuie să se „umanizeze ca fals Om-

Dumnezeu”, ci sensul său este „Îndumnezeirea, ca Om-Dumnezeu” ce 
a Ridicat Natura creată în DIVINITATE. Umanizarea, doar, „îngroapă” 
DIVINITATEA şi o face doar „urmă de auto-divinizare”. O simplă 
Umanizare a omului este îngroparea chiar şi a Propriului Chip în 
Natura creată. De aceea prin păcat Omul se „îngroapă-moare” şi se 
reîntoarce în „ţărâna din care a fost luat” (Facere 3, 3; 3, 19).  

DUMNEZEU a Creat Cerul şi Pământul, iată toată creaţia Lui 
DUMNEZEU. Dar DUMNEZEU nu se opreşte aici, ci „Supra-

creează” şi un „Chip” în care Natura creată să-şi vadă şi ea 

„Înfăţişarea” şi, mai mult, în care DIVINUL Însuşi să se ARATE la 

FAŢĂ. Omul, astfel, nu poate fi confundat cu „Natura”, dar are 
Chipul care poate oglindi toată Natura şi mai mult, face Natura 
însăşi să poată şi ea Răspunde DIVINULUI. Natura nu poate 
Răspunde DIVINULUI decât prin Om, de aceea toată Natura pare 
„Antropocentrică” şi toate Făpturile Naturii văd în Om însăşi „vederea 
înfăţişării proprii”. 

Dacă Omul nu se poate Vedea pe sine însuşi „în sine însuşi”, ci 
doar prin CHIPUL DIVINULUI, la fel, Natura nu se poate vedea pe 
sine decât prin Chipul Omului. De aici pesemne mitizarea, făcută chiar 
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de ştiinţă, că Omul este „evoluţia naturii”, ca ajungerea Naturii la 
„Conştiinţa de sine”. În sens biblic, Omul nu poate fi „evoluţia 

naturii”, că Omul este „SUFLARE DIVIN-Chip”, ca „Omul Fiinţă 

VIE” (Facere 2, 7). Şi „Natura are Viaţă”, dar Omul este „SUFLARE 

VIE DIVINĂ”, mai mult decât „Viaţa Naturii”. Biblic se insistă pe 
distincţia clară a „Vieţii Naturii” de „SUFLAREA VIE” din Om. Omul 
nu are cum „evolua” mai mult ca Natura: Chipul Omului este în 
„SUFLAREA DIVINĂ”, nu în „evoluţia naturii”. 

Oricât ar face Omul o „evoluţie” în Natura lumii, tot n-ar ajunge la 
„CHIPUL DIVIN”, care este un DAR DIVIN şi „SUPRANATURAL”. 
Ştiinţa caută „natura Omului” şi o găseşte „identică” Naturii cosmice 
şi, nerecunoscând că Chipul Omului este „SUFLAREA DIVINĂ”, 
încearcă să „confecţioneze” un „chip de om-natură”, ce nu poate fi 
decât „evoluţia naturii”. Este şi o „Transfigurare” a Naturii în Om, 
dar prin CHIPUL DIVIN din Om, nu ca „prefacerea însăşi a naturii 
în sine” (ca evoluţie). 

 
Omul fără SUFLAREA DIVINĂ se confundă cu Făpturile Cosmice, 

şi atunci ştiinţa ar putea susţine direct „evoluţia”. Dar Omul, repetăm, 
nu este o „creaţie”, ci o „Supra-creaţie”. De ce era nevoie de Om, când 
Făpturile erau de ajuns? Ca dovadă că Omul este „peste” creaţie este 
faptul de „Stăpânitor”, prin care Natura poate creşte sau se distruge. 
„Omul umanizat-naturalizat” este mai mult un „rob” al Naturii, care se 
zbate să-şi „regăsească” din amintire „CHIPUL de Supra-natură”. 

Omul ca „Natură este creaţie” şi doar ca Chip de DIVIN este Chip 
propriu-zis de Om-Asemănarea Lui DUMNEZEU. Omul fără 
CHIPUL Lui DUMNEZEU este „Natură în memorial”, de la peşti 
până la animale. Într-adevăr, în Om este „Memorialul Cosmic”, care se 
Oglindeşte în CHIPUL DIVIN din Om, şi doar în acest CHIP DIVIN 
Omul capătă „Conştiinţa Integrală Cosmică”. Natura creată are 
paradoxal „raţiuni”, dar nu are „Auto-cunoaştere”, pentru că doar 
CHIPUL DIVIN poate RĂSPUNDE-CONŞTIENTIZA". Natura, prin 
„raţiunile” sale, niciodată nu poate ajunge la „CONŞTIINŢĂ de Sine”, 
ci doar la „auto-simţire de sine”. 

În Om, care are CHIPUL DIVIN, şi Natura capătă CONŞTIINŢA. 
De aici „ROLUL” Omului în însăşi constituţia Cosmică, ca 
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„manifestare şi concretizare”. Omul este „Bucuria sau iadul” 
Cosmosului. Natura Vede pe DUMNEZEU prin Om şi Omul îl 
Vede pe DUMNEZEU doar prin Însuşi CHIPUL Lui DUMNEZEU. 

 
„La Început a fost CUVÂNTUL-CARTEA VIEŢII... şi 

DUMNEZEU era CUVÂNTUL. Şi CARTEA VIEŢII S-a Deschis 
TAINIC, ca Cer şi Pământ şi totul era un întins de APE, în care 
Pământul era netocmit şi gol şi Însuşi DUHUL Lui DUMNEZEU le 
ţinea în BRAŢE. Şi CARTEA VIEŢII era SOARELE Nevăzut DIVIN, 
din care ieşea LUMINA ce străpungea APELE ca să le Adune şi să se 
arate Uscatul. Şi LUMINA Împarte Cerul şi Pământul în ZILE şi 
fiecare ZI este o FOAIE de Taină din CARTEA VIEŢII. Şi 
REVĂRSAREA CĂRŢII VIEŢII se OPREŞTE în ZIUA a Şasea în Om – 

Cartea Vieţii Lumii. În Om se ÎMPLINEŞTE CARTEA VIEŢII 

DIVINE şi Omul va trebui să „SCRIE şi el o NOUĂ Carte”, ca o 
„Scriere” a Lumii în DUMNEZEU. Până la Om inclusiv, toată 
Creaţia este SCRIEREA Lui DUMNEZEU în Chipurile Lumii. Omul 
va trebui să fie „Scrierea Lumii în DUMNEZEU”. Până la Om este 
DUMNEZEU care se REVARSĂ în Creaţie şi de la Om este Creaţie 
care se Revarsă în Dumnezeu. O TAINĂ a Lui DUMNEZEU-Creaţie, 

FIUL PREHRISTIC, şi totodată o Taină a Creaţiei-DUMNEZEU, 

FIUL-Omul HRISTIC. Şi ce este astfel Lumea Cer şi Pământ? Este 
DESTINUL Omului. Şi ce este Omul? Este DESTINUL UNIRII cu 

DIVINUL. CARTEA VIEŢII DIVINE şi Cartea Omului-Lumii se vor 
face ACELAŞI TRUP şi ACELAŞI ALTAR al TREIMII DUMNE-

ZEIEŞTI, DUMNEZEUL CREATOR 
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Chipul Omului, Facerea Lumii 

Omul, „Fiinţă a întregului lumii” 

Omul prin păcat s-a rupt în „omul-chipul lumii” şi Omul-Chipul 
Lui DUMNEZEU. Omul are ambele Chipuri, dar UNIREA lor este 
confuză pentru noi, care căutăm „Chipul Omului Integral”. Aici este 
controversa. Omul este „integral” de la început sau s-a format din 
părţi adunate? 

 
„La început Dumnezeu a făcut Cerul şi Pământul” (Facere 1, 1). 
 
Încă este o dispută, dacă Dumnezeu a creat întâi lumea Spirituală 

ca Cer şi apoi pe cea materială, sau mai întâi Dumnezeu a creat lumea 
materială, din care a „trezit spiritualul”. 

Dar limbajul biblic este Iconic. Se relatează un DUMNEZEU 
Magnific, un DUMNEZEU CHIP, nu un simplu Zeu demiurg, care 
nici el nu ştie bine ce face. DUMNEZEUL biblic este Cel ATOT-
PUTERNIC. El CREEAZĂ TOTUL dintr-o dată şi fără „lipsuri”. 

 
Biblic, tot universul este în „jurul” Pământului. Se are chiar 

impresia că „de la” Pământ începe toată creaţia, inclusiv Cerul. 
 
Se vorbeşte de un „Ceva” de dinaintea Cerului şi pământului, o 

„stare mai presus de timp, veşnică, în care CREATORUL a făcut 
totul”. 

 
– Iată-Mă, PĂRINTE, Eu, UNICUL şi Absolutul Tău FIU, 

ÎMBRĂCAT şi cu un Chip de Fiu de Creaţie, fără să fie Doi FII, ci 
UNUL în Două CHIPURI. Chipul de Fiu de Creaţie este prin 
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CHIPUL Meu de FIU, care poate ASUMA şi un Al doilea Chip, dar 
tot de Fiu, Singurul şi Absolutul CHIP ce poate sta ÎNAINTEA Ta. 
PĂRINTE, Eu, FIUL Tău absolut, Eu, CHIPUL Tău de CUVÂNT, iată, 
îţi aduc un DAR, o „CARTE” în care Cânt în „Limbă de Creaţie” 
IUBIREA Mea, ce se Cuvine Ţie să se ÎNCHINE. 

 
Zice FIUL DUMNEZEIESC:  
– CHIPUL Meu de CREATOR este totodată DIVIN şi de Creaţie 

şi în ACEST CHIP UNIT Eu Creez Lumea. Şi toată Creaţia va fi 
„PURTĂTOARE” de CHIP al MEU. EU sunt CHIPUL FIINŢIAL 
UNIC al Creaţiei, şi toată Creaţia este în „De-o-Creaţio-Fiinţa” 

CHIPULUI Meu, DUMNEZEU Coborât în Creaţie şi Creaţie Urcată 
în DUMNEZEU. Creaţia este într-o Fiinţialitate UNICĂ, ce este mai 
întâi în CHIPUL meu de CREATOR, ce apoi se transpusne în speci-
ficuri Individuale, în toate Făpturile Lumii Create. Toate vor avea 
CHIPUL Meu, au ACELAŞI CHIP FIINŢIAL al MEU. ÎNRUDIREA 
dintre DUMNEZEU şi Creaţie este CHIPUL Meu şi tot acesta este 
Înrudirea pe care o are Creaţia în sine, ca totalitate de Făpturi. 

Chipul Pământului este Însăşi Destinaţia Creaţiei Mele, şi tocmai 
Coborârea Mea în Chipul Pământului este „Chipul în Sine de Creaţie”. 

 
Teologic, FIUL Lui DUMNEZEU Enipostaziază-Asumă şi un 

Chip de Creaţie, fără să se „împartă sau să se despartă”. 
Este o Enipostaziere „precosmică”, cum o numim noi, „Pre-

Hristică”. Iconografic, „CARTEA VIEŢII”, FIUL Lui DUMNEZEU 
cu Chipul de Pre-Creaţie în Braţe. 

 
– CHIPUL Meu de CREATOR este totodată DIVIN şi de Creaţie 

şi în ACEST CHIP UNIT Eu Creez Lumea. 
 
FIUL Lui DUMNEZEU se „ÎNSCRIE” şi într-un Chip de Creaţie 

şi aşa Lumea este posibil să fie Creată... Filozofic antic, Lumea nu are 
nicio „Înrudire” cu DIVINUL CREATOR, pe când în Revelaţia 
Creştină CHIPUL de FIU face „ÎNRUDIREA”. „Hotarul-Prăpastia 

transcendentală” dintre DIVIN şi Creaţie este „trecută de PUNTEA 
CHIPULUI de FIU”. 
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„La început DUMNEZEU a făcut Cerul şi Pământul” (Facere 1, 1). 
Este Arhemodelul Pre-cosmic al Facerii Lumii; este CHIPUL 

„ÎNDOIT” al FIULUI Pre-Hristic, adică tocmai „CARTEA VIEŢII”. 

Biblic nu este „Androginul sau Oul cosmic” ce se „împarte-desparte" 
în „două polarizări”, ci este „CARTEA VIEŢII-CHIPUL ÎNDOIT 

de FIU”. În relatarea Biblică, „despărţirea” dintre DIVIN şi Creaţie nu 
este „polarizată în contrarii”, ci este în „UNI-CHIP de FIU”. „Cerul şi 
Pământul” sunt „CARTEA VIEŢII pre-cosmice”. „CARTE” înseamnă 
„CHIP ÎNDOIT”, de aceea are „Forma de ÎNDOIRE”. Biblic nu este 
„masculinul şi femininul”, sau „spiritualul şi materialul”, sau „Divinul şi 
energia” (cum concep filozofii antici), ci este „UNI-CHIPUL de FIU 

ÎNDOIT”, CARTEA VIEŢII, Originea Fiinţialităţii Creaţiei. CHIPUL 
ÎNDOIT al FIULUI CREATOR este CHIPUL DIVIN de FIU şi 

Chipul de Fiu de Creaţie, în ASUMARE, şi CHIPUL de DIVIN 

FIUL CREATOR îl face Cer şi Chipul de Creaţie îl face Pământ. 

FIUL DIVINO-Creaţie se „face” la început „Originea Fiinţialităţii 
lumii”, se „face Arhemodel de Cer şi Pământ”. 

 
În sens Creştin, nu chipurile Spirituale sau materiale sunt „originile 

primare” (cum susţin gnosticii şi ştiinţa), ci Chipurile Iconice de 
Taină, din care apoi ies şi cele Spirituale şi cele materiale. Originea 
„Precosmică” este CHIPUL FIULUI Lui DUMNEZEU, CARTEA 
VIEŢII, care se transpune Cosmic ca o primă desfăşurare în chipul 
Cerului şi Pământului, urmând Deschiderea ca Lume atât Spirituală, 
cât şi materială, fără despărţire. Mulţi rup Spiritualul de material până 
la contrarietate. În sens Creştin, CHIPUL ICONIC este „Sursa” de 
dincolo, din care se generează Spiritualul şi materialul. 

 
Pământul este ca însuşi Universul şi, mai mult, Om totuna cu 

acestea. Biblic, un Pământ ne-universal şi un Univers fără Pământ, şi 
acestea fără Om, nu au sens. Biblic se exclud total Îngerii-Spiritele din 
ACTUL Creaţiei, ca să nu se minimalizeze ATOTPUTERNICIA 
DOMNULUI, UNICUL CREATOR şi Făcător al Lumii. Tot la fel se 
exclud şi „forţele naturii”, ca nu cumva să se confunde PUTEREA 

DIVINĂ cu „puterile fenomenelor” din natura lucrurilor. Nimic nu are 
Viaţă decât prin ACTUL direct al DOMNULUI, doar EL ZICE şi se 
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Face şi doar CUVÂNTUL Lui este Săvârşirea. Biblic, nu este altă 
modalitate de creare şi facere decât CUVÂNTUL-ACTUL UNIC 
DIVIN. Acest „Absolutism DIVIN” este Caracterul biblic. 

 
„Şi Pământul era ne-tocmit şi gol... şi DUHUL se purta deasupra 

Apelor” (Facere 1, 2). 
Apele primordiale ce aveau în sine Pământul nu sunt „materia 

primordială” (cum zic anticii), ci sunt „CONŢINUTUL CĂRŢII 

VIEŢII”, adică MEMORIILE Pre-cosmice, SEMINŢELE din care 
va „Creşte Lumea”. Aceste MEMORII au DUHUL VIEŢII. Este o 
„analogie tainică” între „Ape, Cuvânt şi Memorii”. „CARTEA este 
„Oceanul Apelor-Memoriilor-Scrisului CUVÂNTULUI”. Din 
„Oceanul-CARTEA VIEŢII” vor Curge Apele-Configuraţiile Lumii.  

Atenţie, încă o dată se menţionează net şi clar că nu în Ape şi nici 
în Pământ este „VIAŢA”, ci doar în DUHUL Lui DUMNEZEU Cel de 
deasupra şi peste toate. Unii vorbesc de un fel de „clocire-vitalizare” a 
materiei primare... Strict biblic este accentul pe ACTUL Absolut al 
ATOTPUTERNICIEI DIVINE, DUHUL fiind PUTEREA DIVINĂ. 
Biblic, doar PUTEREA DOMNULUI este FACEREA şi VIAŢA. 

 
„Şi a Zis să Fie Lumină"... DUMNEZEU a numit Lumina ZI... 

(Facere 1, 3-5). 

 
Cu „Lumina Creată” începe Hexameronul Facerii Lumii. Pre-

Hristicul şi CARTEA VIEŢII au fost „PLĂMADA Pre-cosmică”; 
acum este „Naşterea Lumii”. Aducerea la Lumină înseamnă Naştere, 
iar Ziua înseamnă „Începutul”. Creaţia are un „Început de Naştere”. 

CARTEA VIEŢII a fost un ACT DIVIN de Pre-creaţie; acum este 
„DESCHIDEREA CĂRŢII”, este „Revărsarea Apelor”, este „SEMĂ-
NAREA Seminţelor-CUVINTELOR” din care se Nasc Făpturile. 

 
„DUMNEZEU a ZIS... (şi ZICE-Seamănă)... (Facere 1, 3-24) 
 
„CARTEA VIEŢII” are „Şase” Zile (Hexameronul Facerii). 

Urmează ÎNTRUPAREA HRISTICĂ (Hexameronul EUHARISTIC); 
se ÎMPLINEŞTE cu Îndumnezeirea prin SFÂNTUL DUH, eshato-
logicul, al ÎMPĂRĂŢIEI Lui DUMNEZEU. 
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Iată cum din FIUL Lui DUMNEZEU Iese Lumea, cum EL însuşi 
Se ÎNTRUPEAZĂ-Se UNEŞTE cu Lumea şi cum Lumea la rândul 

ei se UNEŞTE cu EL. Până la ÎNTRUPARE, Lumea nu poate PRIMI 
pe FIUL, ci FIUL DIVIN Intră şi Se Revarsă în Lume. Lumea are 
CHIPUL FIULUI în Sine ca DAR de Naştere, dar numai după 
ÎNTRUPAREA HRISTICĂ PRIMEŞTE propriu-zis pe FIUL. 

 
DARUL este PRIMUL BOTEZ, PECETEA CHIPULUI DIVIN 

din Creaţie, PECETEA ÎNSEMNĂRII CUVÂNTULUI CREATOR 
din CARTEA VIEŢII. Urmează BOTEZUL ÎNTRUPĂRII 

HRISTICE, PECETEA INTRĂRII Lui HRISTOS Cel ÎNTRUPAT, 
ca să se poată face „ARĂTAREA la CHIP” a CUVÂNTULUI. Fără 

BOTEZUL ÎNTRUPĂRII, CHIPUL FIULUI rămâne doar o 
„URMĂ”, fără CHIPUL propriu-zis (de aceea anticii şi cei ne botezaţi 
au doar Pre-Hristicul „fără chip” al CUVÂNTULUI, pe când cei 
BOTEZAŢI au CHIPUL ICONIC al Lui HRISTOS). Totodată mai 
este şi BOTEZUL SFÂNTULUI DUH (Mirungerea), CONLUCRA-
REA DUHULUI nedespărţit de ÎNTRUPAREA HRISTICĂ. Şi mai 
este un BOTEZ, al ÎNDUMNEZEIRII, ce se primeşte doar de la 
TATĂL, după ce te faci „ALTAR al FIULUI şi al SFÂNTULUI 
DUH”, Eshatologicul-ÎMPĂRĂŢIA Cea VIITOARE a Veşniciei.  

 
Numirea de ZI este ca Limbaj Iconic. În sens Teologico-mistic, 

Creaţia este RITUALUL de Mulţumire şi ÎNCHINARE al FIULUI Lui 
DUMNEZEU faţă de TATĂL DUMNEZEU. Reflectarea acestui 
RITUAL direct DIVIN de dincolo de timp în creaţie se face „Timp”. 
Orice „Mişcare DIVINĂ” este un ACT RITUALIC SACRU şi 
Asemănarea sa în Creaţie se face „Timp Ritualic Sacru”. 

Cele „Şapte Zile” ale Genezei-Facerii Lumii sunt 
„CALENDARUL DIVIN”, care apoi se transpune şi în „Calendarul 
de creaţie” al nostru, ca Timp normal. 

Zice Sfântul Ioan Gură de Aur: „N-ar fi fost greu pentru Mâna Sa 
Atotputernică şi Înţelepciunea Sa cea nemărginită să Creeze toate 
într-o Zi, chiar într-o singură clipită”. 

Dar FIUL Lui DUMNEZEU Demiurgul Lumii face o „îmbinare” 
între TIMPUL DIVIN şi Timpul de Creaţie. Aici se fac speculaţii zis 
ştiinţifice, că Zilele Genezei ar avea „alte” Dimensiuni.  
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Biblic se vorbeşte de „Zile fără Soare şi aştri” (până în Ziua a patra, 
când se creează Soarele şi astrele) şi de „Zile cu Soare”. 

Mistic se disting „Trei moduri Temporale”: TIMPUL Precosmic 
(când DUMNEZEU face Planul Creaţiei, doar de El ştiut); Timpul 
ACTULUI DIVIN Cosmic (tot doar de DIVIN ştiut); Timpul propriu 
de creaţie, astral, normal al nostru. Primele două sunt „TIMPUL 

SACRU”, ultimul este „Timpul fizico-biologic”. 
Strict biblic, după cum am evidenţiat, TIMPUL ACTULUI Creativ 

DIVIN nu se poate „compara” cu Timpul astral ce începe doar în Ziua 
a patra, când se creează Soarele şi astrele. TIMPUL SACRU este 
TIMP RITUALIC. O „ZI” este cât un ACT RITUALIC. 

 
Strict biblic şi după Caracterul Revelaţiei ATOTPUTERNICIEI 

DIVINE nu se admite o „evoluţie în cadrul Zilelor Genezei”. 
De aceea, în sens Creştin, Antropologia trebuie văzută în Trei 

direcţii deodată, ca ACT SACRU DIVIN în Sine, ca MENIRE 

Divino-Creaţie (cele Şapte Zile) şi ca Mişcare-desfăşurare a 

Naturii proprii de creaţie. ACTUL SACRU DIVIN este „indiscutabil 
doar ca Revelaţie”. Cele Şapte Zile sunt direct „Religie”, „dublă 
dimensiune, DIVINĂ şi de creaţie”. Timpul astral de după Facerea 
Lumii poate avea şi „Creştere”, extindere. 

„Evoluţia” nu este posibilă în „Zilele Genezei”, ci eventual, doar 
după acestea, ca „fenomen doar al naturii proprii de creaţie”. 

Şi mai este încă o problemă pe care ştiinţa o trece cu vederea, a 
„păcatului”, care „strică şi deformează natura şi mişcările ei iniţiale”. 
Dacă DUMNEZEU spune: „Creşteţi şi vă înmulţiţi”, după păcat aceasta 
se „dublează” cu o „denaturare” până la o „anti-natură”. Şi atunci, care 
este zisa „evoluţie”, cea după „Modelul pur de dinaintea păcatului”, sau 
după „distructivităţile păcatului”? Zisele „fosile şi straturi ale erelor 
geologice” sunt ale „Big-bangului Facerii Lumii”, sau ale „big-bangului 
păcatului”?... Geneza biblică este o „explozie” de ACT direct DIVIN. 
Natura-Cosmosul creat are în sine „Raţiunile DIVINE” şi totodată 
„propriile raţiuni de creaţie”, care de sunt în „conlucrare” se face o 
„Creştere normală”, altfel apare o „creştere anormală”. 

Noi nu mai ştim şi nu mai trăim „Viaţa iniţială”, ci „viaţa 
amestecului şi luptei” dintre „normal şi anormal”. Natura-Cosmosul 
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are în sine „Legile Lui DUMNEZEU”, dar mai sunt şi „legile 
păcatului”, de unde „contrarietatea” aparentă a lor. 

Creaţia are şi ea un „Chip Fiinţial de Creaţie”. Ştiinţa vorbeşte de 
„legea progresului”, iar religia vorbeşte de „Legea Îndumnezeirii 
creaţiei”. 

 
Cerul şi Pământul erau Arhemodel, dar ca fapt erau într-o Unitate 

de „Ape primordiale în care Pământul nu se evidenţia”. Apoi prin 
„separarea” Apelor de Sus de cele de jos, se concretizează Cerul şi 
Uscatul. DUMNEZEU face o „Substanţă Unică de Creaţie, ca Ape 
primordiale”, care are o „dublă orientare”, de Cer şi de Pământ, ce se 
evidenţiază în „desfăşurarea” Creaţiei. Deci, primul „fenomen” din 
„Substanţa-Apa de creaţie” este această „Orientare de dublu sens”. 
Ştiinţa vorbeşte de un Big-bang elementar, de elemente subtile-
cuantice ale materiei, care trec prin condensări şi acumulări, până la 
„Apele” biblice. 

Indiferent de unde s-ar porni, biblic ACTUL direct DIVIN este 
Originea, care, şi mai mult, deja dă şi „orientarea-informaţia-raţiunea” 
următoarelor procese. „Materia primară” are strict „informaţionalul” 
de a fi ca Cer şi Pământ şi nu altceva. „Evoluţia” nu are propriu-zis un 
„ANUME informaţional”, ci este un „produs relativ”.  

 
„Mitul” milioanelor de ani este cel mai mare „păcat” al ştiinţei, în 

care deplorabil încă se persistă. Se ştie deja că Timpul poate produce 
fenomene similare şi în dimensiuni „concentrate”, de „clipe-milioane 
de ani”. ATOTPUTERNICIA Lui DUMNEZEU nu admite „dilatarea”, 
ci doar „DE-o-DATUL”, care pentru noi poate fi extins. Biblic este 
doar „DE-o-DATUL DIVIN”. Zilele Genezei biblice nu sunt „Timp”, 
ci doar RITUALUL DE-o-DATULUI DIVIN. Ştiinţa pare să 
„reconstituie regresiv” ce ar fi putut „Gândi” DUMNEZEU, cam cum 
ar fi făcut El, prin acumulări de la simplu la compus, lumea. „Mitul 
evoluţiei” mie mi se pare tocmai acest „mit al regresiei Actului 
precosmic Divin”. Nu se poate contesta că poate DUMNEZEU aşa ar 
fi procedat, că a gândit mai întâi energia primară, apoi a concentrat-o, 
i-a dat forme şi prin multe combinaţii a realizat lumea pe care o ştim 
noi. Dar trebuie recunoscut fără alte subterfugii că atunci când de fapt 
DUMNEZEU CREEAZĂ face „Lumea de-o-dată şi integrală”, altfel 
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DUMNEZEUL biblic nu mai este Cel DESĂVÂRŞIT, Care se 
„ODIHNEŞTE”, adică i-a dat creaţiei „Stabilitatea ultimă”. 

Într-adevăr, orice formă de creaţie are în sine tot „Memorialul 
Originii DIVINE” şi totodată tot „memorialul naturii cosmice”, dar 
tradus în specific propriu. Este un „SUPRAMEMORIAL Fiinţial al 

Creaţiei”, care este „CARTEA VIEŢII-FIUL DIVIN”, şi totodată o 
transpunere într-un „Memorial tot Comun de Natură Creată” şi, mai 
mult, o transpunere în toate „specificurile formelor de creaţie”. Acest 
„TRIPLU Memorial” derutează pe mulţi şi mai ales ştiinţa îl face 
„mitul evoluţiei”, iar Religia îl face „Spiritul-sufletul Făpturilor”. Dacă 
aparenţele se schimbă şi chiar „mor”, acest „Memorial Fiinţial” este 
„indestructibil” şi constituie „Entitismul specific Personal şi 
Individual”. Dacă „nemurirea” ştiinţei este „evoluţia”, NEMURIREA 
Religiei este „Sufletul-Entitatea-Memorialul transpunerii Proprii, al 
SUPRAMEMORIALULUI Fiinţial de ORIGINE”. 

 
Creaţia în sine este o „Taină a Însăşi SUPRATAINEI Lui 

DUMNEZEU”. Taina are şi propriile ei „Arătări”, dar rămâne cu atât 
mai mult Tainică. Întregurile biblice pot fi privite şi ca „părţi”, dar 
greşeala cea mai mare este în „unilateralitatea fixistă”. 

 
Omul ca Taina Creaţiei nu trebuie evaluat nici după Spiritual, nici 

după partea materială, ci după „CHIPUL şi Menirea sa SACRĂ”, ca 
Asemănarea CHIPULUI Lui DUMNEZEU. Omul fără CHIPUL-
SUFLAREA DIVINĂ se confundă cu Făpturile Cosmice, şi atunci 
ştiinţa ar putea susţine direct „evoluţia”. Dar Omul, repetăm, nu este 
o „creaţie”, ci o „Supra-creaţie”. De ce era nevoie de Om, când 
Făpturile erau de ajuns? Ca dovadă că Omul este „peste” creaţie este 
faptul de „Stăpânitor”, prin care Natura poate creşte sau se distruge. 
„Omul umanizat-naturalizat” este mai mult un „rob” al Naturii, care se 
zbate să-şi „regăsească” din amintire „CHIPUL de Supra-natură”. 

Omul ca „Natură este creaţie” şi doar ca DIVIN este Chip propriu-
zis de Om, Asemănarea Lui DUMNEZEU. Omul fără CHIPUL Lui 
DUMNEZEU este „Natură în memorial”. Într-adevăr, în Om este 
„Memorialul Cosmic”, care se Oglindeşte în CHIPUL DIVIN din Om, 
şi doar în acest CHIP DIVIN Omul capătă „Conştiinţa Integrală 
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Cosmică”. Natura creată are paradoxal „raţiuni”, dar nu are „Auto-
cunoaştere”, pentru că doar CHIPUL DIVIN poate RĂSPUNDE-
CONŞTIENTIZA”. Natura prin „raţiunile” sale niciodată nu poate 
ajunge la „CONŞTIINŢĂ de Sine”, ci doar la „auto-simţire de sine”. 
În Om, care are CHIPUL DIVIN, şi Natura capătă CONŞTIINŢA. De 
aici „ROLUL” Omului în însăşi constituţia Cosmică, ca „manifestare 
şi concretizare”. Omul este „Bucuria sau iadul” Cosmosului. Natura 

Vede  pe DUMNEZEU prin Om şi Omul îl Vede pe DUMNEZEU 
doar prin Însuşi CHIPUL Lui DUMNEZEU. 

 
Omul nu este „creaţie”, ci „Supracreaţie”, aşa este strict mesajul 

Genezei scripturistice. DUMNEZEU a Creat o Lume Ideală şi prin 
păcatul demonic şi adamic se trece şi la o „anormalizare” a ei. Creaţia 
lui DUMNEZEU nu este un „laborator cosmic”, unde se fac reacţiile 
fizico-chimice, în vederea biologizării tot mai complexe, până la 
apogeul umanului.  

 
Omul nu „evoluează”, ci „Revarsă” Arhememorialul DIVIN 

SUFLAT în sine. Acumulează Memorialul de Creaţie din Natura-
ţărâna din care a fost „modelat” de Însuşi DUMNEZEU şi UNEŞTE 
DIVINUL cu Natura creată, ba chiar mai mult, le ÎNTÂLNEŞTE în 
COMUNICARE reciprocă. 

Omul nu poate fi evoluţia Naturii create, când Omul în sine 
este direct CHIPUL DIVINULUI, că ar însemna o „impersonalizare” 
a DIVINULUI, lucru neadmis de caracterul biblic. Omul este CHIP 
PERSONAL direct şi de la început, şi din Taina CHIPULUI Omul 
Creşte-evoluează nu de la „animal-natură la om”, ci de la Omul-

Chip Divin la Omul Îndumnezeit. 
 
În Zilele Genezei nu există nicio evoluţie, toate se Creează de 

DUMNEZEU direct şi în Integralitate. După terminarea Creaţiei, 
Lumea intră în „mersul ei propriu”, în care face „Urcuşul Înduhov-
nicirii” şi aici este o zisă „evoluţie”... Doar Omului i s-a „SUFLAT” 
Chipul. Natura are doar „reflectările-raţiunile” CHIPULUI DIVIN. 

Omului i se SUFLĂ şi un „CHIP-Asemănarea CHIPULUI 

DIVIN”, ca să poată „REÎNTOARCE-retranscrie în DIVIN” şi 
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„raţiunile naturii create”. Aici este Taina Creaţiei. Dacă Natura 
creată are în sine  „SCRISUL-Raţiunile-Legile DIVINE”, Viaţa 
Naturii Create îşi produce şi „propriile raţiuni de creaţie” , care, de 
„rămân în ele însele”, se face o „autoizolare în sine”, până la o 
despărţire de DIVIN. Omul are „Menirea” de a nu „lăsa închisă” 
Natura creată, ci de a o „URCA în DIVINTATE”. 

Omul nu e creat doar din „CUVÂNTUL care ZICE şi se Face”, ci i 
se mai SUFLĂ şi Taina CHIPULUI, care este MAREA TAINĂ a 
FIINŢEI DIVINE. CHIP înseamnă „PERMANENŢĂ FIINŢIALĂ 

în Sine”. Natura creată nu are CHIP, ci doar „Înfăţişări-reflectări 

de CHIP”, de unde „mişcarea schimbabilă” a lumii. Omului i se 
SUFLĂ şi CHIP, ca să poată „Aduna-Permanentiza lumea creată”, 
pentru URCAREA ei apoi în DIVINITATE. 

Omul nu mai este creat direct, ci din „Ţărâna Pământului-

Naturii”, dar i se dă direct prin SUFLARE directă DIVINĂ 
„CHIPUL-Asemănarea DIVINULUI”. Omul este „Cartea de 
Creaţie”, Asemănarea CĂRŢII DIVINE, în care să se „Scrie şi lumea 
pe sine”, că altfel creaţia ar fi doar o „natură fără Răspuns”. Omul este 
Taina „Cuvântului-Răspunsului de Creaţie”. Omul va trebui să fie 
„Scrierea Lumii în DUMNEZEU”. Până la Om este DUMNEZEU 

care se REVARSĂ în Creaţie şi de la Om este Creaţie care se 

Revarsă în Dumnezeu. 
 
Se insistă mult pe „CARTEA VIEŢII-Prehristicul”, ca să nu se mai 

piardă din vedere „ORIGINEA Precosmică” a Fiintialităţii UNICE 
a Creaţiei. Nimic din Creaţie nu poate fi „început şi origine”, ci 

totul este de la DIVINUL ATOTPUTERNIC ŞI ATOTFĂCĂTOR. 
Biblic nu se admit „intermediare creative”, că lezează direct 
DIVINITATEA. 

Omul este „Chipul Supracreaţiei”, Coroana Creaţiei, cum se zice 

de obicei, prin faptul că are CHIPUL MENIRII de ÎNTRUPARE a 
Lui HRISTOS – FIUL DIVIN şi totodată Fiul Creaţiei. În sens 
Creştin, sensul creaţiei este ÎNTRUPAREA Lui HRISTOS, de aceea 
„raţiunea lumii” este „Omul”, că FIUL DIVIN nu se ÎNTRUPEAZĂ 
în nicio altă făptură, ci în Om, Chipul Asemănării DIVINE şi totodată 
al asemănării creaţiei. 



 145 

LOGOSUL DIVIN-CARTEA VIEŢII este OGLINDA-ICOANA în 
care Se VEDE Lumea Creată şi Omul se face „Oglinda-Icoana” în care 
se VEDE chiar CHIPUL Lui DUMNEZEU, de aceea doar Omul 

poate ÎNTRUPA pe FIUL DIVIN. Omul este şi el o „Carte a lumii” 

în care se „SCRIE ÎNTRUPAREA Lui HRISTOS”. 
 
Ce este „Chipul dublu al Omului”, ca Bărbat şi Femeie; „Omul 

Integral” este „împărţit”, sau sunt „două Integralităţi”? Omul este în 

„Două Integralităţi”, nu în „două părţi ale unui singur Întreg”. 
S-a relatat anterior că Omul este „Natură-ţărâna Pământului” (ca 

Înrudirea cu Firea lumii) în care se SUFLĂ CHIPUL DIVINULUI. 
Iată cum Omul este un „Întreg de Natură Creată” şi un ÎNTREG 

de CHIP al DIVINULUI. Omul nu este „Androgin, masculin şi 
feminin în nedespărţire” (cum zic anticii), ci este „DUBLU Chip, al 

DIVINULUI şi al Naturii Create”. Iată Omul INTEGRAL, ca 
„DUBLU Chip”. 

Biblic se relatează că DUMNEZEU Creează „intenţionat” pe 
Adam-Omul ca această INTEGRALITATE, dar Adam se simte 
„confuz” şi toată Natura (căreia îi dă numiri) nu-i „oglindeşte” 

Chipul. DUMNEZEU îi dă lui Adam prima „înşcolare” că nu în 

proprie Natură creată Omul îşi Identifică Chipul. Şi atunci 
DUMNEZEU „separă” (dar nu desparte) cele „Două Chipuri din Om”, 
şi astfel CHIPUL DIVINULUI se evidenţiază ca Bărbat şi cel al 

Naturii create ca Femeie. 
Interesant că la Adam DUMNEZEU ia „coasta-ţărâna” Naturii 

create, iar acum când Creează pe Eva, ia „Coasta Chipului de Om”. 

Mistico-Teologic, Adam are Natura Creată, dar cu „predominarea” 

CHIPULUI DIVIN, de unde şi evidenţa de Bărbat. Eva-Femeia are, 
la fel, Natura Creată, dar nu direct ca Adam, ci din „Natura Adamică 
întrepătrunsă de CHIPUL DIVIN”, de unde evidenţa Chipului de 
Natură Creată, ca feminin. 

Deci Bărbat şi Femeie nu sunt „origine de sex”, ci „Origine de 

Chipuri Fiinţiale”. Eva nu este „femininul” lui Adam şi Adam nu 
este „masculinul” Evei (cum spun anticii şi psihanaliştii), că Adam nu 
este „ambi-gen” şi Eva, la fel, nu este „ambi-gen”. Adam este „Ambi-

Chip”, adică Chip al Naturii Create şi CHIPUL Lui DUMNEZEU. 
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Eva, de asemenea, este „Ambi-Chip”, adică Chip tot al Naturii Create 
şi Chip al Lui DUMNEZEU. Eva-Femeia mai are, însă, în „plus”  

o mare Taină, de aceea Femeia are „Originea prin Bărbat”, pe când 
Adam are Originea prin DIVINUL direct. 

Taina Creaţiei este „ÎNTRUPAREA-Naşterea” FIULUI Lui 
DUMNEZEU în Lume şi ca „Fiu de Creaţie”. Adam este 
Asemănarea Creată a CHIPULUI de FIU. FIUL Lui DUMNEZEU, ca 
să se Nască în Lume, Creează Taina „MAMEI de Creaţie”. Adam-
Omul este doar Chip de Fiu şi el ca să se facă „lume” trebuie să se 
„Nască din Taina MAMEI”. Mistic-teologic, FIUL Lui DUMNEZEU 
„Naşte din Coasta-CHIPUL Său de FIU” pe „MAMA de Creaţie”, care 
este „Chipul Lumii”, ca FIUL Lui DUMNEZEU să se poată „Face 
lume”. După cum este un ARHECHIP ORIGINE de DIVIN al Creaţiei 
ca FIUL Lui DUMNEZEU, aşa este şi un „Arhechip propriu de 

Creaţie”, care este ca „MAMĂ”. ORIGINEA trebuie să Se „Nască” 
pentru a se face „desfăşurare de sine”. Şi în Natura Creată este 
„masculin şi feminin”, tocmai pentru acest fapt. Zisul „sex din natură”, 
deci, este tot ca „chipul originilor”, nu ca „produs al unei evoluţii” 
(evoluţia fiind pe fondul sexului).  

Marea Taină a Creaţiei în sens Creştin este mai întâi „NAŞTEREA 
Chipului de MAMĂ de Creaţie”. De aceea DUMNEZEU-FIUL Creează 
mai întâi „Natura Creată”, ca „Preînchipuirea Arhechipului de MAMĂ”. 

Prin Crearea Omului, DUMNEZEU FIUL procedează în ordine 
propriu-zisă, că mai întâi Creează pe Adam Chip de Fiu, din care se 
„Naşte Chipul de MAMĂ-Eva”, ca Adam să „Crească şi să se 
înmulţească”, să se facă „Lume”. Adam-Fiul este „Omul spre 

Naştere”, iar Eva-MAMA este „Omul care Naşte”. 
De aici şi Taina MAICII DOMNULUI, care NAŞTE pe FIUL 

DIVIN HRISTOS, ca CHIP PERSONAL. 
Sexul şi în Natură, cum am zis, are sens de Naştere –  Sacralitatea 

Naturii. În Natură se observă mai mult ca la Om această Sacralitate, că 
nu se face exces de sex, ci este doar strict pentru Naştere. Un animal 
nu are funcţii sex decât atunci când îi vine perioada de Naştere. Şi 
Omul, fiind „Natură ridicată în CHIPUL DIVIN” (Natura fiind Iconic 
de DIVIN coborât în Natură), are acelaşi mod de Naştere ca Natură, 
dar cu sens de „URCARE în DIVIN”. 
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De aceea se zice mistic că, de nu era păcatul, Omul tot aşa se 
Năştea, dar „sexul” era acoperit de SACRALITATEA CHIPULUI 
DIVIN, încât nu se băga în seamă, cum nu se bagă în seamă „digestia 
mâncării”.  

După păcat Omul se vede „gol” de „HAINA CHIPULUI DIVIN” 
(care se restrânge în adâncul Fiinţei-Inimii) şi aşa „firea Naturii se 
evidenţiază” şi la Om, ba, mai mult, se „perverteşte”, de unde „excesul 
sex” şi alte negativităţi pătimaşe. 

În starea de Înduhovnicire se recapătă „HAINA DIVINĂ” şi aşa 
„sexul se acoperă şi se sublimează în CHIPUL pur de Naştere”, dar 
fără să schimbe înfăţişarea de Bărbat sau Femeie. 

Se zice mistic că Îngerii sunt Chipul CĂRŢII VIEŢII, de aceea sunt 
Creaţi dintr-o dată Toţi, după cum CARTEA DIVINĂ este 
„COMPLETĂ”. Îngerii sunt „CAPUL Creaţiei”. Natura Creată este 
„Trunchiul”, de aceea se ramifică, se extinde în multiplele forme şi aşa 
apare Creşterea şi înmulţirea prin Naşteri succesive (CARTEA VIEŢII 
DIVINE Semănată pe Ogorul lumii). Omul este o dată UNIREA Cer-
Îngeri şi Pământ-Natură şi încă o dată „Suprachip de Carte de 

Creaţie”, care să se SCRIE în CHIPUL DIVIN. Omul, astfel, nu 
este atât „Asemănarea Creaţiei”, cât „ASEMĂNAREA CHIPULUI 
DIVIN, ca direct „CHIP de Carte, chiar dacă este de Creaţie”. 

Numai DIVINUL şi Omul pot SCRIE o CARTE, pe când 
Îngerii şi Natura sunt „SCRISUL CĂRŢII”. Omul URCĂ în 
DIVIN Natura, într-un „Scris de Creaţie special”, de aceea Omul este 
„Sfârşitul Creaţiei”.  

Aşa, „sexul la Om” este dovada că şi Omul are Natura Creată, dar 
cu „ORIENTARE în SUS”. 

Omul se „Naşte-se înmulţeşte în Natură”, ca să „IA Natura şi să o 
URCE în DIVIN”. Omul trebuie să se „Îmbrace cu toată Natura” ca 

să o facă „HAINĂ CHIPULUI DIVIN”. 
Naşterea la Om nu este ca Omul să se „facă lume” (cum este sensul 

Naturii), ci ca să RIDICE Lumea în DIVIN. Omul Acumulează 

Memoriile Lumii, ca să le SUPRAMEMORIZEZE în CHIPUL 
DIVIN. Iată Menirea SACRULUI Omului. 

Este o Veşnică Naştere la Viaţă, atât Interioară, cât şi exterioară. 
FIUL Lui DUMNEZEU Creează Naşterea Lumii şi El Însuşi se 
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ÎNTRUPEAZĂ şi Se Naşte în Lume, ca Lumea să se poată Naşte pe 
sine şi mai mult, să se „NASCĂ în DUMNEZEU”. Anticii vorbesc de 
o „absorbire” în DIVIN, pe când în Creştinism este un SUPRA-CHIP 
ICONIC, în care şi Creaţia se poate Întrupa în DIVIN, fără să se 
absoarbă, ca o „COMUNIUNE neamestecată”. Păcatul este tocmai 
„oprirea Naşterii-Vieţii”. La Om, prin „sexul fără Naştere” se 
accelerează moartea, de aceea este paradoxul „patimii sex ce caută 
compensarea Naşterii”. 

 
DUMNEZEUL biblic a Creat Totul De-o-dată, direct, fără 

„intermediari” spirituali sau materiali, doar prin PUTEREA (DUHUL) 
ACTULUI Său, prin LOGHII – CUVINTELE şi Raţiunile DIVINE. 
Biblic nu se admite că din zisa „Natură” s-ar fi creat ceva, ci doar cu 
exclusivitate „de” ACTUL DIVIN. DUMNEZEU Creează mai întâi 
„Natura ca Cer şi Pământ”, dar ea „Primeşte” ACTELE-PORUNCILE 
DIVINE şi acestea o „POPULEAZĂ” cu toate „Formele şi fenome-
nele” ce se configurează „prin” Natură (dar nu „din” Natura însăşi). 

Biblicul distinge clar „Natura în sine” de „Formele şi Făpturile” din ea. 
Teologic-biblic, DUMNEZEU face „Trei Moduri” Creative, 

Îngeri, Natură, Om. Pe Îngeri îi Creează dintr-o dată pe Toţi, într-un 
număr pe care nimeni nu-l poate evalua. Natura este Creată ca 
„Mediu-suport” de Creaţie. Omul este Supracreaţie, „PESTE” Natură. 

 
Ştiinţa vorbeşte de Natura cu procesele de „producere” a tuturor 

formelor şi fenomenelor. Natura este pentru ştiinţă totul, este al 
„doilea dumnezeu”, sau, cum zic unii mistic, „dumnezeul Mamă”. 

Ştiinţa insistă pe „auto-modelarea” Naturii, chiar dacă este Creată 
de DIVINITATE şi are în ea „impulsurile” DIVINE. Natura face 
„trup” Raţiunilor-principiilor DIVINE. Biblic, „automodelarea” 
Naturii ar „atinge” ATOTPUTERNICIA ACTULUI DIVIN în Crearea 
Formelor şi Făpturilor, care sunt de fapt „Creaţiile” Lui. Cum adică, 
doar Natura este Creaţia Lui DUMNEZEU şi „Făpturile” sunt 
„creaţiile” Naturii?... Ştiinţa „împarte” Creaţia în „două acte de planuri 
diferite” (ce pot deveni contrare). 

Biblic strict, atât Natura, cât şi Formele-Făpturile sunt cu exclusi-

vitate Create prin „ACTE DIVINE”. Ce urmează ca „Viaţa proprie” 
după aceste ACTE este şi poate fi şi ca „acte direct ale Naturii”.  
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DUMNEZEU Creează după „MODELELE Precosmice-CARTEA 
VIEŢII”. Aşa, toată Creaţia va avea „SCRISUL-Formele” CĂRŢII 

VIEŢII. Aceste „ANUME Forme” premeditate sunt toate „Formele 
lumii”. De aceea Natura va avea cu stricteţe cele două moduri, ca Cer şi 
Pământ şi fiecare parte va avea „Anume Forme”, după specificul 
acestora. 

 
Natura este ea însăşi Creată, nu ca la antici, care consideră Natura-

neantul-haosul primordial o „coexistenţă” cu DIVINUL. Astfel, Natura 
este „Mediul-substanţa creată”, în care DUMNEZEU „SĂDEŞTE” 
Creaţiile Sale. Atenţie la acest fapt, de „SĂDIRE-însămânţare”. 
DUMNEZEU este SEMĂNĂTORUL şi Natura este „Ogorul”. 
DUMNEZEU întâi Creează „Ogorul-Natura” şi apoi face „Semănarea-
Sădirea” Formelor-Făpturilor. Ogorul-Natura nu poate avea „Seminţele”, 
care sunt cu exclusivitate „LOGHI şi Raţiuni DIVINE”. 

DIVINUL biblic face Triplu ACT: Creează Precosmic lumea 
(CARTEA VIEŢII); Creează Natura Cosmică în care totodată 
însămânţează SCRISUL CĂRŢII VIEŢII; Creează pe „Om-Cartea de 
Creaţie”, care să „Scrie şi Creaţia în DUMNEZEU”. În limbaj actual, 
DUMNEZEU este „Suprainformaţia” (ORIGINEA în Sine, 
Prehristicul); Natura este „substanţa-mediul” acesteia; Facerea, Sădirea 
Formelor Create. Acestea constituie Originea de Naştere (Geneza). 
Vine apoi „Istoria-desfăşurarea” Vieţii proprii a Formelor Create; 
urmează Transfigurarea Naturii în Om (ÎNTRUPAREA HRISTICĂ); 
Supratransfigurarea ÎNTREGII Creaţii în DUHUL SFÂNT. Şi ultima 
etapă, Eshatologicul. Starea în FAŢA TATĂLUI DUMNEZEU. 

Biblic, se arată că la început Natura (Cerul şi Pământul) era doar un 
„Întins de Ape, netocmite şi goale”, adică „fără mişcare şi fără viaţă”, 
peste care era DUHUL-PUTEREA DIVINĂ. Mare atenţie la evidenţa 
biblică a distincţiei dintre „Golul-netocmirea Naturii” şi DUHUL-
PUTEREA DIVINĂ. Va să zică, Natura în sine nu are „nimic”, este 
doar un „mediu-spaţiu”, deşi are o „substanţialitate, ca Apă şi uscat”. 
Deci „substanţa Naturii” nu are niciun „potenţial de mişcare şi viaţă”, 
acestea sunt în DUHUL DIVIN Supra-natură. Dacă Natura ar fi avut 
vreun potenţial, nu ar mai fi menţionat DUHUL. Şi anticii vorbesc de 
un „neant-abis-haos” primordial, dar în care sunt toate „potenţele de 
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forme şi creaţie”. Proorocul Moise, ca să distingă net şi clar pe 
DUMNEZEUL Cel Adevărat, îl „evidenţiază” în mod deosebit faţă 
de Natură, ca să nu fie confundat cu un „dumnezeu naturalizat” (ca 
Zeii păgânilor). Ştiinţa aici se încurcă, „naturizând” şi ea DIVINUL. 

Proorocul Moise face o adevărată „revoluţie de logică” faţă de 
„metafizica Egiptului” şi a anticilor în general. Anticii consideră 
DIVINUL ca „absolutul NEMIŞCAT-gol-esenţă” şi Natura ca 
„potenţial de mişcare”. Biblic, DIVINUL-DUHUL este Absoluta 
MIŞCARE „peste” „Natura nemişcată şi goală”. Comentariul unora că 
DUHUL era „clocirea” Potenţelor Naturii nu este strict biblică, ci o 
amestecătură cu metafizicul anticilor. Ce rost mai are DUHUL, dacă 
Natura are deja „mişcare”? Ar fi o „înjosire lez-maiestate”. Zilele 
Facerii-Genezei sunt tocmai distincţia netă a „ne-mişcării şi golului de 
potenţial” al Naturii, că doar ACTUL DIVIN o poate „mişca şi 
vitaliza”. Biblic, „Mişcarea şi Viaţa” sunt cu exclusivitate „monopolul”  
DIVINULUI. Moise prin aceasta este strict „evreu” şi nu egiptean-
păgân. DUMNEZEUL biblic este UNICUL şi Absolutul Mobil în 
Sine, pe care îl reflectă şi în Natură. Moise se străduieşte să convingă 
pe Poporul său că DUMNEZEU este Cel UNIC şi Absolut PERSONAL, 
Care face TOTUL. 

DUMNEZEUL biblic Creează Formele-Făpturile-Întregurile ca 
„Loghii-CUVINTELE-Raţiunile DIVINE”, pe care le SĂDEŞTE în 
Ogorul Naturii. Biblic, Forma-Făptura este doar „Conceptual DIVIN”. 
Formele sunt „Memoriile Raţiunilor DIVINE”, din care apoi ies şi 
zisele energii-fenomene. Memorialul DIVIN al Formelor este „Faţa- 
Înfăţişare”, iar fenomenele sunt nişte „funcţionalităţi” de Caractere ale 
Formelor. Prin păcat, Forma-Faţa se întunecă şi aşa rămân doar 
„reflectările energetice”, ce-şi caută permanent „rememorarea 
Formei”, de unde părerea că din „fenomene” se nasc Formele. 

 
Natura în sine nu are niciun Memorial, este un „gol netocmit”; nu 

are energii, care înseamnă fenomene. Dacă în Natura primordială ar 
exista energii, ar submina ATOTPUTERNICIA DIVINĂ şi ar confunda 
DIVINUL cu acestea, ca „divin energetic”. Biblic nu se admit 
„intermediari”. DUMNEZEU SĂDEŞTE în Natura statică Formele 
Create doar de El şi din acestea apoi se nasc şi reflectările proprii 
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energetice de Forme, ce-şi „caută Rememorarea Formelor”. Aici ştiinţa 
se încurcă, făcând din această „tendinţă energetică de Rememorare”  o 
devenire spre Formă. 

 
Biblic, nu există „fenomene-energii”, ci doar „Formele Create” 

direct de ACTELE DIVINE. În Geneza biblică încă nu se evidenţiază 
nici „Energiile DIVINE HARICE”, că iar s-ar face confuzii între 
ACTUL direct DIVIN şi „intermediari” (fie ei de orice fel). Problema 
Energiilor HARICE se pune în vedere doar ca Teologie specială, de a 
„diferenţia” FIINŢA DIVINĂ de LUCRĂRILE Sale în Creaţie. Moise 
nu intră în această „suprametafizică”, să nu minimalizeze CHIPUL Lui 
DUMNEZEU Cel ce FACE TOTUL. Moise nu discută „ESENŢA” 
DIVINĂ, ci ACTUL Său Creativ, care este direct şi PERSONAL, 
indiferent prin ce anume „LUCREAZĂ”. El LUCREAZĂ doar prin 

SINE cu exclusivitate. 
Toate „ies” de la DUMNEZEU, se SĂDESC în Ogorul Naturii şi 

toate care se „distrug” se „reîntorc tot la DUMNEZEU”. 
 
Biblic, Formele-Făpturile sunt, cum am amintit, CUVINTELE şi 

Raţiunile DIVINE ce se transpun Creativ. Acestea sunt „Scânteile 
DIVINE” din Natură. Cum am menţionat, doar Omul are „CHIP-
Stabilitate-Permanenţă-Persoană Fiinţială”. Natura are doar 
„reflectările-mişcările” ACTELOR CHIPULUI-PERSONALULUI 
DIVIN. Dar aceste „MODELE Creative DIVINE” nu sunt doar 
„virtuale-urme-desen-informativ-principiu-orientare-tendinţă”, ci au şi 
o „Consistenţă DIVINĂ”, de unde acea „VITALITATE DIVINĂ” din 
Formele-Făpturile Naturii. Aici Teologia mai târzie vorbeşte de 
„Energiile HARICE DIVINE”. Fiecare Formă-Făptură are MODELUL 
DIVIN, dar şi cu o Consistenţă DIVINĂ ca Energie HARICĂ ce se 
Întrepătrunde cu Formele Create. 

De aici, în sens biblic, în Natură nu sunt „energii libere”, nici de 
Creaţie, nici DIVINE, ci doar „legate” de Formele Create. Energia 

HARICĂ este Taina ACŢIUNII DIVINE Legată direct de FIINŢA 
DIVINĂ, care intră în ACŢIUNE doar la ACTELE PERSONALE 

DIVINE, care se „Întrepătrund consistenţial” atât cu ACTELE, cât şi 
cu Formele Create. FIINŢA directă DIVINĂ este Dincolo de orice 
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„ieşire din Sine”, de aceea doar „IEŞIRILE HARICE” sunt VEHI-
COLUL ACTELOR PERSONALE FIINŢIALE DIVINE. Dar Moise, 
chiar dacă ştia de această Taină, se fereşte să o evidenţieze, ca să nu dis-
trugă PERSONALISMUL Absolut al DIVINULUI biblic şi să devieze 
spre un „energism impersonal”, ca „metafizica” anticilor păgâni. 

La fel şi în Natură, energiile de creaţie sunt „impersonalismul-
fenomenalul fără formă” al Formelor-Individualităţilor Naturii. Formele 
Naturii nu au CHIP-PERSOANĂ, că nu au „Răspunsul”, ci sunt doar 
„Configuraţii de Reflectări de Raţiuni DIVINE”, care nu 
„Rememorează” şi pe CREATOR, ci doar se „auto-rememorează” 
după Forma Creată. 

Aşa că gălăgia care se face asupra „energiei cosmice” din care se 
generează lumea este o confuzie a „ruperilor păcatului”, care distruge 
Formele Create, rămânând energiile lor ca zise „energii libere”. 

Nu există „big-bang” de geneza lumii, ci „big-bang al păcatului” ce 
fărâmiţează Formele Naturii şi explodează energiile acestora. Biblic, 
se vorbeşte de „schimbările Naturii” după scoaterea lui Adam din Rai. 
Pământul va rodi cu greu; va fi o verdeaţă care se distruge şi care se 
regenerează tot mai puţin; moartea-fărâmiţarea se va extinde tot mai 
mult în toată Natura. Nu este exclus nici „Cerul”, care nu va mai fi ca 
înainte, ci cu fenomene tot mai diminuate şi chiar explozive. Astrele 
vor cădea, se vor arde, vor apărea fenomene tot mai pustiitoare, ca 
„blestem al morţii”. Îngerii care au căzut din Cer au atras după ei 
„explozii masive astrale”, şi Omul scos din Rai poluează tot mai mult 
Pământul şi atmosfera cu „miasmele morţii”. 

Energiile nu pot fi „libere”, ci doar legate de Formele lor. Toate 
„energiile libere”, care totuşi sunt în cosmos, sunt „energii negative, de 
ardere”. Comunicabilitatea dintre Formă şi energiile ei este cea 
normală, nu de la „energii la energii”. Memorialul Formei trece şi într-
un „memorial energetic” şi cel energetic „re-mobilizează” pe cel al 
Formei, dar energiile prin energii fac „amestecuri de memorialuri” cu 
anormalizări şi consum de energii şi chiar imprimări negative. 

Iată de ce, biblic, doar DIVINUL este tot ACTIVUL Creativ. La 
întrebarea umoristică, ce a fost întâi, „oul sau găina”, în sens biblic s-a 
creat deodată „oul în găină şi găina cu oul deja format”. 

Biblic nu se admite un „dumnezeu Natură”. 
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Biblic, Formele speciilor sunt doar ale DIVINULUI şi nimic nu se 
face în plus; adausurile naturii sunt „înfrumuseţarea Formelor” (sau 
urâţirea lor prin păcat), dar niciodată ca „Forme proprii ale devenirii” 
naturii.  

Omul are tot Memorialul Cosmic, al tuturor Formelor, ca Menire-
Destin de a „Ridica Natura” la DIVINUL Origine. Omul care cade din 
„Memorialul Formelor” şi trece pe „memorialul energiilor naturii”, se 
face „robul acestora” şi se implică direct în „josul naturii”. Şarpele-
demon înşală pe Adam tocmai cu „ruperea Formelor” în favoarea 
„energiilor”, spre a face un „dumnezeu natură”. Omul are „sensul” de a 
„RECUNOAŞTE” pe DUMNEZEU Supranatură. Acest 
DUMNEZEU este cel biblic. Ştiinţa vrea să „dezgroape” pe Dumnezeu 
din „memoriile naturii”, ceea ce nu e posibil. Doar Omul ca Supra-
natură poate RECUNOAŞTE pe DUMNEZEUL Supranatural.  

 
Biblic, tot ce iese de la DUMNEZEU se întoarce la DUMNEZEU 

şi tot ce iese din Natură se întoarce în Natură. DUMNEZEU a Creat 
Formele de Creaţie ca să nu se „despartă” de Natură, dar „păcatul” 
face această anormală despărţire. Prin „morţile” Formelor din Natură, 
Memorialul DIVIN se reîntoarce la DIVIN şi corporalitatea Naturii se 
reîntoarce în Natură, iar „energeticul” se „autoconsumă” până la 
arderea lui de alte „Forme”. 

 
Corporalitatea Naturii se poate extinde, dar numai prin „Formele 

DIVINE” ce se SĂDESC în Natură. Taina „Maternităţii Naturii” este o 
problemă adâncă. Doar „ÎNTÂLNIREA” dintre Formele DIVINE şi 
Natură face „VITALIZAREA Naşterilor”. Anticii vorbesc de un fel de 
„fecundare” a Naturii de către DIVIN. Atenţie la specificul biblic. 
DIVINUL nu fecundează, ci „SĂDEŞTE Formele deja formate”, iar 
Natura doar le „adoptă” ca „maternitate”. Natura ca Maternitate nu 
produce de fapt nimic, totul este produs cu exclusivitate de DIVIN, dar 
Natura se face „Părtaşă” la „Filiaţia de Natură-Maternitate". 
„Maternitatea nu este Origine”, ci „vehicol” al Originii. Mai mult, 
Maternitatea Naturii se investeşte cu „multiplicarea corporalităţii 
naturii”, după cum DIVINUL Multiplică Formele Create. 

Mistic, Geneza este DUMNEZEU ce Naşte-Creează lumea; Natura 
este „Lumea cu Făpturile Lui DUMNEZEU în Braţe”; Omul este 
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„Natura care Naşte şi ea pe DUMNEZEU” şi, ultima Iconografie, 
DIVINUL şi Natura în RECUNOAŞTERE reciprocă, prin În-

divinizarea Naturii. 
 
În Natură, fenomenele energetice trebuie să fie „legate” de Formele 

Create de DIVINITATE. De aceea Natura este sub „Patronajul” 
exclusiv al DIVINULUI, zisa „Pronie-Asistenţa DIVINĂ”. Formele 
Create sunt „Memorial de Raţiuni DIVINE”, care nu pot fi „distruse” 
de mişcările Naturii. Ruperile Naturii de Forme produc o „separare” 
între substanţa Naturii şi Memorialul DIVIN, care se Reîntoarce la 
DIVIN şi Revine prin ACŢIUNEA Permanentă a DIVINULUI, care 
nu admite ca Natura să fie „goală”. Natura nu are „Suflete în sine”, 
cum are Omul, ci doar „Reflectări de Memorial de Forme”. Se 
vorbeşte şi de o „Permanentizare” a „Formelor Naturii”, ca „Rai al 
Naturii”. Anticii au miturile „spiritelor Formelor din Natură”, fiecare 
lucru chiar anorganic posedând un „tainic spirit propriu”, care nu se 
poate rupe de Forma respectivă. Anticii mai consemnează „mitul 
reîncarnării-reîntoarcerii la Memorialul Formelor”, ca o tendinţă de 
„Permanentizare a Formelor”. Pe Acestea DUMNEZEUL biblic 
tocmai în acest fel le-a destinat, ca „Lumea Rai”, distrusă de „păcatul 
Omului”, care avea Menirea tocmai în acest sens, de a „ICONIZA-
transfigura Natura” într-o „URCARE a Naturii în DIVIN”. Natura este 
Iconic de „Coborâre” a DIVINULUI; Omul este Iconic de „URCARE 
a Naturii” în DIVIN. Şi doar această URCARE în DIVIN face şi o 
„Nemurire a Formelor Naturii”. De aici Taina „Prezenţei Omului în 

Natură şi a Naturii în Om”. Omul prin păcat se „coboară” în Natură, 
în locul URCĂRII în DIVIN şi aşa distruge Formele Naturii. Aici se 
încurcă ştiinţa cu „mitul evoluţiei”, că Natura are „legea formării 
Omului”, pe când adevărata Lege este că „Omul are legea formării 
Naturii”. Omul se „Leagă” de Formele Naturii, nu ca să se facă şi el 
Natură, ci ca să URCE Natura în DIVIN. Ar veni că nu Omul se 
„încarnează în Natură”, ci Natura se „încarnează în Părtăşia la 
Divinitate a Omului”. Miturile amestecă „Memoriile primordiale” în 
„memoriile păcatului”. De aceea Omul trebuie să aibă „Trupul 
Naturii”, că altfel îşi pierde „Menirea de Om”, de a URCA Natura în 
DIVINITATE. 
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Lumea este „Destinul Omului”. Natura tinde spre Om, dar Omul 
trebuie să tindă doar spre DIVIN. Ştiinţa „opreşte pe DUMNEZEU 

în Natură şi face Natura să evolueze în Om”; Religia „URCĂ Natura 

în Îndumnezeirea Omului şi o face părtaşă la DIVINITATE”. 
De aceea Omul este „Natură şi SUFLAREA CHIPULUI Lui 

DUMNEZEU”. Omul este Om prin CHIPUL DIVIN, altfel cade în 
„înfăţişarea naturii” (de unde confuzia că şi Omul este produsul 
naturii). Omul ca „Sufletul-Fiinţa Vie” de care vorbeşte Geneza 
biblică, este tocmai această Destinaţie, de a URCA Natura în DIVIN. 
CHIPUL SUFLAT de DUMNEZEU în Om este „Suflet Viu, Natură 
URCATĂ în DIVIN”. Naturii i se dă „Viaţă”; Omului i se dă „VIUL 

însuşi”. De aceea Sufletul Omului nu se „impersonalizează”, nu se 
poate dizolva, ci rămâne un „Personal permanent”. Dacă prin „ruperea” 
Formelor de Natură, acestea trec în Memorialul DIVIN, Omul ce se 
rupe de DIVINITATE nu poate trece în Memorialul DIVIN, că ar 
„profana” DIVINUL, încât Omul păcătos este „condamnat la Nemurire 
de sine”, care este „Sufletul gol de Natură”. Interesant, prin păcatul 
Adamic, Omul devine „gol de DIVIN”, iar prin moarte Omul devine 
„gol de Natură”. Natura este HAR înveşmântat în Natură; Omul este 
Natură ÎNVEŞMÂNTATĂ în Însuşi CHIPUL DIVINULUI. Unii 
vorbesc de o SUFLARE a Lui DUMNEZEU în Om; alţii de o 
SUFLARE DIVINĂ „PESTE” Om. Biblic, este şi una şi alta. 
SUFLAREA DIVINĂ nu se „concentrează” doar în „adâncul-interiorul” 
Omului, ci are şi aspectul Exterior de „Supradimensionare a Omului”. 
Omul biblic de Rai este în această „Supradimensionare Supranaturală”, 
iar după păcat este doar Omul „dimensiunii Naturii”, golit de cea 
DIVINĂ. Dar Sufletul Omului ca „Suflet VIU” este „condamnat la 
Nemurire”, de aceea CHIPUL DIVIN nu se pierde, ci se „ascunde în 
adâncul Sufletului”. Această „oprire” a CHIPULUI DIVIN în Sufletul 
Creat face Nemurirea Omului după moartea Corpului.  

 
Natura este „orientare în jos”, iar Omul este „Orientare în SUS”. 

Anticii vorbesc de o „reflectare Spirituală Divină” şi de materie-corp, 
ca Spirit şi corp; natura ar avea doar „suflet vital”; Spiritul este 
condamnat să treacă prin corporalitate. În sens biblic, Omul nu este 
„Spirit căzut în corporalitate”, ci Natură RIDICATĂ în DIVIN. 
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Dacă la antici Natura este o lume iluzivă în ochii Spiritului, biblic 
Lumea este un „DAR ce se aduce Lui DUMNEZEU”, care devine 
astfel o „Sacralitate-Îndivinizare”. La antici, lumea este un „profan” 
al Sacrului-Spiritului; biblic, Lumea este „Sacrul Suprasacralităţii 
DIVINULUI”. 

 
Omul este „Sacrul Lumii”, care trebuie să aducă Lumea ca DAR 

DIVINULUI. De aici o „Configuraţie aparte” a Omului. Dacă anticii 
făceau „regresia-dizolvarea lumii în elementele spirituale, până la 
absorbirea în Divin”, biblic este „Creşterea Lumii în Creşterea 
Omului”, până la „INTRAREA Lumii în DIVINITATE”, dar nu ca 
dizolvare, ci ca „Stare Faţă în Faţă”, CHIP şi Asemănare de Creaţie. 
Biblic, Creaţia nu este simpla „manifestare a Divinului în iluziile 
lumii”, ci o „Supramanifestare DIVINĂ şi de Creaţie în UNIRE”. De 
aceea investeşte pe Om cu această UNIRE DIVINO-Creaţie, ca prin 
Om Lumea să nu fie „negativul” DIVINULUI, ci să existe o 
„reciprocă AFIRMAŢIE”. 

Biblic Mistic, în Om trebuie să fie „deodată DIVINUL şi Creaţia”, 
în CHIPUL SACRALITĂŢII. 

De aici descoperirea Noului Testament, că CHIPUL DIVIN 
SUFLAT în Om este „CHIPUL de FILIAŢIE”, prin care Natura-
Lumea se face şi ea „Filiaţie de Creaţie”. Iată Marea SACRA-
LITATE a Creaţiei, „Filiaţia de Creaţie”. 

Omului Adamic nu i se SUFLĂ doar o „forţă Divină”, ci CHIPUL 
de FILIAŢIE al FIULUI Lui DUMNEZEU, care este de fapt 
„LOGOSUL prin care toate s-au făcut” (Ioan 1, 1-3). 

Sfinţii Părinţi creştini au trebuit să explice culturii antice Taina 
Creştină-biblică, de aceea fac analogii atât cu metafizica, cât şi cu 
ştiinţa. Dar baza Teologică este clară, Omul este „Fiul Lumii” pentru 
că i se dă „CHIPUL de FILIAŢIE DIVINĂ”, prin care Lumea se 
poate ÎNTÂLNI cu FĂCĂTORUL său. Biblic, tot caracterul este 
„SACRUL” Lumii, nu „spiritualul lumii” (ca la antici). De aici 
Configuraţia Antropologică a Sfinţilor Părinţi, ca „DUH 

(SACRALITATE DIVINĂ), Suflet şi trup”. CHIPUL de Filiaţie 

este „PECETEA DIVINĂ a Omului”, care preface „Memorialul-
Vitalul sufletului Naturii” în „Suflet-Fiinţă VIE”. Atenţie la „evidenţa” 
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pe care o face Proorocul Moise în Geneză, ca „Omul-Suflet-Fiinţă 
VIE” (Facere 2, 7). Doar „întrepătrunderea” dintre „sufletul-vitalul 
Naturii” şi CHIPUL DIVIN de Filiaţie face în Om „Sufletul Fiinţă 
VIE”. De aceea „Sufletul Omului” este „DIVIN şi Creaţie” deodată. 
Omul astfel, nu putea fi o „evoluţie a naturii” (cum susţine ştiinţa), că 
Omul este Om doar prin „DIVINUL de Filiaţie”, şi „mobilul de 
evoluţie” nu este altul decât „CHIPUL DIVIN de Filiaţie”. În Natură 
nu este alt mobil de evoluţie-creştere. Dacă Natura are „tainicul mobil 
al evoluţiei spre Om”, Omul nu poate fi „produsul evoluţiei naturii”, 
pentru că CHIPUL Omului este un „Arhetip direct DIVIN”, ce 
însemnă că Omul este „anterior evoluţiei”. 

Deci Chipul Omului nu este „produs”, ci „ORIGINE”, ce 
exclude total evoluţionismul Omului. 

Omul nu poate fi „animal Îndumnezeit”, cum vor unii plastic să 
afirme, ci este „CHIPUL Lui DUMNEZEU ÎNTRUPAT”, ce 
înseamnă că „DUMNEZEU Însuşi face Chipul Omului”. Omul astfel 
este o „Supracreaţie” directă a DIVINULUI, singurul care poate face 
DIVINUL Creaţie. Omul nu este atât „Creaţie Îndivinizată”, ci 

DIVIN ÎNTRUPAT şi prin DIVINUL ÎNTRUPAT şi Creaţia-

Natura se În-Divinizează. Mare atenţie la aceste distincţii net biblice. 
Natura nu poate fi „În-divinizată” până nu mai întâi DIVINUL se 

ÎNTRUPEAZĂ El Însuşi şi Se face „Trup-Creaţie”. Aşa că Adam-
Omul prin SUFLAREA DIVINĂ nu se „Îndumnezeieşte”, ci doar 

Primeşte CHIPUL de ÎNTRUPARE DIVINĂ, prin care este posi-
bilă Îndumnezeirea Naturii. De aceea Adam-Omul este „Preînchi-

puirea Lui HRISTOS – Omul ÎNDUMNEZEIT", ce Se face 
„posibilitatea” apoi a „Îndumnezeirii Lumii”. 

Dacă am putea vorbi totuşi de o „evoluţie sacră”, ar fi această Taină 
a ÎNTRUPĂRII HRISTICE. EVOLUŢIA DIVINULUI, în care Însuşi 
DIVINUL mai întâi Se ÎNTRUPEAZĂ în Creaţie, ca apoi Creaţia să 
poată „evolua spre DIVIN”. Creaţia-Natura nu poate avea „proces 
de evoluţie” prin sine însăşi, ci doar după ce Însuşi DIVINUL face 
Evoluţia Sa în Lume. 

Anticii vorbesc mistic de o „manifestare-evoluţie” a Divinului în 
lume, ca însăşi posibilitatea de „formare a înfăţişărilor” lumii. Ştiinţa 
mai afirmă şi ea că Natura ar fi un „proces evolutiv al principiilor 
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Divine” în forme şi fenomene creative. Strict biblic, DUMNEZEU nu 
face „evoluţia în Natură”, că atunci nu ar mai fi ATOTPUTERNICUL 
şi exclusivul CREATOR, ci Creează Natura şi Formele Lumii în 
totalitate şi în această INTEGRALITATE a Întregii Creaţii care este 
OMUL face şi El o „excepţională” EVOLUŢIE, ca ÎNTRUPARE 
în Om-Întregul Lumii. De aceea Însuşi DUMNEZEU Creează cu 
MÂNA Sa pe Omul-Adam, că doar în Om şi DIVINUL „evoluează”. 
În Natură DIVINUL nu face nicio evoluţie, trebuie bine precizat acest 
fapt biblic strict. El Creează o Natură în care Revarsă Raţiunile Sale ca 
deja Forme Întregi, nu cum zic anticii, că DIVINUL este în Natură 
doar ca o „esenţă” fără Formă, ca apoi prin Natură să se facă şi 
Formele. Biblic, DUMNEZEUL SUPRAFORMĂ-PERSONAL Creează 
toate Formele Lumii şi apoi în ADUNAREA tuturor Formelor Lumii 
ca Om face şi DIVINUL o excepţională ÎNTRUPARE, ca să RIDICE 
Lumea în DIVIN. 

Îndivinizarea de care se vorbeşte nu poate avea loc până la 
ÎNTRUPAREA DIVINULUI HRISTIC; este doar o „Potenţializare 
de PRIMIRE” a Îndumnezeirii posibile doar prin HRISTIC. 

Dacă ar fi o „evoluţie”, cum zice ştiinţa, ar însemna că toţi anticii 
până la Hristos sunt de fapt tot „animale” şi nu Oameni... Biblic, 
Omul de la început este Om, că are SUFLAREA-Potenţa DIVINĂ, 
care se face „LUCRARE” apoi prin ÎNTRUPAREA DIVINĂ 
HRISTICĂ, ce Îndumnezeieşte pe Om şi cu acesta Întreaga Natură. 

Până la ÎNTRUPAREA HRISTICĂ Natura este în „Pragul” 
DIVINULUI prin Om şi doar prin HRISTOS se face INTRAREA în 
Îndumnezeire (nu în Însuşi DIVINUL direct FIINŢIAL inaccesibil). 

Şi după ÎNTRUPAREA HRISTICĂ Îndumnezeirea HRISTICULUI 
mai trece un prag, al Raiului ce se face „ÎMPĂRĂŢIA Lui 
DUMNEZEU”, ca CHIP al SFÂNTULUI DUH. Îndumnezeirea este 
CHIPUL direct al ÎNTRUPĂRII HRISTICE, ca CHIP LITURGIC, iar 
SFÂNTUL DUH este „PREFACEREA CHIPULUI HRISTIC în 
EUHARISTIE, ca o Tainică ÎNTRUPARE şi a SFÂNTULUI DUH, 
care este posibilă doar prin TRUPUL HRISTIC. SFÂNTUL DUH, 
neavând ÎNTRUPARE directă, că este DIVINUL în PURITATE, El 
Se ÎNTRUPEAZĂ în ÎNTRUPAREA HRISTICĂ şi face TRUPUL 
HRISTIC într-un alt CHIP IPOSTASIC, de TRUP PNEUMATIZAT 
al Lui HRISTOS. 
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Teologic Creştin, Omul este dihotomie Suflet şi Trup, adică nu o 
„doime”, ci o Unitate în dublă deschidere. Anticii vorbesc de Spirit şi 
materie şi între acestea este „sufletul vital” ca legătură. Sfinţii Părinţi 
evidenţiază Sufletul Omului ca pe un fapt al ACTULUI direct DIVIN, 
că Omul se face din „Ţărână-Natură” (Memorialul Naturii) şi apoi i se 
SUFLĂ „Suflare de Viaţă-Suflet”, prin care se face „Fiinţă VIE-Chip 

şi Asemănare a CHIPULUI Lui DUMNEZEU". Deci Omul-ţărână-
Natură Primeşte deodată un Suflet şi o SUFLARE DIVINĂ, de aceea 
zic Sfinţii Părinţi că pe Suflet Omul are PECETEA CHIPULUI 
DIVIN, sau mai concret „DUHUL-PUTEREA DIVINĂ” şi, mai 
concret, CHIPUL de FIINŢIALITATE de Filiaţie, prin care şi Omul 
este un „Chip Personal de Creaţie”. Strict Teologic Creştin, 
CHIPUL SUFLAT de DUMNEZEU este „Sufletul Personalizat”, 
prin care Omul devine „Fiinţă VIE-Persoană", Asemănarea CHI-
PULUI Lui DUMNEZEU care este FIINŢA în Sine. Taina FIINŢEI 
este Taina PERSOANEI, „VIUL TOTAL-INDEPENDENT”, ce are 
capacitatea „DETERMINĂRII proprii”... „Vitalul-sufletul” din Natură 
este doar „Viaţă-dependenţă”, fiind legat de determinări. Omul devine 
astfel o „Supranatură”, care nu mai este direct „determinat de Natură”, 
ci Natura este determinată de „Chipul Omului” ca „Stăpân al Naturii” 
(stăpânirea de care vorbeşte biblicul). În Natură Formele de Creaţie 
sunt determinate de „Legile DIVINE”; Omul are şi el Natura-legile 
DIVINE (ca Trup), dar mai are caracterul „Autodeterminării”, prin 
care „Legile-determinările” se transfigurează şi într-un „RĂSPUNS 
Personal” peste acestea, ca „DAR”. De aceea zice Sfântul Pavel că 
Omul este „CHIPUL DARULUI peste Lege”. Şi DARUL Omului 
este IPOSTAS de FILIAŢIE, de aceea prin BOTEZUL de Filiaţie 
Omul este Om. SUFLAREA DIVINĂ este „BOTEZUL de Filiaţie”, 
încât apoi prin ÎNTRUPAREA HRISTICĂ Omul nu mai este doar 
„Fiinţă VIE”, ci se face „Suflet-Fiinţă Dătătoare-Făcătoare de 

VIU”, cum zice Apostolul Pavel, ca ÎMPLINIREA-Îndumnezeirea. 
„Omul-Fiinţă VIE” este Potenţă de Îndivinizare şi „Omul-Fiinţă 
Făcătoare de VIU” este CHIP ÎMPLINIT, ca „Om Îndumnezeit”. 
Omul Vechi este „Omul-DAR”, iar cel Nou-HRISTIC este „Omul 

Dătător de DAR”. Omul Vechi este „Omul cu DUHUL-DIVINUL 
doar PECETLUIT”, iar Omul Nou este „Omul cu DUHUL-DIVINUL 
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DESCHIS”. De aici analogia cu „Omul-Templu-Chivot-ALTAR şi 
Omul-Biserică-LITURGIC”, care, şi mai mult, se face „Omul-

EUHARISTIE-al SFÂNTULUI DUH”, ca să URCE la Desăvârşire, 
ca „Omul-Filiaţia TATĂLUI DUMNEZEU”. Omul până la FILIAŢIA 
TATĂLUI este „Omul în Creştere”, ca să devină Omul ÎMPLINIT. 

Sfinţii Părinţi Creştini vorbesc şi de analogiile metafizice şi chiar 
ştiinţifice, ca „Omul Spiritual” (Minte-Nous, Logos-raţiune, Pneuma-
simţire). Sfântul Maxim vorbeşte de Omul: „Nous, Psyche, Soma”. 
Psihologii mai vorbesc de „Conştiinţă, Memorie , Reproducere” (iar 
psihanaliştii, de „inconştient, subconştient, conştient”, sau de 
„suprasinele, sinele, ego-ul”) şi ştiinţa vorbeşte de „sistem nervos, 
circulator, masă fizică”. Se mai insistă pe o Antropologie Mistică strict 
Creştină, ca: „Supraformă-DIVINUL, Conţinut-Sufletul şi corpul şi 
Forma-Persoana Individuală”; şi la rândul ei Persoana Individuală ar 
avea Întrepătrunderea acestora: „Entitatea-Supraconştiinţa, Memoria-
Fiinţialul şi Eul Personal-Conştiinţa”, care se traduc Psiho-fiziologic 
în: „mental-sistem nervos, simţire-biologic, ego-organe fizice funcţionale”. 

Strict Creştin biblic, Omul este „DUH, Suflet, Corp”, dar DUHUL 
este PECETLUIT şi Întrepătruns cu Sufletul, prin care trece şi la o 
Întrepătrundere cu Trupul. 

Atenţie la Limbajul biblic, în care DUHUL nu este Însuşi 
SFÂNTUL DUH, ci CHIPUL DIVIN în general, care este LOGOS şi 
SFÂNTUL DUH şi TATĂL, ca Taina TREIMII DUMNEZEIEŞTI. În 
Vechiul Testament se vorbeşte mult de „DUHUL Proorociei ca 
DUHUL CUVÂNTULUI DOMNULUI Savaot”, ce înseamnă că la cei 
vechi nu era descoperită încă ÎNTRUPAREA CUVÂNTULUI, deşi se 
vorbea de VENIREA Lui Mesia, DIVINUL ÎNTRUPAT. Aşa tot ce 
este DIVIN în Vechiul Testament se numeşte DUH, dar în Noul 
Testament se distinge DUHUL SFÂNT de LOGOS-FIUL Lui 
DUMNEZEU, dar fără despărţire sau amestecare. Şi la Sfinţii Părinţi 
Filocalici tot în acest sens trebuie înţeles „DUHUL din Om”, ca 
„Deodată LOGOS-FIUL şi DUH SFÂNT”, care sunt nedespărţiţi şi în 
permanentă CONLUCRARE prin HARUL-COMUNUL Înfăptuitor. 
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Căderea din Cer 
(Parabola căderii Îngerilor) 

 

 
„Creaţia este ÎNTRUPAREA Mea”. 
 
– 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? 

 
Şi a ZIS DUMNEZEU să „Fie LUMINĂ”... Ziua Întâia... 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 împreună cu Luceafăr. De-a dreapta şi de-a stânga erau Îngerii 
Mihail cel dârz şi Gavril cel Vesel. 

 
Îngerul Gavril 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... 
– Gavrile, am să-ţi descopăr o Taină. Noi, Îngerii, suntem Prima 

Creaţie a Lui DUMNEZEU. 



 162 

– Suntem Prima Asemănare Creată a CHIPULUI FIULUI Lui 
DUMNEZEU, adaugă Gavril.  

– 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 o dată 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... Şi El-FIUL Însuşi Se  va ÎNTRUPA 
în Chipul de OM... Acesta pare să fie „PLANUL Creaţiei”... ÎNTRU-
PAREA este Însuşi CHIPUL Creaţiei Sale... Nu se poate, Gavrile, 
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... 

– Ce VREA DUMNEZEU este JUST, indiferent de priceperea 
noastră... 

– Nu, Gavrile, ne-am dovedi „nedemni” de Chipul Îngeresc... Noi 
nu Iubim pe DUMNEZEU cu „plecăciunea”... 

– Luceafăr, Înger înseamnă tocmai „ÎNCHINARE DOMNULUI” 
şi din ÎNCHINARE apoi avem totul... 
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– Gavrile, un DIVIN-LUMINĂ, aşa cum ni Se Arată, nu este 
Adevăratul DIVIN... Un Divin-MINTE, este Taina Sa... 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?... 
– Gavrile, este însăşi „esenţa” Lui DUMNEZEU... 
– DUMNEZEU este DEPLINUL ABSOLUT... „Golul” nu există... 
– Ba da, există ca însăşi MINTEA care vede DIVINUL... 
– 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 „ÎNTRU-

PAREA 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... 
Doar prin EL 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... 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 
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„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 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. 

– Gavrile, 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... 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”... 

– Gavrile, ca să dovedim că suntem demni de CHIPUL Lui 
DUMNEZEU trebuie să trecem prin „proba HOTARULUI Transcen-
dental”... Eu unul mă „arunc” în acest „abis” ca să-l „găsesc” pe 

DUMNEZEU aşa cum este EL, nu „amestecat” cu Lumea... 
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– 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. Acesta 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 
BUCURAM 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 CREATOR este SACRALI-

TATEA 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, care este „HOTARUL 
transcendental”" ce nu se poate trece, în care te vei „pierde fără 
reîntoarcere”... 

– Gavrile, 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 IDENTI-

TATE, 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 
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„simplă”, fără CHIPUL FIULUI DIVIN, am fi o „lume străină”, fără 
nicio „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 face posibil 
să „Existe”... Aici, în CARTEA VIEŢII, sunt EL DIVINUL şi Creaţia 
„ÎNSCRIŞI, dar Fiecare în Proprie IDENTITATE”. 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 acasta 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... 
– Gavrile, 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. 

– Dar a rămâne „limitat” în CHIPUL de FIU, cum zici tu, Gavrile, 
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 FlU”... aici este descoperi-
rea mea, „marele gol” este „libertatea transcendentală absolută”... 

– Luceafăr, aceasta este „auto-libertatea auto-anihilării”, ce nu 
mai este Libertate, ci auto-posedare-robire... 

– Gavrile, tu nu pricepi, că nu ai „gustat” din „nectarul marelui 
gol”... 
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– Luceafăr, să nu fie „otrava morţii”, pe care ţi-o inventezi 
singur... DOAMNE, ce nenorocire... Luceafăr, te rog, opreşte-te... 

– Gavrile, 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... 

• Gavrile, 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”... 

– Gavrile, încearcă şi tu barim o dată „intrarea în marele gol”... 
– DOAMNE, nu mă lăsa... n-am să fac aceasta în veci de veci... 

eu nu pot „ucide”... 
– Gavrile, 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... 
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– DOAMNE, Cerul parcă se „zguduie” şi e gata să „explodeze”... 
– Eu voi „exploda” Cerul şi din această „explozie” voi „crea ade-

vărata lume”, „alta” faţă de cea „concepută” de FIUL... a mea va fi 
„lumea cu chipul propriu-zis”... 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 multi-
coloralul 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 
specificul de RĂSPUNS propriu. Toţi „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 Mihai 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 Gavril după ce se 
termină RITUALUL... 

– Gavrile, 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 „Transcedentul 
DIVIN”... DOAMNE, ce „anormalitate”... 
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– Gavrile, 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”... 
– O vei căuta în curând, dar ţi se va refuza, pentru „reaua credinţă”... 
– Blestemată stare demonică!... Luceafăr, mai este încă o posibili-

tate 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 îi 
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 sta de-a 
dreapta, se repede la el: 

– Ce faci, pentru DUMNEZEU? 
Dar Lucefărul îşi continuă ruperea PECEŢILOR. Cu greu reuşeşte 

să le sfărâme, dar nu poate „Desface” CARTEA 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 
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„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.  

Gavril, 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 Crearea Lumii, care este în curs... 
El, FIUL DIVIN, ne-a creat întâi pe noi, „Fraţii Săi Îngerii”, ca 
„împreună” să Creăm Lumea. El ne va da fiecăruia „Cinstea” de a fi 
„Domnii” unei Anume Lumi Create. 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 
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„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 Gavril 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... Înţelege-i TAINA 
CĂRŢII Lui, ca pe ALTARUL NAŞTERII Sale  în Creaţie. 

Şi cu toţii VĂD CARTEA SFÂNTĂ ca pe o FĂPTURĂ Necu-
noscută care POARTĂ în Pântecele său pe Însuşi FIUL DIVIN. 

– Iată, Fraţilor, TAINA CĂRŢII DIVINE. Este tocmai AŞTEP-
TAREA 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 Gavril. CHIPUL acesta de MAMĂ va fi UNIREA 

Întregii Creaţii, va fi ÎMPĂRĂTEASA MAMĂ a DOMNULUI 
nostru CREATOR. Noi, Îngerii, suntem tocmai „Garda de Onoare” a 
MAMEI DOMNULUI ce Se ÎNTRUPEAZĂ în Lume. 
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– 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”... 

Ai înnebunit, Luceafăr, spuse Îngerul Gudil, de vorbeşti cu atâta 
îndrăzneală? Ce înseamnă această „mândrie”?... FIUL Lui DUMNE-
ZEU „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 dumne -

zeirii 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 Gavril 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 

Gavril încă mai sta încremenit... Mihail îl trezi... Amândoi îndreptară 
SCAUNUL Cel ÎNALT, reaşezară CARTEA DIVINĂ pe El... 

O LUMINĂ ORBITOARE deodată se coborî peste CARTE... 
Îngerii îngenuncheară şi începură iarăşi să Cânte DOMNULUI. 
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„IUBITE-VOI, DOAMNE, VIRTUTEA mea! DOMNUL este 
ÎNTĂRIREA mea şi Izbăvitorul meu”. 

De undeva... se auzea un zgomot înfricoşător şi undeva departe, o 
negură deasă sta „despărţită”... 

Se despărţise „LUMINA de întuneric” (Facere 1, 4). 
 
Lucifer, întâiul înger căzut, zice celorlalţi îngeri căzuţi:  
– 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. 
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. 

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 să fie TREI ALTARE deodată, şi al Omului să fie 
UNIREA lor. 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 prin faptul 
că Însăşi 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 
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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 aceasta 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 îl 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 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... 

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 Gavril se laudă că vor 

fi Oameni Sfinţi care „vor ÎNTRUPA cu adevărat DIVINUL”... Să 
se convingă prin toate metodele că Fiecare Om este „întruparea 

unui Înger”. DUMNEZEU VREA ca TRUPUL Omenesc să fie 
ÎNTRUPARE de DIVIN... să oprim aceasta... 

 
Îngerul Mihail: 
– O, tristă petrecere a căderii Îngerilor... A apărut un „contrar”... 

Noi, Îngerii, suntem Chipul Creat al LUMINII CUVÂNTULUI 
DIVIN; suntem Împletire de SUPRALUMINĂ DIVINĂ cu Lumina 
Creată. 
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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 Înger nu este „instrumentul” 

SUPRAGÂNDIRII DIVINE, ci „Oglindirea” fidelă a ei. 
Frumuseţea Gândirii noastre de Înger este tocmai în PRIMIREA 

şi REPRODUCEREA fără nicio „transformare” a SUPRA-

GÂNDIRII 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 Înger este Liberă şi Deschisă şi 

tocmai prin Deschiderea proprie REPRODUCEM DIVINUL fără 

nicio „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. Gândirea noastră 
proprie de Înger nu se  „Identifică” în SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ, 

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 
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Glăsuire neîncetată în Exterior. Această Tăcere şi ASCULTARE de 
ÎNCHINARE şi Cântare este Îngerul.  

Lucifer, ieşind din Tăcerea de ASCULTARE şi ÎNCHINARE, şi-a 
declanşat o „auto-magie” de Gândire proprie, prefacând DIVINUL 
într-un auto-fantastic distructiv. O, amară cădere! 

Îngerii căzuţi au pierdut Chipul LUMINII şi s-au făcut 

„întunericul cel din afară”. 
Lucifer a încercat să fie el „instrumentul” direct al SUPRA-

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

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

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. 

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 
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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 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.  

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 Persona-
litatea 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 
LUMINĂ DIVINĂ, Natura Creată de Înger a „explodat”, şi Natura 
de Înger intră în „mormântul anti-lumii întunericului”. 

Lucifer a „inventat” o „lume fără divin”, lumea „auto-plăcerii şi 
durerii”, a „întunericului morţii”. Moartea înseamnă „întuneric”. 

Lucifer a „deschis” o „prăpastie a morţii”, care este „auto-
plăcerea naturii proprii de Creaţie”. A avea „plăcere” în lipsa 
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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”. 

Nu admiteţi „fantomele golului de Minte”, acele imaginaţii 
„aiurite” şi închipuite. Orice gând puneţi-l în gest de Închinare. 
OPRIREA pe CHIPUL DIVIN al ÎNCHINĂRII şi Supraconştiinţei de 
FILIAŢIE sunt „Rememorarea Adevărată” a Fiinţialităţii noastre. 
Păcatul dă în noi „golul-moartea”. Nu admiteţi „golul”. 

 
Îngerul Gavril: 
– TAINA CUVÂNTULUI CREATOR DIVIN este TAINA Creaţiei 

Omului! 
Lucifer vroia el să-l „creeze” pe Om. 
CUVÂNTUL DIVIN VREA să Se DESCOPERE PERSONAL 

în Chipul Omului. DUMNEZEU nu IUBEŞTE mai mult pe Om, cum 
Îl 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. 
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? 

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! 



 179 

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

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 ÎNTRU-

PĂRII 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 tot deodată Omul-DUMNEZEU! 

Până nu se va NAŞTE DIVINUL ÎNTRUPAT, Viaţa Cerului şi 

a Pământului este fără CREŞTERE în DIVINITATE. 
Cerul şi Pământul stă în MAREA AŞTEPTARE. 
Aşteptăm cu nerăbdare mai întâi Naşterea FECIOAREI care să 

poată NAŞTE pe CUVÂNTUL DIVIN. 
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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. 
 
– 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. 

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. 
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Chipul Omului este „Chipul de Filiaţie”. 
„Natura-Fiinţa Umană Unică” este „Chipul FIULUI Lui 

DUMNEZEU”, care ASUMĂ şi un Chip de Creaţie, care nu este 
posibil decât ca un „Chip-Înrudire”, 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-una CHIP, de TATĂL, FIUL şi 
SFÂNTUL DUH. PERSOANA este tocmai Taina acestui „ANUME 

CHIP”. 
FIUL-CUVÂNTUL DIVIN este „chenoza-coborârea Lui 

DUMNEZEU în-spre Creaţie”. CUVÂNTUL DIVIN nu este doar un 
„instrument de creaţie”, ci este un „CHIP în Sine” ce dă „Chip 

Creaţiei”. Omul este considerat „CUVÂNT Ipostasiat-Personalizat”. 
Analogia CUVÂNTULUI cu Raţiunea-LOGOSUL 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 Forme -transpuneri 

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 multidi-
mensională”. 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 Filiaţie -

Umanitate-Limbaj în Ipostasieri-Răspunsuri multiple". Fiecare 
avem „Umanitatea-Filiaţia” în noi, dar 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 



 182 

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". De aceea Omul este „Supracreaţie”. 
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 

Însăşi DIVINUL, ci „ÎNRUDIREA cu DIVINUL”, ce este CHIPUL 
de FILIAŢIE DIVINĂ, ce se DĂRUIEŞTE Omului, ca „Uşa trans-
cendentală, puntea peste hotarul transcedental, fereastra SFÂNTULUI 
DUH prin care să intre HARUL DIVIN”. Omul astfel investit cu 
CHIPUL-CHIPULU1 Lui DUMNEZEU, poate să „Răspundă-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”, 
care „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 DIVINO-

Creaţie” 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”, ce 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”. 

Omul are astfel „CHIP ICONIC”, CHIPUL SACRULUI, adică 
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 
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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 „TEMPLU SUFLĂRII DIVINE” şi atunci şi 
„LOCUL” său trebuie să fie pe acelaşi Chip.  

RAIUL este o prefigurare a „Corăbiei 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 păcatului-morţii”? 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 Care-i 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”. 
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 cu „profanul demonic” (Vezi căderea 
Îngerilor)... 

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 TEO-morf, 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 
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„forma creaţiei”. Dar Bărbatul şi Femeia sunt „Egali” ca Chip, dar de 
„două forme” diferite. 

Nu se confundă CHIPUL Lui DUMNEZEU cu cel de Creaţie-
Adamic; sunt într-o „Înrudire” de CHIP, dar fiecare în Natura sa, 
Cel de DUMNEZEU în SUPRANATURA 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 „Creaţio-morfice”. Adam este TEO-morfism Prefăcut în 
Creaţio-morfisam. Eva este Creaţio-morfismul TEO-morfismului. 
Dacă Adam este „Urma Lui DUMNEZEU” în Natura Creată, 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 „făcut 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. 
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– 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. 
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 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 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 DUMNE-
ZEIESC, 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) Creaţie-Creaţie 

(propriu, de Făptura respectivă). 
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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 Creaţie-Om în faţa 

CHIPULUI DIVIN. 
Chipul de Om este „COMUNUL” şi al lui Adam şi al Evei, dar în 

„poziţie” diferită faţă de CHIPUL DIVIN, ceea ce le dă 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 „ÎNTRU-

PARE” 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 

TEO-tocos, NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU. 

Fiica Omului Evei trebuie să fie MAICA DOMNULUI-
NĂSCĂTOAREA de DUMNEZEU. 

Tot aici este „complexul” IUBIRII de DUMNEZEU Împletite 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 astfel este REMEMORAREA ORIGINILOR şi 

CONCRETUL IUBIRII este NAŞTEREA ORIGINILOR. 
 



 187 

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 para-biblică a căderii din 
Rai. Oedip îşi „omoară Fiul” la indicaţia „orbului prezicător”, că Fiul 
îşi va omorî Tatăl când se va face mare. Oedip, de frică, o ia înaintea 
Fiului, dar „sluga” nu-l omoară, ci îl dă unui păstor care îl creşte şi aşa 
Fiul revine la Tatăl, pe care îl omoară şi se căsătoreşte cu „mama” sa. 
În Biblie, „prezicătorul” este „şarpele-diavol”, care momeşte pe Adam 
şi, nereuşind, o înşală pe Eva cu „mărul oprit”, care este, foarte semni-
ficativ, 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 Trup-Fiul”, şi 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. 
Idealizarea anticilor, de a face un „Eros Bărbat-Femeie”, în „lipsa” 

Copilului-Fiului, este o încercare 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 COMUNICĂ prin Fiul cu Eva, prin „Coasta sa, ce este Fiul”, şi 
Eva, la fel, COMUNICĂ tot prin Fiul cu Adam. O COMUNICARE 
directă este o Unire de „absorbire şi întregire a unor părţi”. Dar Adam 
şi Eva nu sunt „părţi de Om”, ci ÎNTREGURI ale UNICULUI Chip de 
Om. 

Chip de Adam este: ca Adam-HRISTIC, de UNIREA Creaţiei cu 

DUMNEZEU; ca Adam-Naşterea Fiului Omului. Şi nu se poate 
trece cu vederea şi „antichipul” de Adam, cel păcătos, cu prototipul în 
Cain şi Iuda.  
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La fel, Eva: ca Eva-HRISTICĂ, ca FECIOARA MAICA 
DOMNULUI, ce va ÎNTRUPA-NAŞTE chiar pe FIUL DUMNE-
ZEIESC, 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 Evei şi izgonirea lor din Rai, 
Adam visa adesea pe o Eva-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, ce 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 păstrează 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

1
 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 pe 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 pe care 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 DUMNEZEIESC, ce se Transpune şi într-un Chip de 
Creaţie, şi mai mult, ca Taină a UNIRII CHIPULUI de FIU DIVIN cu 

                                                                 
1
 Naşterea şi modelarea cos mosului.  



 189 

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 OM-HRISTIC. 

Se spune că DUMNEZEU Creează Lumea pentru Om. În sens 
Creştin, Creaţia Lumii este în DESTINUL Chipului Omului. Şi 
ICOANA în Sine a acestuia este ÎNTRUPAREA Lui HRISTOS. 
ARHECHIPUL în Sine al OMULUI. Adam este Făptura PURTĂ-

TOARE Directă a CHIPULUI de Om al FIULUI DIVIN CREATOR 
şi prin aceasta este apoi DESTIN Special pentru Întreaga Creaţie. 

 
Anticii văd „culmea” Omului, că Uneşte („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 

„Omului-Adamic” şi rămânerea ca „simplă” Făptură de Om, din 
cadrul Lumii. Şi „drama” Omului este în „păcatul” opririi DESTI-

NULUI 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”. 

 
Şarpele-demon 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, tu 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”... 

– Dar Însuşi DUMNEZEU, completă Eva, ne-a dat de înţeles o 
TAINĂ a ÎNTRUPĂRII DIVINE, ca o VEDERE a celor NEVĂ-
ZUTE... 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 
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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). 

 
Îngeri 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.  

– Trebuie să ieşim din această închisoare cu orice preţ. Am găsit 
posibilitatea. Omul va fi eliberarea noastră. Să facem totul ca să-l 
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 Om vom „naşte 

lumea noastră demonică”, oprind „Naşterea Lumii DIVINE” pe 
Pământ. Trebuie să câştigăm Pământul ca „împărăţia noastră”... Şi 
le-a plăcut tuturor demonilor 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 
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„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 Eva sunt „Două SUFLĂRI”, şi „Suflarea Adamică, şi 

SUFLAREA DIVINĂ”. Va să zică, 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”. Va să zică, 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 Evei-MAMEI, 
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 nicio 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 „auto-guste” mai întâi 
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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... 
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 „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 Coastei-Chipului Adamic” din 
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care ai fost Creată. Eu, Adam, am doar o singură PECETE, a 
CHIPULUI DIVIN, pe când tu, Eva, ai „DOUĂ PECEŢI-

CHIPURI”, ceea 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 „Supra-
chipului” de MAMĂ, 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 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”... 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 
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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 „RĂDĂCINI” 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” 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 DUMNE-
ZEIEŞTI. 

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 DUMNE-
ZEESC 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, 
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şarpe-demon, să-ţi zdrobesc capul, că m-ai împiedicat să ţin în Braţe 
Însăşi IUBIREA Lui DUMNEZEU... 

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...  

– Va să zică, 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... va să zică, el şarpele-demon trebuie să facă 

„ceva” să se „urce” „nu în POMUL VlEŢII”, unde îl paşte „moartea 
chiar”, ci să „intre în Eva-Femeia-duşmanul de moarte al demonis -

mului”... şi prin Eva va intra uşor şi în Adam-Bărbatul... Adam şi 
Eva trebuie să se „facă pomi de viaţă proprie”, pe care el-şarpele-

demon să urce şi să coboare , „el-şarpele-demon să fie „puterea 

omului de viaţă”... dar ca să poată „intra” în Eva, trebuia să 

„distrugă” TAINA Evei, să nu NASCĂ pe FIUL Lui DUMNEZEU-

POMUL VIEŢII DUMNEZEIEŞTI... Nu trebuie în Om să „INTRE 
POMUL VIEŢII DIVINE”, ci să intre „pomul şarpelui-demonic”... 

 
Şi după câteva Zile, şarpele-demon 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...  
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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 DUMNEZEEŞTI, 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 oglinda Apei limpezi?... văd un 
complex de mişcări şi fenomene care mă fărâmiţează până ce nu mai 

am niciun 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... auto-oglindirea 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... 
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Răul, este contrarietatea Naşterii-Întrupării 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 faţă de Naşterea 

DIVINULUI în lume”. Îngerul căzut-demonic pe aceasta mizează în 
Rai, ca intrarea Omului în „contrarietate faţă de Divin”. 

 
– Omul nu trebuie să Nască DIVINUL, ci să se auto-nască, 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 nicio 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 chip” al 
Omului... Omul trebuie întâi să-şi „guste propriul chip” şi din acesta 
să rememoreze şi DIVINUL... Adam trebuie să se „dezbrace” de 
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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-şarpele-demon sunt „rodul” golirii de 
DIVINITATE, al „pomului fără CHIPUL Lui DUMNEZEU”... Eva 
trebuie să „întrupeze şarpele-chipul 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 „autodi-

vinizarea 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”... 
 
Omul, trebuie să Stea Faţă în Faţă cu DIVINUL şi să fie 

ARĂTAREA DIVINULUI 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, 
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CUVINTELE-Raţiunile-Modelele DIVINE se deosebesc de „asemă-
nările 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 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 a 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 
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Chipului pierdut de Om”. Omul căzut nu se mai „Naşte-nu mai 
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 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 cade în „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 
„propriu 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 
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DIVIN şi Creaţie nu este „negativul” (ca la antici), ci este „Starea 
Faţă în Faţă”, care nu se 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 
datoresc acestei „ruperi dual-contrare”, ce 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 negati-
vizarea faţă de DIVINITATE. Păcatul atacă întâi Natura creată şi 
„natura negativizată” face şi „negativizarea anti-divină”. 

 
–  Golul de DIVINITATE face Creaţia liberă, zice îngerul-demon... 

întâi trebuie să faci „marele gol” şi aşa devii liber... „golul trans-
cendental”... 

 
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 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 „Nimicul-

neantul-golul” din care a fost Creată, dar care nu se mai poate 



 203 

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 „PRODUCĂ-

TOARELE” 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”. 
Şi 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, şi 

anume „REMEMORAREA IUBIRII doar în NAŞTERE”. 
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 TRANS-
FIGURATIVĂ” cu cei ce fac INTER-Relaţionalul.  



 204 

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 auto-

chipului 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. 

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 
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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 HRISTIC- HAINA 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 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 Adevărată 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 
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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 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 SURAFORMĂ. 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 sulimenirile 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, 
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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. 

 
Omul este REMEMORAREA 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 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 îţi 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. 
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ÎNTÂLNIREA din Absolut 
 

 

Nu se poate Religie fără Mistică. 
Filocalic sunt cunoscute marile specificuri mistice, Sinaitic, 

Athonit, Slav şi noi îl consemnăm şi pe cel Carpatin.  
Metafizicienii caută să vadă pe Om prin „Chipul Spiritual al 

Cerului” (de unde transcenderea metafizică). Caracterul Antropologic 

caută să vadă „Spiritualul Cerului prin Chipul de Om”. 
Metafizicienii reduc pe Om la „esenţe Spirituale”, iar aspectul 

Antropologic „Întrupează cele Spirituale în Chipul Omului”. 
Şi anticii vorbesc de un „Spiritual” care „intră în manifestări” din 

ce în ce mai „corporale-materiale”, până la Om. Aşa, Omul ar fi o 

„structură cosmică, a unui proces universal”, ce se împlineşte. 
Misticile antice 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 „SUPRASTRUCTURĂ” 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. Deci Chipul Omului este o „SUPRACREATIE”, peste 
„structura Naturii Create”. 

Aşa, Omul nu este o Antropologie de Natură Cosmică (aşa cum se 
consideră de obicei), ci de CHIP DIVIN „SUPRACOSMIC”. Omul nu 
este o „împlinire şi un finit al manifestării cosmice”, ci încă o 

„DESCHIDERE dincolo de Natură”. După metafizica antică, 
manifestarea Naturii se opreşte în Om, pe când în sensul nostru, Omul 
continuă o SUPRAMANIFESTARE a Naturii prin Chipul Omului. 
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Astfel, Omul nu este un „proces de manifestare a Naturii”, ci un 
„Supraproces al depăşirii Naturii prin Chipul Omului”. Nu Natura 
„manifestă pe Om”, ci, paradoxal, „Omul Umanizează printr-o mani-

festare antropologică Natura”. Omul are „legile structurilor Naturii”, 
dar nu ca procese de configurarea şi formarea 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 „dez-

bracă de CHIPUL DIVIN” (SUPRASTRUCTURA de Om) şi rămâne 

„Natura goală”, de unde starea Omului păcătos ca „robul Naturii”. 
Practica Mistică nu este „dizolvarea Naturii Omului” în 

„principiile-esenţele spirituale” (ca pretins Divin), ci este REGĂSIREA 

SUPRASTRUCTURII Chipului de Om, Oglindirea CHIPULUI 
DIVIN. Practica Iconică „introduce” Structurile Naturii Omului în 

Chipul SUPRASTRUCTURAL, ca să le ICONIZEZE-Umanizeze. 
 
Omul este „SUPRACHIP de Om” ce Îmbracă şi Întrepătrunde o 

„Natură Umanizată-asumată”. Omul se deosebeşte net de Natura 
Cosmică, o dată că are SUPRASTRUCTURA-Supracreaţie de Om 

şi încă o dată 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. 

Dacă nu ar fi CHIPUL de Om ce se SUFLĂ de DUMNEZEU la 

Naşterea fiecărui Om, Natura luată din Trupul Mamei nu s-ar face 

„Suflet şi trup” şi nu s-ar configura Omul. Şi anticii recunosc în Om 
un „suflet vital asemănător naturii”, care prin „Spiritualul Divin” 

se face „Spiritul Omului”. Aşa, Omul este Om doar prin această 
SUPRASTRUCTURĂ peste Natură. 

Anticii cred Spiritualul Divin în „esenţele ce întrepătrund 
structurile Naturii”, în fond 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”. La antici, se crede o „atragere a naturii 
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exterioare” în Interiorul Spiritual al Omului. Dar este şi o 
„ATRAGERE a Interiorului Omului” în Chipul „Omului SUPRA-
EXTERIOR”. 

Umanizarea din Om trebuie să-şi REGĂSEASCĂ Originea sa în 
Chipul de Om, să se Oglindească în Chipul de Om, care este în 

„Orientarea cealaltă” faţă de Interior. 
Teologic Creştin, 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 

a unei structuri speciale”, 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 Om-
Asemănarea CHIPULUI DIVIN. Şi această SUFLARE intră în Natura-
zămislire de la 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 într-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. 

Anticii cred că „Spiritualul Divin” intră în Corpul Omului şi se 
„stabileşte” undeva în „adâncul-esenţa” sa, ca o „Scânteie Divină”, 

ce trebuie „desfăcută” ca să „reîntoarcă” la Divin, să iasă din 
„structurile-memoriile naturii”. De aici mistica antică de „căutarea 

Scânteii Divine” din adâncul-interiorul Fiinţei noastre, prin înlătu-
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rarea tuturor „memoriilor şi structurilor naturii” (care îngroapă tot mai 
mult Scânteia Divină). 

Metafizic, anticii consideră astfel pe Om ca: Nous-Scânteia-Mintea 
Divină, Psyche-vitalul semispiritual şi Soma-corpul material. Omul 
obişnuit în acest sens ar trăi doar partea „Psihică şi corporală”, fără 
Supraconştiinţa Scânteii Divine. 

În sensul nostru, Omul este: Natură Umanizată a Părinţilor peste 
care se SUFLĂ direct de DUMNEZEU Chipul de Om-Asemănarea 

CHIPULUI Lui DUMNEZEU (ca şi la Adam). Biblic, se consemnează 
că 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 ş i se transpune totodată” în 
aceasta. Biblic, 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 

„Unui Anume Chip de Om”, pe care îl transpune prin SUFLARE în 
„Natura Zămislirii Părinţilor”. Se spune Mistic că FIUL-

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU a „SCRIS” mai Întâi „CARTEA 

VIEŢII”, în care FIECARE CUVÂNT este o „Anume Creaţie -

Făptură”. La momentul respectiv al „Naşterii în lume”, ACEST 
CUVÂNT din CARTEA VIEŢII Îl PRONUNŢĂ DUMNEZEU în 

mod special şi aşa apare „Noua Făptură”. La Om, PRONUNŢAREA 
DIVINĂ este şi mai mult, ca SUFLARE DIVINĂ. Mai mult, 
CUVÂNTUL DIVIN se PECETLUIEŞTE pe Chipul Noii Făpturi şi 
rămâne VIUL-SUPORTUL DIVIN al acesteia (cum zic filozofii, 
Raţiunile Divine din fiecare formă). 

Se vorbeşte de „Imago Dei” şi „Imago Ipse”. Întâi FIUL Lui 
DUMNEZEU ASUMĂ un „Chip Creat”, se Îmbracă şi face acel 
Tainic ICONIC DIVIN, care este „DIVIN Întrupat”, ce se face apoi 
„Făptură Creată”. 

 
Deşi Taina Fiinţei Create, datorită păcatului, ne este doar parţial 

accesibilă, sunt câteva „repere” ce ne conduc spre ea. Antropologia 
Creştină în mod special nu a fost „net structurată”, ca să lase 

orizont deschis „Tainei Create”, ce îşi evidenţiază tot mereu 
„DARURILE DIVINITĂŢII”. Taina Fiinţei noastre Create, după 
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Revelaţia Scripturii, este în PECETEA CHIPULUI DIVIN, 
SUPORTUL Creativ şi SUSŢINĂTOR al Vieţii. Se aminteşte de 
„CHIPUL-ÎMBRĂCĂMINTEA DIVINĂ” şi de „CHIPUL de 

DUH” din adâncul Inimii.  
Prin păcat, „HAINA DIVINĂ” a fost „îndepărtată”, de unde 

Omul a rămas „gol” (Facere 3, 9), păstrându-se „SCÂNTEIA 

DIVINĂ” din profunzimile Naturii Create. În sens Creştin, 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 
Personalizarea sa 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. Se aminteşte mult că Interiorul este posibil doar prin 
„purificarea şi curăţirea” celui Exterior şi Exteriorul este 
Oglindirea Interiorului (bun sau rău). 

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 Duhovni-
cească 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”. 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, 
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unul evidenţiind pe celălalt şi unul în lipsă lipsind pe ambele. Persoana 
noastră este o Totalitate şi o Integralitate de Interior şi Exterior, 
care fac 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, ca Taina ICONICĂ. 
Omul poate fi o „Fiinţă a sa”, atât exterior, cât şi interior, dar 
ICONIC Omul este „Trans-individual”, peste ambele. 

Aici se încurcă misticile metafizice antice. Noi avem un „Eu 

Interior” şi un „ego exterior”, dar acestea sunt mereu în 
„contrarietate”, fiecare dorind acapararea-absorbirea celuilalt. A 
„dizolva” Ego-ul în Eul Interior, sau invers, înseamnă o „distrugere” 
reciprocă. Este posibilă o UNIRE necontrară a lor, în „ICONICUL 

de RĂSPUNS peste ambele”. Acest SUPRAEU ICONIC este 
Personalizarea Fiinţei Create. Anticii vorbesc de o „de-personalizare 
în Divinul impersonal transcendental”, ce nu se mai potriveşte cu 
sensul Creştin, în care de-personalizarea se face „TRANSPERSO-

NALIZARE” peste Eul şi Ego-ul obişnuit şi desacralizat. 
ICONIZAREA Creştină este tocmai acest CHIP al SACRULUI, ca 
„TRANSPERSONALIZARE” (nu impersonalizare). 

În RĂSPUNSUL ICONIC, Eul şi Ego-ul se depăşesc pe sine, 
devin un „Superpersonal”, ce nu se absoarbe în DIVIN, ci „Stă Faţă 

către Faţă”. Acest CHIP ICONIC Superpersonal 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. 

De aici relatările Teologice care vorbesc de HARUL CHIPULUI 
ICONIC. HARUL în sens Creştin nu este doar „Energia Necreată 
DIVINĂ”, ci este mai întâi „DESCHIDEREA Participării 

PERSONALE”, din care decurg apoi toate posibilităţile, fără 
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amestecare. Unii diferenţiază cu stricteţe FIINŢIALUL-NATURA 
DIVINĂ de HAR-Energiile Sale.  

HARUL trebuie înţeles ca DESCHIDEREA direct PERSONALĂ, 
din care apoi ies Energiile şi toate ACTELE Participative. ACTUL 
în sens Creştin, nu este doar FIINŢIAL sau doar Energetic, ci 
„deodată” în ambele modalităţi, care se numesc Tainic HAR. Prin 
HAR însă noi nu putem accede direct la FIINŢIAL, de aceea ne 
oprim la „HOTARUL FIINŢIAL” în Evidenţiere de ENERGII 

HAR, acea PREZENŢĂ PARTICIPATIVĂ. FIINŢIALUL DIVIN 
şi Fiinţialul de Creaţie „stau Faţă în Faţă”, ca „Imago Dei şi Imago 

Ipse” şi HARUL reflectă PARTICIPAREA reciprocă DIALOGALĂ. 
PARTICIPĂRILE DIALOGALE FIINŢIAL-PERSONALE sunt 

ACTE directe ale CHIPULUI FIULUI şi ale CHIPULUI 
SFÂNTULUI DUH, care fac Taina evidenţierii reciproce, FILIAŢIA 
ce se Interiorizează în DUHUL Interior şi FILIAŢIA ce Exteriorizează 
pe DUHUL, în totodată DUHUL ce Interiorizează pe FIUL şi DUHUL 

ce Exteriorizează tot pe FIUL, ACTE ce se reflectă în DESCHI-

DEREA de HAR, cu o PĂTRUNDERE Transfigurativă. CHIPUL 
ICONIC este tocmai Transfigurarea în DESCHIDEREA HARICĂ, ce 
nu Intră în Naturile FIINŢIALE, ci NATURILE FIINŢIALE 

PARTICIPĂ la COMUNUL DESCHIDERII HARICE. Această 
„MUTARE” între NATURILE FIINŢIALE (DIVIN şi Creaţie, ce 
Stau Faţă în Faţă), este CHIPUL ICONIC, care Supraconfigurează 

TRUPUL ICONIC 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. 

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. 
Aici se încurcă mulţi. SUPRANATURA FIINŢIALĂ DIVINĂ nu 

este accesibilă Naturii Fiinţiale Create, dar pot „Sta Faţă în Faţă”, şi 
din DIALOGUL Interpersonal se Transfigurează CHIPUL ICONIC, 
un COMUN de PARTICIPARE, ca TRUPUL de Taină, în care 
DIVINUL are ACTUL FIULUI şi SFÂNTULUI DUH şi Personalul de 
Creaţie are de asemenea Filiaţia şi Duhul propriu de Creaţie, ce se 



 215 

UNESC, deci, nu în „Naturi Fiinţiale”, ci în „COMUNUL ICONIC”, 
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 „de-

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 trebuie văzut astfel în „MENIREA sa de SUPRA-

NATURĂ”, altfel „cade în goliciunea naturii” (cum de fapt a şi căzut 

prin păcatul adamic). 
Trebuie o „regăsire a Omului şi ca Supracreaţie, şi ca natură de 

creaţie”. Aşa s-au format diferitele „Orientări de Cunoaştere”. 
Nu este simplu să-l „dezgropi” pe Om din „golul căderii”. 

Configuraţia Naturii 

• CUVÂNT-LOGOS DIVIN + Forma Creată; IMAGO DEI + 
Imago Ipse. 

 
CUVÂNTUL DIVIN are deja o „Anume Structurare” ce Creează 

o Anume Formă cu o „Anume Structură”. CUVÂNTUL biblic, faţă de 
„principiile spirituale antice”, Creează direct „Formele gata 

structurate” (la antici principiile spirituale fac evolutiv structurările 
formelor). Şi „Formele Create” astfel au o „proprie structură de 

Formă respectivă” (nu de DIVINITATE, dar în corelaţie şi armonie 

cu cea DIVINĂ). 



 216 

Atenţie la specificul acesta, în care „DIVINUL nu INTRĂ” în 
„structura formelor create”, ci se „opreşte pe Forma Creată”, ca să 
lase „liberă” Structura Formelor (altfel nu ar mai fi natură creată). 

Biblic, IMAGO DEI şi Imago Ipse stau „Faţă în Faţă” şi Fiecare 
cu „propria structură”, DIALOGUL între „Forme” fiind 
„Relaţionalul” DIVINO-Creaţie. Anticii „introduc” Spiritualul Divin 
în „structurile de formare” şi cred că „procesul de structurare” este 
totul. În sensul nostru, „procesele structurilor” sunt doar ale „Formelor 
proprii”. DIVINUL Creator „investeşte” Formele Create cu toate 
„potenţele propriei structurări”.  

Aşa, fiecare Formă Creată are un „Dublu Memorial Origine”: Cel 

DIVIN-Model Creativ şi cel de Formă Creată proprie, „Asemănarea 
creativă” a celui DIVIN. „Structura” din Forma Creată este „liberă”, 

dar în „Memorialul DIVIN şi de Formă în Întrepătrundere”. 

„Interiorul structural” al Formelor reflectă atât DIVINUL, cât şi Forma 
proprie în „UNIRE” neamestecată. Formele Create „Acumulează 
DIVINUL” pe „Formă” şi Forma se „răsfrânge” cu DIVINUL 

Acumulat în „procesele structurale proprii”. „Activul în Natură” este 

„Forma”, care are „Supraactivul DIVIN” şi cu această „Vitalitate” 

Intră în propriile structuri. Anticii cred „activul” ca „procesele 
structurale” ce apoi se reflectă ca Forme. Atenţie la specificul nostru 
ICONIC. Neofit Pustnicul insistă pe „Activul Formei”, ca cel ce 
poate „Primi şi Comunica Supraactivul DIVIN”. Şi de aici Mistica 
ICONICĂ „Suprastructurală”. 

În Natură, DIVINUL este ACTIV pe Formele Create , pe care le 
„Menţine” prin „ARHEMODELELE LOGHILOR DIVINI” şi 
apoi Formele Create fac propriile lor manifestări. Formele Create 
ACUMULEAZĂ permanent Supramemoriile DIVINE ca să-şi Păstreze 
Formele (fără de care s-ar pierde ca Forme) şi Formele introduc 

„Memoriile de Formă Îndivinizată” în „Structurile proprii”. Când 
Formele nu mai „Rememorează” integral Supramemoriile DIVINE, se 
face o „rupere în Forme şi o negativizare în structurile acestora”. 
„Legile DIVINE” nu sunt în „structurile naturii”, cum se crede, ci 
sunt pe Memorialul Formelor. Cât timp Formele sunt pe 
„SUPORTUL” Supramemorialului DIVIN, şi structurile Formelor 
vor fi normale şi armonioase. 
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Şi iată „Mistica Naturii”, care este Mistica ICONICĂ între 
„FORME”, dintre FORMA DIVINĂ şi Forma de Creaţie, din care 
iese apoi „COMUNICABILUL ICONIC”, al DIVINULUI ce mereu 
se ACUMULEAZĂ de Forma Creată şi al Formei Create ce mereu 
Rememorează DIVINUL şi-l răsfrânge în „memorialul structurilor 
proprii”. 

Atenţie la aceste repere specifice Naturii Create. În Natură, 
DIVINUL Comunică Formelor DIVINITATEA şi Formele 
„Odihnesc DIVINUL” ca FRUMUSEŢEA DIVINĂ din Creaţie şi 
Formele la rândul lor „odihnesc FRUMUSEŢEA” Formelor în 
structurile proprii.  

Păcatul şi răul „rup” (dar nu despart) Formele de Supra-
memorialul DIVIN şi aşa Formele la rândul lor se rup şi „memoriile 
rupte ale Formelor” se transpun în „memorii rupte de structură”, de 
unde „degradarea” Formelor şi structurilor, cu „adausul anormal şi 
negativ”. Anticii pornesc în concepţiile lor de la „natura căzută”, de 
aceea caută „Memoriile Structurilor Divine”, pe care nu ştiu unde să 
le găsească şi astfel le fac „principii spirituale ale înseşi structu-
rilor”. Aici se încurcă şi ştiinţa, care vede în „fenomenele structurilor” 
toată manifestarea Naturii.  

 
Ca Mistica Naturii, deci, ACTIVUL este pe „Forme” care 

Oglindesc DIVINUL, sărind peste „structurile Formelor”. Cel ce 
face Mistica Naturii va căuta astfel să „Rememoreze DIVINUL pe 

Memorialul Formelor” (şi niciodată prin memorialul fenomenelor 
structurale). Aşa, orice „pierdere” de Formă este şi o pierdere de 
„Arhememorial DIVIN”. Mistica Naturii este acest „Relaţional-
Comunicare” între Arhememorialul DIVIN şi Memorialul Formei 
Create. În Natură, DIVINUL ce Se ODIHNEŞTE pe Formele 
Create este DIVINUL propriu-zis. Natura în „Formele sale” este în 
Relaţie cu DIVINUL, iar în „structuri” este în „relaţie cu sine”. 

Natura Respiră DIVINUL cu Formele şi Formele introduc 
Respiraţia apoi şi în structurile proprii. Astfel VIUL DIVIN în Natură 
este în „Formă”, nu în structuri şi fenomene, iar „Viul de structuri-
fenomene” este în Formă (nu ca la antici, ce văd Viul în fenomenele 
structurale). Viaţa în Natură este în primul rând „Inspiraţia 
Supramemorialului DIVIN” de către Forma respectivă şi apoi 
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„inspiraţia Memorialului de Formă” de către „structurile interne”. 
Natura îşi Reface Formele după Supramemorialul DIVIN şi structurile 
după Memorialul formelor. 

Mistica Naturii este această Mistică a „Inspirării DIVINULUI de 
către Formele Naturii”, care armonizează de la sine „inspiraţia din 
cadrul structurilor”. Misticile magice încearcă o „inspiraţie şi o 
expiraţie” la nivelul direct al structurilor şi fenomenelor, ce este o 
„mare încurcăreală şi amestec”. 

Configuraţia Omului 

Omul este „Supranatură”. Şi Omul are „ţărâna-memorialul Naturii”, 
dar peste acesta are un „Chip de Om”. Atenţie la menţiunile acestea. În 
Natură, Formele Create au „Chipuri de Natură”. Omul nu are 
„Formă de Natură”, ci „Formă-Chip de Om” şi o „structură a 

Naturii”. 
Omul nu are „Formă de Natură”, ci doar „structură de Natură”, 

Chipul de Om fiind „Forma de Om”. De aceea DUMNEZEU îi 
SUFLĂ Omului „Chipul special de Om”, că altfel nu ar fi avut 
„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 de Chip de Om” şi 
caută „Îmbrăcăminte -compensaţie de Chip de Om”, peste 
„structura de Natură”. 

Iată drama păcatului la Om. Omul păcătos îşi construieşte un „chip 
de om artificial”, trăind „viaţa Naturii” şi, mai mult, „acumulând 
Natura” în acest „chip artificial”, de unde „degradarea Naturii” prin 
păcatul Omului.  

În mod normal, Natura nu „scoate” în afară „structurile sale”, ci 
le opreşte în Formele respective. Omul „rupe structurile Naturii” şi 
le face „forme anormale”. 

MENIREA Omului este ca prin Chipul Divin de Om SUFLAT  
de DUMNEZEU să „Atragă Natura” în CHIPUL DIVIN, prin  
„În-omenirea” Naturii. 
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Zice FIUL Lui DUMNEZEU:  
– 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. EU Cobor pe 
DUMNEZEU pe Pământ, şi Făptura Om va Ridica Pământul în Sus la 
Cer, iar Natura Făpturilor Create va Participa cu Trupul ei la această 
OPERĂ a Mea de Creaţie. Şi toată Creaţia va fi „PURTĂTOARE” de 

CHIP al MEU-OMULUI ÎNTRUPAT.  EU sunt OMUL, CHIPUL 
FIINŢIAL UNIC al Creaţiei, şi toată Creaţia este în „De-o-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. 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. 

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. 

 
Acest Tainic „CHIP de OM”, ca Asumarea Creaţiei de către 

DIVIN şi Asumarea DIVINULUI de către Creaţie, este CHIPUL pe 
care-l SUFLĂ DUMNEZEU Lui Adam şi apoi la toţi Oamenii.  

În Natură, Formele Create „Primesc Transpunerea” DIVINULUI 
în Creaţie, de aceea în Natură se face „Deschiderea DIVINULUI în 
Creaţie”. Omul mai face şi o „Deschidere a Creaţiei în DIVIN”, 
altfel Creaţia ar rămâne închisă în sine şi chiar DIVINUL s-ar închide 
în Creaţie. Omul face Deschiderea „peste Creaţie”. 

În Natură, DUMNEZEU REVARSĂ DARURILE Sale DIVINE, 
care se transpun în Formele de Creaţie. Prin Om, „Transpunerile de 
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Creaţie” se „Reîntorc” ca „Daruri ale Creaţiei” ce se UNESC cu 
DARURILE DIVINE şi fac Tainicul ICONIC, TRUPUL 
EUHARISTIC ce se poate ÎMPĂRTĂŞI. 

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 „INTRARE-
Deschidere” în DIVIN, prin care se exclude  orice „iluzie”, Creaţia 
devenind şi ea o „Realitate de Creaţie Faţă în Faţă cu DIVINUL”, 
și astfel nu se mai „umbresc”, ci se „Transfigurează”. 

Prin acestea putem astfel să descifrăm câteva „Repere de 

Configuraţia Omului”. Noi insistăm pe ICONICUL de „TRUP 

DIVINO-Creaţie”, care este „Între” DIVIN şi Creaţie , ce nu atinge 
FIINŢA DIVINĂ (inaccesibilă) şi nici Fiinţa de Creaţie (care să se 
amestece cu DIVINUL). 

 
Şi mai concret, 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. 
Atenţie  la Specificul Chipului de Om, „Individualitate de Natură 

şi Personalitate de Unire Natură şi DIVINITATE”. Omul, cum s-a 
menţionat, nu are „Formă de Natură”, ci doar „structură de Natură”. 
„Forma Omului” este „Personalitatea” sa. Deci „Forma-Chipul 
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.  

Atenţie la „Chipul de Persoană al Omului”, ca „UNIRE DIVIN 

şi Natură în RĂSPUNS propriu”. 
Şi unde se face această UNIRE?... Persoana este „INTEGRA-

LITATEA peste Suflet şi Trup”. Anticii cred că acest „Chip” este în 
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„adâncul” Minţii care, şi mai mult, este într-un adânc tainic al 
„Inimii”. În sensul nostru, se consideră „ALTARUL de Creaţie”, prin 
care Creaţia poate să se REÎNTOARCĂ la DIVIN şi DIVINUL să 
RĂSPUNDĂ DIALOGAL cu Natura Creată. 

De aici în Mistică, problema cea mai spinoasă, care este 
„raportul” dintre „structura Naturii” şi „SUPRASTRUCTURA 

DIVINĂ”. 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 de structură de materialitate-
corp (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, Psihi-Sufletul şi Soma-corpul, 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 proprie”. 
Mai mult, Omul nu se  opreşte aici, doar 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 şi să facă 
Răspunsul pe Sine şi peste Sine. Chipul de Persoană caracterizează 

pe Om, ca Asemănarea CHIPULUI Lui DUMNEZEU. Persoana este 
Activul Omului, este ACUMULAREA DIVINULUI şi Acumularea 
propriilor structuri de Suflet şi Trup, încât după Chipul Personal se 
văd „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 „adausuri” de structuri din sine. Aşa, 
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Omul păcătos acumulează pe Chipul de Persoană doar „structurile 
sale interne”, care, la rândul lor, nemaireflectând 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-Persoană nu mai este pe SUPORTUL 
DIVIN îşi schimbă şi propriile structuri. Mai mult, „Centrarea 

Omului” nu mai este pe „Persoană”, ci o „centrare pe structuri”. De 
aici Omul SUPRAEXTERIOR-Persoană şi Omul Interior-structură. 

Sfinţii Părinţi Filocalici au încercat să găsească nişte „repere” de 

Psihologie şi chiar fiziologie umană. Aşa, în analogie cu Psiholo-
gismul antic, Chipul Persoanei în Sufletul Omului ar fi Mintea-

Spiritualul-Eul (cu Scânteia Divină în sine) ce se face şi un „ego-

trupesc”, într-o „centrare de Inimă-Sinele-Duhul”, de unde filoca-
licul de „Duh, Minte, trup”. 

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, pentru ICONICUL Neofitian 
„FILIAŢIA” face „REÎNTOARCEREA Ia DIVINITATE”. În 
Interior, Omul dezgroapă 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. 
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FILIAŢIA este REMEMORAREA Chipului de Persoană-Om 
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”. 

La Filocalicii Athoniţi şi Slavi este o tindere de „Evidenţiere” a 
DUHULUI de către FIUL. În sensul nostru, DUHUL evidenţiază pe 

FIUL. Ca o interpretare a Parabolei „Fiului risipitor”, „HAINA 
Curată” pe care o dă TATĂL este CHIPUL de FILIAŢIE, iar „Viţelul 

cel gras” este „DUHUL SFÂNT” şi „OSPĂŢUL” este „TREIMEA, 

TATĂL, FIUL şi SFÂNTUL DUH”. Şi „Fratele cel mare” ar fi 
„iniţialul Personalism” ce se vede „înlocuit” de „NOUL Personalism”. 
„Fratele mai mare” nu a primit „Viţelul cel gras, pe DUHUL” , că 
trebuia să „SLUJEASCĂ” şi prin aceasta să „Câştige CONŞTIINŢA 

de FILIAŢIE”. „Fiul risipitor”, prin „ÎNTOARCEREA la TATĂL” 
a Câştigat aceasta şi a putut „PRIMI pe DUHUL”. Nimeni nu poate 

PRIMI pe DUHUL până nu dezvoltă în Sine „CHIPUL de 

FILIAŢIE”. Taina „SLUJIRII-Ascultării” este „calea” obişnuită. 
Păcatul a făcut o „sforţare” şi Fiul risipitor prin aceasta accede la 
DUHUL. „INELUL din Deget” este „Legământul FILIAŢIEI ce nu 

se mai poate distruge”. „FIUL ce se ÎNTOARCE la TATĂL” nu va 
mai „cădea” niciodată din „CHIPUL de FILIAŢIE” (biruinţa păcatului). 

Filocalicii Athoniţi au „tradus” aceste „Chipuri Evanghelice” şi 
într-o „metafizică de DUH”, de unde „Interiorizarea Teologică”. 

Dar PERSOANA este Mintea şi Inima, care se UNESC în 

CHIPUL de FILIAŢIE
2
. Şi CHIPUL de FILIAŢIE este Interiorizat 

de DUHUL, care „Filiază structura Sufletului şi trupului” şi aşa 
DUHUL „Străluceşte şi mai mult”, cu „LUMINA de DUH”, care 

                                                                 
2
 Acest „Personalism în sine” deosebeşte net „Isihasmul Creştin” de toate 

misticile metafizice antice. 
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„Scoate Interiorul” în „HAINA PERSOANEI”, ca o „PODOABĂ a 

propriei Vieţi”. 
 
„Specificul Omului” mai este legat şi încă de o Taină, a 

„Mâncării”. Biblic, Omul cade în păcat prin „mâncarea din pomul 
demonic”. 

Omul, s-a văzut, este „Natură ce se Reîntoarce la DIVINITATE”. 
Natura este DIVINUL ce Se coboară în Creaţie şi Omul este 
RIDICAREA acesteia la DIVINITATE. Omul ia o „porţie de Natură” 

prin Părinţi, pe care trebuie să o „Umanizeze” Fiecare în mod 
propriu. De la Părinţi Omul ia deja un „Memorial de Natură Umanizată 
de Părinţi”, dar Fiecare Om trebuie să extindă aceasta şi printr-o 
„Umanizare proprie”. Omul „Aduce Lui DUMNEZEU” 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 „Îndumnezeirea”, Teosis-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”. 

Păcatul căderii Îngerilor este „opunerea Intrării DIVINULUI în 

Natură”. Răul demonic este „împiedicarea ÎNTRUPĂRII DIVINULUI”, 
de unde, strict biblic, originea răului este „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” dintre DIVIN şi Natura Creată. Natura Creată are de la 
CREATOR toate „potenţele” de Inteligenţă şi manifestare, dar nu are 
„DIALOGUL de Răspuns”. Natura este „oprire în proprie 

natură”. În Om, demonismul face „distrugerea” tocmai a „Menirii 
Omului”, de a face „ÎNTÂLNIREA Naturii cu DIVINUL”, de unde 
separarea de „bine şi rău”. 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. 
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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 doar o „Natură Transfigurată, 
EUHARISTICĂ”. De aceea în Creştinism se face Liturgicul acestei 
„Naturi Transfigurate Hristice”, ca ÎMPLINIREA Menirii Omului. 

În Rai erau „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 din POMUL VIEŢII”. Ceilalţi 
„Pomi” din Rai puteau fi mâncarea Omului, că erau „Natură pură”, pe 
care Omul trebuia s-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 
„Templul 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”. 

„Mâncarea” este „problema numărul unu” a Omului. Omul, dacă se 
„afundă” doar în „Natură”, îşi pierde Identitatea de Persoană-Fiu, şi 
devine un „fiu al naturii”, ce nu mai este adevăratul Chip al Omului. 
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”. „Postul” are acest fond de 
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„Umanizarea Naturii”. A nu te mai lăsa „robul consumării naturii” 
este prima încercare de Umanizare a Naturii.  

Indiferent ce ai „mânca”, doar prin CHIPUL Tainic de PÂINE se 
„REMEMOREAZĂ Chipul Transfigurării Mâncării Omului”. De 
aceea „Chipul PÂINII” este ales şi de Creştinism ca „materialul 
Transfigurării EUHARISTICE HRISTICE”

3
. 

Omul este CHIPUL ICONIC din Taina Legăturii Naturii cu 
DIVINITATEA. Omul prin Mâncare „Asumă Natura”, pe care 
trebuie să o facă „Dar DIVINULUI” şi 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”. 

Mâncarea mai mult cu „CHIPUL PÂINII”, chiar dacă este „Pâinea 
Naturii”, se face încet-încet o „Prefigurare” de EUHARISTIE. 

Chipul „Pâinii obişnuite” este o „Memorie a POMULUI 
VIEŢII” din Rai, care trebuia să se facă apoi şi EUHARISTIA 
ÎNTRUPĂRII HRISTICE. Păcatul Adamic a împiedicat aceasta. 

Omul nu trebuie să „strice” Natura în el, ci să o Transfigureze. 
Cu cât iese din Om mai multă „natură stricată”, cu 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 Orn este Veşnic şi Nemuritor, dar în 
„goliciunea” sa se singularizează până la „iad”. 

 
Pentru Mistică, o problemă delicată este „FIINŢA şi manifestările” 

ei. Teologic, FIINŢA în Sine DIVINĂ este inaccesibilă. 

                                                                 
3
 Şi noi, ca Medicină Isihastă, insistăm pe „medicamentul miracu los al 

Chipulu i Pâin ii” pentru toate bolile. Medicina Isihastă ca definire ar fi 

„Medicina Chipulu i de Taină al Pâinii” (care mai are însă şi specificul de 

„Pâine Pustnicească, ne-coaptă”). Vezi „Reţetele Medicinii Isihaste”. 
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Se vorbeşte şi de o „Fiinţă de Creaţie”, care are „accesibilitate” 
totuşi. Filozofic, nu există decât FIINŢA Absolută DIVINĂ şi tot ce 
mai poate exista este „manifestare”. În sens Creştin, DUMNEZEU 
totuşi mai „Creează şi o Fiinţă de Creaţie”, că altfel Creaţia ar fi tot 
un „semipanteism”. Creaţionismul strict Creştin face acest Miracol al 
ATOTPUTERNICIEI DIVINE de a Crea şi o „Asemănare a CHIPULUI 
de FIINŢĂ”, ca Fiinţă Creată. 

Dar şi o Fiinţă Creată nu poate exista decât dacă are o 
„ÎNRUDIRE” cu FIINŢA în Sine DIVINĂ, că „două” FIINŢE 
„separate” nu pot fi. FIINŢA DIVINĂ TRIPERSONALĂ dă această 
posibilitate. Aşa, FIUL Lui DUMNEZEU Asumă şi un „Chip de 

Filiaţie de Creaţie”, care astfel devine „Fiinţa de Creaţie”. 
De aici, 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. 

Neofit Pustnicul insistă pe considerentul că DUMNEZEU Creează 

„Forme de Creaţie”, nu „structuri şi fenomene” ce devin apoi Forme-
Individualităţi. Anticii concep Creaţia ca „principii de manifestare 
Divină”, ce fac „structurarea în devenirea la Forme”, confundând 

„structurile şi fenomenele create” cu înseşi „manifestările Divine”. 
Biblic, DIVINUL Creează Forme de Creaţie, care au „potenţa” de 
„proprii structurări şi manifestări”. 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 „reflectă” pe Sine 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 
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Persoană-Om este INTEGRALITATEA Formă şi structuri-manifestări 
şi mai mult, a RĂSPUNSULUI DIALOGAL al acestora. 

Persoana-Om reflectă şi Spiritualul şi materialul şi „peste” acestea 
ca Duhovnicescul Transfigurativ DIVINO-Creaţie. 

Noi vorbim de un Gest ICONIC
4
 ca deodată şi Spiritual şi 

Corporal şi Duhovnicesc (care este greşit interpretat de unii 
necunoscători, ca o „mistică psihologică şi chiar fiziologică” (de unde 
suspiciunea de mistică de stil yogin, zen etc.). Cine înţelege Moda-
litatea ICONICĂ va vedea că este total deosebită de orice psihologism 
şi fiziologism, fără să le excludă, dar incluzându-le în Taina 
ICONICULUI PERSONAL (ce se deosebeşte net de impersonalismul 
misticilor metafizice antice şi ezoterice). 

ICONICUL este Taina Transfigurării Naturii şi a DIALOGULUI 

cu DIVINITATEA, ca ÎMPLINIREA Creaţiei ce se ÎNTÂLNEŞTE 
cu al său CREATOR. 

În Gestul ICONIC, Trupul şi Sufletul se Integrează CHIPULUI de 
PERSOANĂ şi acesta face Mistica ICONICĂ. A „sta în Gestul 
ICONIC de ÎNCHINARE” este cu toată Fiinţialitatea proprie.  

 
Încă o problemă în Mistică este „Invocarea CUVÂNTULUI”. 
 
Se zice obişnuit că Omul este „Fiinţa Raţională”, prin care este şi 

„Cuvântătoare”. Neofit Pustnicul extinde aceasta, caracterizând pe 
Om ca „Chip-Persoană” care dă Omului Raţionalitatea şi Cuvântarea. 
Omul trebuie să se exprime în primul rând ca „Persoană de Filiaţie” 
şi aceasta se transpune ca Raţiune şi Cuvântare. FIUL Lui 

DUMNEZEU este şi CUVÂNTUL DIVIN, că PERSOANA de FIU 
este „EXPRIMAREA DIVINĂ în Sine”. CHIPUL de FIU în Sine se 
transpune şi ca Exprimare. Mulţi consideră că „Exprimarea” ar 
produce Chipul, ce este greşit. 

De aici „specificul” ca „Exprimarea de CHIP-PERSOANĂ”, 
din care se deschid şi Exprimările celelalte. Şi Gestul ICONIC este cel 
mai reprezentativ al acestei Exprimări.  

Ca Practică, astfel, Gestul ICONIC Asumă atât „Raţionalitatea 
Minţii, cât şi Invocaţiile CUVÂNTULUI”. Gestul ICONIC este 

                                                                 
4
 Vezi „Specificul Filocalic al Pustnicului Neofit Carpatinul”.  
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„RITUALIC SACRAMENTAL”, care în primul rând prin „FORMA 
RITUALICĂ” se deschide şi INVOCAREA, ca împreună să Nască 
„Transfigurarea-Prefacerea”. Mulţi confundă „Invocarea” cu însuşi 
RITUALUL. Atenţie la distincţiile dintre ele. RITUALUL este 
„FORMĂ în Sine” şi Invocarea este „Deschiderea” în „Conţinutul 
RITUALULUI”. Dar Invocarea trebuie să „Consfinţească 

RITUALUL”, de unde Invocarea trebuie să se depună pe „Forma 

RITUALULUI” şi să-l facă „ÎMPLINIRE”. 
În Practica Mistică ICONICĂ, nu se foloseşte „Invocarea prin 

însăşi Invocare”, ci „Invocarea peste RITUALUL-Forma SACRĂ”. 
Reducerea Misticii doar la o „Invocare” nu mai este Mistica 
ICONICĂ. Tendinţele „anti-ritualice” şi înlocuirea cu „Invocarea-
Cuvântul” este o „rupere” dintre „FORMĂ-CHIP şi Exprimarea” ei. 

Misticile folosesc mult „Invocările”, cu diferite „Formule Sacre”, 
care au într-adevăr „realitatea” lor, dar în Practica ICONICĂ „Gestul 

ICONIC” este „Suportul” pe care apoi pot fi şi Invocări şi alte 
exprimări mistice. Gestul ICONIC de ÎNCHINARE, ca Exprimarea 
Chipului de Filiaţie-Persoană, este toată Taina Practicii Mistice 
ICONICE. 

CUVÂNTUL reprezintă pe CEL ce-l adresează; DIALOGUL cu 

PERSOANA CUVÂNTULUI este tinderea Mistică. Multe mistici 
înlocuiesc PERSOANA cu Exprimările Cuvântului şi fac din 
Cuvânt o „Prezenţă mistică”, cu „efecte mistice” (pe minte, pe 
sentimente, sau alte miracole). 

În Gestul ICONIC de ÎNCHINARE, totul este „Gest”, în care se 
„Asumă” atât interiorul, cât şi exteriorul şi toate manifestările 
mentale, sentimentale şi toate efectele mistice, toate se „Prefac în 

Gest” şi Gestul ia SUPRAFORMA PERSOANEI Însăşi şi aşa 
PERSOANA-Gest face DIALOGUL Mistic. 

PERSOANA devenită Gest este PERSOANA Mistică ICONICĂ. 
Şi, mai mult, prin PERSOANA-Gest, toate structurile mental-
corporale devin şi ele „Gesturi mistice”. 

Gestul ICONIC devine nu numai o Exprimare, ci şi o FORMĂ 

ICONICĂ de Exprimare. Se pot folosi şi Invocările unor Cuvinte-

Rugăciuni, dar numai prin condiţia să fie totodată cu „Gestul 

ICONIC de ÎNCHINARE”. „Invocările singulare” produc la cei 
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mai mulţi o „aparentă liniştire”, dar în „ascuns” amplifică un 
„memorial mental chiar patologic” şi unele „funcţii corporale în exces 
sau în anihilare”. Invocările singulare sunt auto-sugestionabile, care 
declanşează alte „auto-sugestii ascunse nocive”. Mentalul Omului 
păcătos este aşa de „sugestionabil”, încât se influenţează permanent. 
Oprirea Mentalului pe „formule-invocări” este o „mentalizare” a 
Omului şi nu o „Integralizare a sa ca PERSOANĂ”. Misticile de 
„mentalizare” au tinderea unei zise „spiritualizări”, care se dovedesc 
adesea nişte „auto-sugestii” chiar anormale. Păcatul este cea mai mare 
„auto-sugestie patologică”. De aici Mistica de Gest-PERSOANĂ, în 
care Mentalul însuşi face Gest de ÎNCHINARE, tocmai ieşirea din 
„autosugestii”. Zisele „concentrări” prin Mental sunt „respinse”. 
ADUNAREA-Centrarea pe Forma-Chipul-Persoană este considerată 
ca „singura Integralizare nedistructivă”. 

Atenţie şi iarăşi atenţie ca Gestul ICONIC să nu se facă prin 
concentrare Mentală, ci prin „Integralizarea-Persoană”, ca RITUAL şi 
nu ca Invocaţie, ca Taina CHIPULUI de FILIAŢIE, nu ca „imperso-
nalizare spirituală”, ca TRUP al CUVÂNTULUI, nu ca Trupul făcut 
Cuvânt. În Gestul ICONIC, nu are loc o prefacere a unora în altele, ci 
totul se preface în GEST ICONIC şi se Asumă de Însăşi GEST-
Chipul de Filiaţie. 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. 

Dacă la Sfântul Simeon Noul Teolog întâi este LUMINA care 
apoi face posibilă VEDEREA PERSOANEI DIVINE, în sensul 
nostru întâi este GESTUL-CHIPUL PERSOANEI care aduce 
LUMINA şi LUMINA se Vede prin GESTUL ICONIC. 

CHIPUL de FILIAŢIE este Cel care ADUCE DUHUL şi 
DUHUL nu preface FILIAŢIA în DUH, ci dă şi mai mare 
STRĂLUCIRE CHIPULUI de FILIAŢIE şi prin aceasta accederea 

la TATĂL, la TREIMEA DUMNEZEIASCĂ. Fondul Mistic este 
acelaşi, dar maniera de exprimare este în specific propriu.  
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Toate relatările despre Mistică vorbesc de cele Trei Trepte: 

purificare, iluminare, Unire. 
În specificul nostru, se începe direct cu „UNIREA”, din care vor 

decurge purificarea şi iluminarea. Se consideră că UNIREA este în 

Potenţă şi datorită acesteia sunt posibile purif icarea şi iluminarea. 

Chipul de Filiaţie-Om şi Botezul HRISTIC cu Mirungerea 
SFÂNTULUI DUH au această UNIRE, care trebuie „Deschisă şi 
desfăşurată”. Persoana-Chipul de Om-Filiaţie este Unitatea Psihică şi 

fizică şi peste acestea şi astfel Persoana face Gestul ICONIC ca 

DIALOG cu DIVINUL. Unii se întreabă unde este „pocăinţa, unde 
sunt Virtuţile” în această modalitate ICONICĂ. Gestul de 
ÎNCHINARE este deja un chip al pocăinţei, şi deja o Virtute, chiar 
mai mult, o bază de pornire a acestora. 

 
Consemnăm pe scurt câteva „forme de Gest” ale Practicii 

ICONICE după tradiţionalul Pustnicului Neofit Carpatinul
5
. Este o 

Practică „mobilă şi imobilă”, în mişcare şi în Nemişcare. Neofit ştie 
că mai ales începătorul în Viaţa mistică se confruntă direct cu Mintea 
şi Simţirile sale, ce au un complex Memorial complicat. Şi anticii 
vorbesc de problema spinoasă a Minţii şi simţirii, ce răbufneşte în 
mistic. Asceza şi exerciţiile de concentrare sunt modalităţile vechi. 
Creştin se vorbeşte de Pocăinţă, Post şi multă Rugăciune, ca şi de 
Practicarea Virtuţilor. Neofit Pustnicul începe direct. El consideră că 
nu trebuie să faci „război” cu Mintea şi simţurile, că şansele sunt 
minime, ci să foloseşti metoda „Acumulării” acestora într-o „Formă 

de oprire şi refolosire”. De obicei, toţi Oamenii cu explozii mentale 
şi senzuale fac adevărate scurgeri şi pierderi de energie, până la 
epuizări distructive. Se vorbeşte mult şi astăzi de „furturi şi consumuri 
energetice” frecvente. Misticul adevărat nu trebuie să-şi piardă nici 
propria energie mentală şi corporală şi nici să facă consumuri de la 

                                                                 
5
 După tradiţie, ultimul Mare Preot şi urmaşul lui Zalmoxe, după cucerirea 

Daciei de către Traian, se creştinează şi devine popularul „Moş-Pustnicul”, 

de unde toţi Urmaşii acestuia au acest Nume. Cel mai cunoscut este Pustnicul 

Neofit, de prin sec. X, din părţile Munţilor Apuseni, Cheile Râmeţului, pe 

care îl consemnăm şi noi.  
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alţii. Asceza şi concentrarea mentală este mai mult un „psihologism şi 
fiziologism”, care cu greu se stăpânesc. Rugăciunea Creştină şi 
Harismele Tainelor îl ocrotesc pe mistic, dar ca Practică mai intensă 
este nevoie şi de ceva în plus. Vieţile Sfinţilor mistici ne arată cât de 
crâncenă este „lupta cu sine” şi „lupta cu demonii”. Isihasmul-

Liniştirea este doar după o Practică uneori îndelungată. 
 
Să faci „OPRIREA ICONICĂ”, în termenii pustnicului. 

Vieţuitoarele până la plante şi gâze au perioade de „Stare nemişcată” 
cu alternanţe de mişcări. Toată puterea de „rezistenţă” 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. 

Dacă nu te sileşti să câştigi „OPRIREA nemişcată”, vei fi „bâţâit şi 
mereu agitat”. În limbajul Pustnicului Neofit, aceasta este „Centrarea 
de Duh”, „Să stai ca în ICOANĂ”, NEMIŞCAT, dar într-un VIU de 
DUH. 

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 
niciun minut nu

 
suntem scutiţi de ea. Neofit Pustnicul mereu insista pe 

această „Oprire a agitaţiei”. El 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 
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este adevărata Retragere. Misticile antice vorbesc de „Interiorizare”. 
„Retragerea în Gest” al 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 nicio parte a corpului sau a Sufletului. Să te 
„Supraconştientizezi” într-o „Centrare Fiinţială Integrală, de Auto-
Identitate”, ca UNITATE Personală proprie. 

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?... 

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 INTER-

PERSONAL. 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 
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interiorizare , ca să evite total „auto-monologul demonic”. LUMINA 
este doar DlALOGUL INTERPERSONAL. 

Gestul ICONIC de ÎNCHINARE este CHIPUL FIULUI şi Starea în 
Gest este CHIPUL SFÂNTULUI DUH. 

 
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 întodeauna „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!... 

 
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. 
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-FILO-centrică. CHIPUL Lui DUMNEZEU 
în Sine este apofatic-inaccesibil, dar CHIPUL de 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.  
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De aici şi specificul Misticii ICONICE, ca ACTUALIZAREA 
Permanentă a MEMORIALULUI de NAŞTERE. „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 facem 
Actualizarea proprie a „Propriei Naşteri de Creaţie”. Şi aceasta este 
Taina Rugăciunii. 

Viaţa Creştină este o neîntreruptă ACTUALIZARE a ÎNTRUPĂRII 
FIULUI Lui DUMNEZEU în Lume, fără de care Lumea nu ar mai 
putea exista. 

 
Pustnicul Neofit merge concret, identificând Memorialul Vieţii 

Lumii în Chipul de Filiaţie  şi Chipul de Filiaţie Identificându-l în 
Chipul Actualizării Proprii.  

Iată cum Rugăciunea nu mai este doar o simplă atitudine faţă de 
DIVIN, ci este „ACTUL de Viaţă” neîncetat şi însăşi CONŞTIINŢA 

Propriei Identităţi. 
Iată primul fapt al Tradiţionalului ICONIC Carpatin, RUGĂ-

CIUNEA, ca Ritual Propriu de RĂSPUNS faţă de DIVIN. 
 
– Viaţa noastră este Chipul de Filiaţie. 
– Chipul Filiaţiei noastre este în „Chipul Gestului de ÎNCHINARE”, 

ca Dar-Jertfă ce se cuvine Lui DUMNEZEU CREATORUL. 
– Actualizarea Chipului de Filiaţie este RE-memorarea ORIGI-

NILOR, 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, 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. 
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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. 

Fiecare ZI este o „NAŞTERE din NOU” şi Viaţa este o 
VEŞNICIE de NAŞTERI din NOU. Taina PERMANENŢEI şi 
Neschimbării eterne este VEŞNICA NAŞTERE. 

 
Rugăciunea obişnuită 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. 

 
„Gestul ICONIC” al Pustnicului Neofit este un Gest specific, adică 

„Gest ICONIC”. 
„STATICUL ICONIC” nu înseamnă „închidere şi limitare”, ci o  

Tainică „CENTRARE de DESCHIDERE-Adâncire”. 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 niciun chip, este Rugăciunea doar în 
„Credinţa şi Aşteptarea” ARĂTĂRll Sale dincolo de toate chipurile. 
Este o „centrare-suport pe un Activ” al tău, de „Credinţă şi Aşteptare”. 

În Practica ICONICĂ a Pustnicului Neofit, „centrarea-suportul” 
atât propriu, cât şi al DIVINULUI, este CHIPUL ICONIC de FIU, 
care este „ÎNRUDIREA DIVINO-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”. Anticii vorbesc de „De-corporalizare” 
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(în „apofatic-dincolo de orice chip”), ca „Împărăţia DUHULUI”. 
ICONICUL nu este „Îndumnezeirea” (CHIPUL direct al DUHULUI), 
ci este „EUHARISTICUL-TRUPUL DIVINULUI” ce coboară încă 
în Lume, care face „HRISTIFICAREA”. Clasic este „Duhovnicirea 

prin DUH” (trecerea Creaţiei dincolo, în cele DIVINE) şi ICONIC 
este „Duhovnicirea prin ÎNTRUPAREA Lui HRISTOS” (Venirea 
DIVINULUI în cele create). 

Obişnuit este Orientarea Creaţiei spre DIVIN, iar ICONIC este 
Orientarea DIVINULUI spre Creaţie. 

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-centrarea-Identitatea-Persoana” şi 
recâştigarea acestuia ne este de primă necesitate. 

Practica Mistică Iconică este o Mistică cu precădere HRISTICĂ. 
HRISTOS şi DUHUL sunt în acelaşi ACTIV, dar în Orientări diferite, 
ca „DUH spre HRISTOS” (ICONICUL) şi ca „HRISTIC spre DUH” 
(apofatic). 

În ICONIC DUHUL SFÂNT evidenţiază ÎNTRUPAREA DIVI-
NULUI, ca la BUNAVESTIRE şi la Botez. 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. În Practica ICONICĂ DUHUL 

SFÂNT face ACTIVUL de a ÎNTRUPA pe HRISTOS în noi. 
 
Fă Gest de ÎNCHINARE-CHIPUL FIULUI, şi se Actualizează-

rememorează în tine Taina veşnicei NAŞTERI a DIVINULUI în tine şi 
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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. 

 
Fă Rugăciunea ICONICĂ a Gestului ÎNCHINĂRII în Faţa 

ICOANEI MAICII DOMNULUI cu DIVINUL PRUNC, ca o Re-
memorare 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 „ICONIZA-
REA-HRISTIFICAREA Naşterii permanente 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, Chipul LITURGHIEI... 

 

Practică Gestul ÎNCHINĂRII neîncetate. 
 
Pleacă Capul, Mintea şi orice simţire în Gestul ÎNCHINĂăRII, 

orice formă şi orice chip fă-le să se ÎNCHINE şi aşa totul se face 
„ICOANĂ-CHIPUL” unde se ÎNTÂLNEŞTE DUMNEZEU cu Lumea 
şi Lumea cu DUMNEZEU şi se face „ACELAŞI TRUP-ICOANĂ”. 

 
Începe 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, ce preînchipuie că 
DIVINUL Se „ÎNTRUPEAZĂ” în toată Fiinţa ta Suflet şi Corp. 
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Faceţi aceste simple „GESTURI SACRE” şi „MEMORIILE SACRE” 
se vor „trezi”. 

Persoana Omului are în primul rând „Primirea”, de unde 
Participarea sa la toate. Trebuie să-şi „reia” „Stăpânirea Conştientă” 
asupra Memoriilor; nu trebuie să fie „robul” Memoriilor sale. Nu fă 
auto-sugestie, nici logică-raţiune, ci VOLITIV, ca „AUTO-STĂPÂNIRE 
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. 

Nu fi fixist (adică să faci doar ce crezi tu); cu voinţă ascultă şi de 
alţii. Astfel te vei vindeca de propriile iluzii şi încăpăţânare. Te vei 
bucura de Unire şi Comunicare. Fii în dialog (păcatul demonic face 
tocmai un gol de dialog). Viaţa este Comunicabilitatea. Fii comunicabil 
chiar dacă te forţezi. Fii Vesel chiar dacă nu te simţi bine, pentru că 
fondul Vieţii este Bucuria-Lumina. Numic 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, 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 decât 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, indi-
ferent de stare. În această ODIHNĂ nu mai contează nicio evaluare, 
este DARUL Lui DUMNEZEU peste toate considerentele. Bucură-te 
şi tu cu adevărat de acest miracol. 
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„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”. 

 
Şi Practica ICONICĂ are două aspecte, unul „Static” şi unul 

„mobil”, ce nu se contrazic, ci se UNESC în COMUNUL ICONIC. 
 
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. Noi, 
Creştinii, suntem învinuiţi ca 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 „stăpânim 
funcţii şi organe”, ci să fie o trecere liberă a Mişcări 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, 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 (de intervenim noi cu diferite concentrări, putem preface şi 
denatura şi mai rău „memorialul fiziologic adevărat”). 

Obişnuiţi-vă să aveţi o „Poziţie de Rememorare Mobilă permanentă”, 
după propriul specific şi boală (de cap, de trunchi, sau de membre). 
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Sunt forme de „mobilitate din stare statică” (poziţii diferite fixe ale 
unor părţi organice); „mobilitate semistatică”; „mobilitate activă”, 
prin mişcări directe şi repetative (cum sunt mişcările forţate). Mai este 
o „mobilitate psiho-mentală directă”, prin concentrări mentale directe. 
Folosiţi Mişcarea în Practica Gestului, ca mobilitatea Memorialului 
propriu. Ridicarea capului, plecarea sau 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 o recomandă. 

Pentru lumea de astăzi cu atâtea „păcate corporale”, Respiraţia este un 
punct de mare valoare. Respiraţia deschide, desface şi uşurează 
mişcarea Memorialului atât 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 erau învinuiţi că se 
concentrează în „buric”. 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 gândurilor rele”, că Inima este „Memorialul 
Minţii”, care trebuie „spălat şi curăţit” 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

6
. 

Pustnicul Neofit se zice că şi la bătrâneţe făcea închinăciuni şi 
metanii şi le indica Ucenicilor săi această Practică de mare importanţă.  

Spălarea cu Apă este importantă nouă, celor de astăzi, intoxicaţi de 
toate murdăriile. Pustnicii care aveau aer curat şi mâncare naturală şi 
Minte tot curată nu „miroseau a hoit”. 

                                                                 
6
 Aceste relatări „aparent” psiho-fizice fac pe unii să considere Practica 

Pustnicului Neofit în analogie cu yoga sau alte mistici. Atenţie la deosebirea 

netă dintre ICONIC („scoaterea” psiho-fiziculu i în Sacralitatea dincolo de 

acestea) şi misticile psiho-fizice care „introduc” Sacrul în acestea). Atenţie la 
aceste repere. 
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Cine nu face PRACTICĂ intensă nu va fi un adevărat Mistic. 
Atenţie şi 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 Duminica şi în Zile de mare praznic. Se 
exclude 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”

7
. O altă regulă strictă este ca să nu se facă nicio Activ itate 

până nu se îndeplineşte mai întâi PRACTICA Rugăciunii ICONICE, ca 
şi Metaniile şi Închinăciunile. 

 
O atenţie deosebită se dă „Sănătăţii Mistice”. Neofit respingea 

„extremismele”. Era exigent în privinţa PRACTICII persistente, dar 
fără „patologii”. Mulţi din false „nevoinţe” cad în erori cu urmări 
vătămătoare. Nu se admit nici frigul, şi nici căldura, dar să se facă o 
„aclimatizare” cât mai Pustnicească, de „rezistenţă” şi la frig, şi la 
căldură. Majoritatea Misticilor se îmbolnăvesc datorită „mâncării 
neselective”. Postul este condiţie permanentă, dar să nu fie „vătămare 
de trup”. Mulţi au pierdut „tradiţionalul sănătos de Post”. De aceea 
Neofit Pustnicul insistă pe Pâine Pustnicească, aceasta fiind baza unei 
Hrane ce acoperă cerinţele esenţiale ale biologicului nostru. Pâinea 
coaptă şi mai ales cea albă îmbolnăveşte rapid pe Postitor; dulciurile şi 
fierturile, de asemenea. Mulţi fac carenţe de Vitamine (scorbut şi 
anemii), din lipsa de Verdeţuri crude. Neofit Pustnicul obligă pe 
Ucenic să mănânce Zilnic Pâinea Pustnicească şi Urzicile sălbatice, 
crude sau uscate, ce au toate elementele hrănitoare. Seminţele ca jirul, 
alunele, nucile, seminţele de dovleac acoperă necesarul de aşa-zisele 

                                                                 
7
 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. Mulţ i Pustnici, trecând pe 

„Pâinea coaptă”, s-au îmbolnăvit, făcând carenţe de hrănire.  
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grăsimi. Se admitea şi câte o mâncare fiartă, ca mămăliguţa pripită, 
Cirul de Grâu, unele verdeţuri cu bureţi, în general doar ceea ce este 
crud şi natural. Mulţi Postesc incorect, cu Ceaiuri şi dulciuri, cu 
fierturi de fasole, cu exces de ulei, etc., care îmbolnăvesc

8
. 

 
Cel ce aspiră la Viaţa de Taină să înceapă cu insistenţa pe 

PRACTICA Rugăciunii ICONICE Statice-NEMIŞCATE ca şi mobile-
mişcătoare. 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. Nu neglija Cititul, câte puţin, 
dar cu memorare chiar. Dacă se poate, reduce toate celelalte preocupări 
şi dedică-te PRACTICII, care să fie toată Preocuparea ta de bază. Cine 
nu are „Dorul PRACTICII” nu are „Dar de Mistică”. 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. Dacă eşti încă 
între Oameni mai mulţi, nu te arăta ce PRACTICI tu, să fie în Taină. 
Insistă pe DIALOGUL RUGĂCIUNII ICONICE, care este DIALOG 
de ALTAR-RITUAL (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... 
 
Mai ales începătorilor în Practica Mistică ICONICĂ se recomandă 

un „Gest prin Respiraţie”, ca să adune şi să normalizeze „mişcarea 
cu nemişcarea” din Fiinţialitatea Omului. Respiraţia este tot CHIPUL 

FIULUI, ca şi însuşi Gestul. Specificul Pustnicului este însă  
ca o „Respiraţie a Persoanei-Formei-Chipului”, nu obişnuit, ca 
„Respiraţie internă”. 

 
Mai ales când stai mai liniştit, Conştientizează-ţi Persoana ca 

Integralitatea ta, al cărei caracter este Chipul-Forma, în care este 

                                                                 
8
 Vezi şi lucrarea noastră „Reţetele Medicinii Isihaste”. 
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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 DIVINO-Umană”. Pe această Formă-Chip 
este VIUL DIVIN şi Viul Fiinţei tale şi aici este „Respiraţia VIEŢII”, 
care apoi se introduc 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. 
Se vorbeşte mult în Mistică de INIMĂ. În sensul nostru ICONIC, 

INIMA Mistică este însăşi CHIPUL de TAINĂ al CHIPULUI 

OMULUI-FIULUI Lui DUMNEZEU. 
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 DIVINO-Creaţie , 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 SUPRA-

INIMII de ÎNTÂLNIRE Personală cu DUMNEZEU. 
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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 
Simţi şi, mai mult, „Îl PRIMEŞTI”. Mintea nu se poate face „CASĂ 

DOMNULUI”, ci doar INIMA. De aceea Mintea se zice că este 
„LUMINA” şi INIMA este „TEMPLU”. 

Mistica LUMINII şi Mistica ALTARULUI sunt două Mistici care 
„stau Faţă în Faţă”. Mulţi le despart şi chiar le contrariază. LUMINA 
şi ALTARUL sunt în Legătură directă, dar nu se pot substitui şi nici 
reduce una la cealaltă. Misticii care fac din LUMINĂ ALTAR fac o 
„rupere” din INTEGRALITATEA mistică. La fel şi pentru cei care fac 
din ALTAR singurul „suport”. 

LUMINA Mistică nu este niciodată în exterior, ci doar în 
INTERIOR; ALTARUL nu este niciodată în Interior, ci doar în 
EXTERIOR. Unde se poate ÎNTÂLNI LUMINA cu ALTARUL?... 
Aici este „ÎMPLINIREA”. Este „PREFACEREA EUHARISTICĂ 

a LUMINII pe ALTAR”. De aceea în Liturghie, doar prin 

COBORÂREA SFÂNTULUI DUH (LUMINII) peste PRESCURA 

ALTARULUI se face EUHARISTIE. 
ÎNTÂLNIREA DIVINO-Creaţie nu există decât în această Taină-

ÎMPLINIRE a EUHARISTIEI, a PREFACERII LUMINII şi 

ALTARULUI în TRUPUL DIVINO-Creaţie. 
Iată Practica Misticii ICONICE: SCOATEREA Inimii din 

Interior pe ALTARUL INIMII din Exterior, 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 
ÎMPĂRTĂŞESC. 

Omul are MENIREA să se ÎNTÂLNEASCĂ Faţă în Faţă cu 
DUMNEZEU-CREATORUL. Se vorbeşte de „Ziua judecăţii 
fiecăruia”... este tocmai acest fapt. 

Unii, prin Viaţă deosebită mistică, ajung să „VADĂ pe 

DUMNEZEU” încă de pe Pământ. Din cauza păcatului, majoritatea 
vor avea acest moment în timpul morţii trupului, sau după aceea. Dar 
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nimeni nu va fi „scutit” de marea „probă transcendentală” a 
„ÎNTÂLNIRII cu DIVINUL”. Se zice că acest moment este pe cât de 
minunat, pe atât de „înfiorător şi groaznic”... Unii din marii Sfinţi 
vorbesc de acest „Ceas al Veşniciei”. Din „Proba de FOC DIVIN” 
nu mai este „reîntoarcere”, ci doar „DESCHIDERE în Veşnicie” 
(care poate fi a ÎNTÂLNIRII sau a „despărţirii”, zisul Rai şi iad).  

Şi Taina VEŞNICIEI este „FERICITA CRUCE a IUBIRII”. 
Se zice că Omul a căzut că n-a putut „duce Povara Libertăţii”. 

Mistic, Omul ca şi Îngerii au căzut că n-au putut „DUCE 
FERICITA CRUCE A IUBIRII”. 

Este şi o „FERICITĂ SUFERINŢĂ a IUBIRII”, care nu are de-a 
face cu păcatul.  

IUBIREA este Taina ÎNTÂLNIRII. Noi, Creaţia, fiind Creaţi, 
avem „Moştenirea Naturii şi a DIVINULUI”, dar trebuie să o 

ASUMĂM în Proprie Fiinţialitate . Degeaba ai o „Comoară”, dacă 
o ţii îngropată, nu o valorifici şi nu-ţi dai seama de ea. „Dezgroparea 
Comorii din ţarină” aceasta este. După ce ai Dezgropat Comoara, se 
trezeşte în tine şi mai mult „DORUL de a RE-DĂRUI COMOARA 

Celui care ţi-a Dat-o”. Aceasta este IUBIREA. 
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 ÎNTÂL-

NIREA 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 aceasta „probă”. În mod normal, aceasta nu este doar prin 
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„procesul morţii”, că Sfinţii mari au avut acest moment fiind încă în 
Viaţă. Moartea cauzată de păcat „deschide forţat” acest moment. 

Aşa „VREA” DUMNEZEU ca Omul barim o dată să-L VADĂ la 

FAŢĂ. Omul are DORUL CRUCII IUBIRII şi acesta se ÎMPLI-
NEŞTE în acest moment. 

Cine L-a VĂZUT doar o dată pe DUMNEZEU nu-L va mai 
putea UITA niciodată. Aici este Taina Veşniciei.  

FERICITA SUFERINŢĂ a ÎNTÂLNIRII 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 te „arzi”. 

 
– DOAMNE, ştiu că nu te pot ÎNTÂLNI până nu voi avea şi eu 

„Focul Iubirii mele”. DOAMNE, ştiu că trebuie să trec prin 

„FOCUL IUBIRII DUMNEZEIEŞTI”, în care să mă ard şi să 
ÎNVIEZ. DOAMNE, aşa de GREA este CRUCEA IUBIRII şi nici nu 
o pot lăsa din spate, că este ca lipită. O, FERICITĂ CRUCE a 

Veşniciei... 
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III 

Omul, HOTARUL de Taină 
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INTRODUCERE 
 

 
Iată şi un succint material ce încearcă să concretizeze Viziunea 

Biblic-Creştină referitoare la Cosmologie şi Antropologie, subiect 
dezbătut de Sfinţii Părinţi, dar lăsat în deschidere şi completare, fiind 
legat atât de „înţelegerea” epocii istorice, cât şi de „datele” ce mereu 
Vin cu „noi lămuriri”. Viziunea Creştină are însă câteva „Repere”, de 
care se ţine cont indiferent de toate celelalte.  

Şi noi încercăm evidenţierea unora, ce par „necesare” în contextul 
general de astăzi. 

Nu facem dispute. 
Pentru unii vor părea „greoaie”; pentru alţii mai greu de înţeles, şi 

pentru încă alţii în „presupuse Suspiciuni”. 
Este o proprie „preocupare” care, de va folosi cuiva, m-aş bucura. 
 
Omul este Chipul CRUCII Cosmice, Chipul HOTARULUI-

Legământului.  
Omul nu se RĂSTIGNEŞTE pe CRUCEA-Cosmică pentru ca să 

moară, ci tocmai ca să „NU MOARĂ”. 
Aceasta este Taina Vieţii Creştine. 
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Dialogul Iconic 
 

 
R: Dacă aţi putea să ne spuneţi pentru început care este esenţa 

discursului dvs.? Ce mesaj vreţi să transmiteţi în contextul teologic şi 
filozofic actual? Şi care este, să zicem aşa, esenţa discursului dvs.? 

 
GG: Eu nu vreau în mod deliberat să fiu unul dintre aceia care să 

mă consider că pot să dau un mesaj, că pot să fac ceva deosebit. Nu! În 
viaţa mea obişnuită, fac şi eu nişte însemnări care sunt pe undeva un 
rezultat al relaţionalului cu ceilalţi, într-un context general de 
spiritualitate, şi de aici rezultă în primul rând pentru mine însumi nişte 
concluzii, pe care eu am considerat că ar fi bine să le consemnez, şi ar 
putea fi totuşi folositoare cuiva. 

Consider că totuşi consemnările mele, dacă prezintă interes, le ofer 
unui public chiar mai restrâns, însă de la început vreau să spun şi să 
menţionez că eu nu fac în mod deosebit teologie, nu fac în mod 
deosebit mistică, nu fac pe scriitorul, nu îmi arog dreptul de a fi unul 
care să pot să mă remarc. Sunt un monah obişnuit, din ce am putut şi 
eu să înţeleg, şi din ce am putut şi eu să învăţ până acum, în dialog cu 
ceilalţi, şi dacă acest lucru prezintă vreun interes, să fie folositor, să 
fie; dacă nu, este o vorbire proprie, individuală, că este un drept al 
fiecăruia, şi care este o actualizare a propriei receptivităţi faţă de viaţa 
pe care o duce. Dacă va prezenta vreo valoare, se va menţine, însă nu 
pot să spun că eu am un mesaj special, ci doar această transpunere, 
cum zice părintele Stăniloaie, „această actualizare”, în modul nostru 
ortodox, în contextul general de spiritualitate şi duhovnicie de astăzi.  

Majoritatea care vin acuma în mănăstire sunt nişte oameni care au 
deja preocupări spirituale, într-un context general de spiritualitate. Aşa 
că, după cum spunea un părinte răspunzând la o întrebare: „Ce te-a 
determinat să intri în mănăstire?”, el a spus: „Cunoaşterea”. Deci, nu 
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mai vii la mănăstire, să spunem aşa, dintr-o simplă alegere, ci dintr-o 
convingere. 

 

R: Totuşi mie mi se pare foarte important ceea ce aţi spus, că ceea 
ce contează în ziua de azi este acea actualizare a teologiei, actualizare 
necesară în toate contextele... 

 
GG: Domnul meu, acum problema care se pune, în felul cum o 

puneţi şi dvs., să ştiţi că în contextul acesta general, al unei 
spiritualităţi foarte contradictorii, pentru noi, care suntem creştini, în 
prim plan este Chipul Omului teologic, adică creştin ortodox. Spiri-
tualitatea noastră trebuie să fie axată, în acest sens, şi să aibă cu 
adevărat bază teologică. Chiar dacă noi mai avem nişte „tare”, să 
zicem aşa, de cultură, de educaţie, de lume care nu sunt conform 
teologicului, însă ţinta noastră este de a fi în sensul acesta teologic, 
creştin ortodox, care a fost dat de Sfinţii Părinţi. De aceea, şi eu încerc 
în toate cele pe care le vorbesc, încerc tocmai aceasta în reperele de 
bază ale teologicului Sfinţilor Părinţi. 

Acest lucru implică, pe lângă o cunoaştere amănunţită şi temeinică 
a teologicului, şi capacitatea de pătrundere, capacitatea de viaţă şi de 
integrare în acest teologic. În contextul de azi, de cunoaştere 
amestecată, sincretismul acesta ocult-magic are nevoie, mai ales 
pentru noi, de o distincţie clară, care să lămurească în ce constă 
această evidenţă creştină, şi tocmai acest lucru eu vreau să-l fac. 

 
R: În cărţile dvs. puneţi, de asemenea, un mare accent pe o 

anumită viziune specifică unei tradiţii isihaste carpatine, care-l are ca 
întemeietor pe pustnicul Neofit. Această viziune, după cum rezultă din 
scrierile dvs., nu poate fi tratată ca un simplu adaos la metoda 
filocalică, ci îşi are propriul ei specific, care ar consta într-un accent 
deosebit pe o teologie a icoanei, pe un dialog iconic între Dumnezeu şi 
om. Vă rugăm să detaliaţi puţin aceste lucruri, marcând acest unic cu 
care vine isihasmul carpatin, aşa cum îl numiţi. 

 
GG: Domnul meu, eu personal am cunoscut o tradiţie monahală, să 

zicem aşa, de un caracter autohton, caracterul acesta al pustnicilor 



 255 

Munţilor Apuseni, unde am cunoscut un Pustnic, prin acesta am 
devenit un Fiu duhovnicesc al acestui spiritual ascetic tradiţional, şi eu 
am surprins în acest specific nişte repere, care pentru mine au 
constituit o adevărată revelaţie, în sensul vieţii teologice creştine.  

Să nu se considere că este ceva deosebit, sau este ceva nou. Ceea ce 
încerc eu să evidenţiez este faptul că acest caracter autohton şi-a pus o 
amprentă pe Fondul Comun filocalic al Sfinţilor Părinţi. 

Ce înseamnă Fondul Comun al Sfinţilor Părinţi? Filocalic înseamnă, 
tradus în nişte termeni mai accesibili, a deveni pe undeva acel duhov-
nicesc în Sine, al Bisericii noastre teologice creştine. Deci Fondul 
Comun al Filocaliei este comunul duhovniciei creştine ortodoxe, care 
nu poate fi decât acelaşi, indiferent că este caracterul sinaitic al 
pustnicilor tevaitieni, indiferent că este caracterul atonit al spiritua-
lităţii greceşti, indiferent că este caracterul slav, şi această evidenţiere 
care încerc eu s-o fac în sensul nostru, acest caracter Carpatin, care 
unora li se pare o evidenţiere nouă, totuşi, pentru mine personal, 
aceasta a constituit o adevărată revelaţie. 

S-a vorbit de influenţa pe care a avut-o caracterul slav pus asupra 
vieţii monahale din Moldova. S-a vorbit de caracterul specific atonit al 
mănăstirilor din partea Munteniei. Eu am găsit în partea Ardealului, în 
Munţii Apuseni, tradiţia pustnicilor eremiţi. Am surprins un specific 
pur, care nu este în contradicţie cu fondul comun al Filocaliei.  
Duhovnicia este la creştinii aceluiaşi Duh, DUHUL SFÂNT, nu poate 
să fie altfel, chiar dacă este transpus, să zicem aşa, îmbrăcat apoi în 
nişte forme individuale, caracteriale. Însă fondul comun este, repet, 
acelaşi. 

Eu am găsit în acest tradiţional şi un specific al monahismului 
nostru Românesc. 

Eu încerc să evidenţiez, să concretizez acest caracter. Este pe 
undeva o încercare de-a mea. Eu fac o punere în atenţie a acestui 
caracter al nostru, al monahismului nostru Românesc. Fără să facem 
prea multă gălăgie, în sensul de a se considera că acum caracterul 
nostru carpatin ar fi mai deosebit decât celelalte sau ar spune ceva în 
plus. Nu, domnule. Fondul filocalic este acelaşi. 

Fondul filocalic este acea aspiraţie a omului care pune un accent 
deosebit pe Reîntoarcerea Omului la DUMNEZEU şi depăşirea 
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anormalităţii păcatului. De aceea, dacă vedem în acest sens, se contu-
rează nişte caractere. 

Caracterul sinaitic insistă foarte mult pe refacerea acestui dialog 
dintre Om şi DUMNEZEU printr-un ascetism, să zicem aşa, trupesc, 
să nu zicem excesiv, extremist, dar în care se pune mare bază pe partea 
direct sufletească, şi ridicarea deasupra a tot ce este trupesc. De aceea, 
este asceza aceea foarte drastică, a unei vieţi în care materialul este 
aproape desfiinţat. Tocmai caracterul acela de deşert, de nisip, în care 
materialitatea, vegetaţia şi carnaţia aproape nu au existat. De aceea 
caracterul sinaitic este un caracter foarte spiritualizat, adică un 
sufletesc aproape pur. Sfinţii, ca Marele Antonie, puneau mare bază pe 
partea aceasta, direct sufletească. 

Pe urmă este caracterul atonit, care insistă foarte mult pe un fel de 
metafizic, pe un fel de dialog dintre Spirit şi partea trupească. Şi 
creştinismul aduce un aport deosebit în care trupul nu este o 
contradicţie a Sufletului, spiritului, ci este acea Unitate  a Sufletului şi a 
corpului, în idealul acela de HRISTIC care este HRISTOS Cel 
ÎNVIAT, care şi-a ridicat la ceruri însuşi TRUPUL. Deci nu mai este o 
contradicţie între Suflet şi corp. 

Pe urmă este caracterul rus, care pune mare bază pe partea 
subteranului, păcatului care caută să-şi formeze o contraparte de viaţă 
negativă, şi care caută să înlocuiască tocmai viaţa adevărată duhovni-
cească, este acel demonic. De aceea spiritul rus este în mod deosebit 
lupta aceasta, demonismul, negativul, neduhovnicescul.  

Caracterul nostru autohton CARPATIN are şi el specificul său, prin 
faptul că mediul nostru CARPATIN este deosebit, şi-a pus amprenta în 
acest sens. La noi este o vegetaţie bogată, în tradiţionalul nostru 
spiritual traco-dacic nu s-a pus problema unei ruperi directe între Spirit 
şi trup, între Suflet şi trup. Nu s-a pus problema unui ascetism drastic 
ca la sinaiţi, considerându-se trupul totuşi un ceva care face parte 
integrantă din întreaga Fiinţialitate a noastră. Nu s-a pus problema 
luptei cu duhurile rele. Eu l-am numit caracter iconic. De ce l-am 
numit caracter ICONIC? Pustnicii din Munţii Apuseni se numeau 
Iconari. Iconari, nu în sensul de a fi pictori de Icoane, ci în sensul că 
aveau o evlavie extraordinară, un fel de mistică a Icoanei. Să 
CONCRETIZĂM LUCRURILE. Să vedem ce accepţiune se dă 
Icoanei, în sensul nostru teologic. 



 257 

Ştim că luptele iconografice ce au fost aşa de sângeroase au defi-
nitivat pe undeva, din punct de vedere al nostru, teologic, ce înseamnă 
Icoana. 

În accepţiunea teologică obişnuită, Icoana este o modalitate prin 
care se poate evidenţia un fel de arătare a Duhovnicescului şi-n nişte 
forme corporal-materiale, care ne cheamă pe noi şi ne antrenează pe 
noi să trecem totuşi la un Spiritual de Duh, care trece dincolo de partea 
materialităţii, de aceea spune şi Sfântul Teodor Studitul că noi nu ne 
închinăm de fapt reprezentării, ci ne reîntoarcem la Chipul celui pe 
care-l reprezintă. Dar, vedeţi dvs., mistica Icoanei pune nişte probleme 
mult mai adânci, pentru că Icoana devine un obiect de Cult. Cultul 
înseamnă pentru noi integrarea în Ritualul Liturgic. Ritualul Liturgic 
implică o participare şi a trupescului, şi a corporalului, la Viaţa 
Duhovnicească; corporalul devine EUHARISTIE. Corporalul participă 
la Viaţa Duhovnicească. Nu este numai un simbol, nu mai este numai 
o modalitate de trecere la spiritualul de Duh dincolo de materialitate. 

Faţă de modalitatea obişnuită teologică, acest Iconic CARPATIN 
constă, nu atât în sensul de Orientare spre un spiritual direct. În sensul 
acesta Iconic CARPATIN, încă o dată repet, toată Taina nu este de a 
trece de la material la Spiritual, de a trece de la trupesc la Duh. 
Trebuie bine evidenţiat acest lucru. Ci este tocmai TAINICUL acesta 
de a trece de la Spiritual, de la Duh într-o ÎNTRUPARE, în care 
ÎNTRUPAREA să participe tocmai la Duhovnicescul propriu-zis. 

Dacă trupescul trebuie să se ridice la cel Duhovnicesc, ca să se 
înduhovnicească, caracterul acesta Iconic CARPATIN face un fel de 
ÎNTRUPARE şi mai evidentă a Duhovnicescului Spiritual în aşa 
măsură în care, la un moment dat, partea aceasta materială, partea 
aceasta reprezentativă să devină un LOCAŞ, un ALTAR, chiar un fel 
de Preînchipuire EUHARISTICĂ, să devină o realitate Vie tocmai în 
această stare de reprezentare trupească. Nu ştiu dacă mă înţelegeţi.  
Este cam greu de înţeles. 

 
R: Schiţaţi mai devreme un fel de biografie spirituală în 

transpunere mistică. De unde credeţi că există această afinitate a 
spaţiului carpatin pentru întrupare şi pentru iconic, aşa cum ne-aţi 
descris mai devreme? 
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GG: Domnul meu, cum spuneam mai înainte, Caracterul nostru 
Spiritual autohton are un caracter de moştenire ancestrală, un fel de 
memorial de ORIGINE. De exemplu, poporul Evreu a păstrat nişte 
Memorii mai apropiate de Origini, şi de aceea a fost acela prin care 
DUMNEZEU a pregătit MENIREA HRISTICULUI, ÎNTRUPAREA 
HRISTICĂ; şi alte popoare au păstrat o parte spirituală, cum au fost 
grecii. Sunt unii care au păstrat un caracter mai Ritualic, cum sunt alte 
popoare. Deci fiecare popor, pe undeva, s-a diversificat, după căderea 
adamică, în aceste caractere specifice. 

Caracterul nostru, al poporului nostru Traco-Dacic, are acest spe-
cific în care se păstrează acest Memorial Ancestral, acel MEMORIAL 
de RAI în care Sufletul şi trupul nu sunt în contradicţie, ci realul acesta 
de a fi într-o UNIRE Participativă aproape egală. 

În sensul CARPATIN, Iconicul înseamnă nu ridicarea văzutului la 
nevăzut, ci un fel de Coborâre Tainică, de Sacralitate a Nevăzutului în 
văzut, în ARĂTARE, încât la un moment dat, Icoana devine un fel de 
Preînchipuire EUHARISTICĂ, încât pentru specificul CARPATIN 
Icoana nu este o simplă reprezentare, şi nu este nici o simplă moda li-
tate de a trece de la văzut la nevăzut, de a trece de la trupesc la spiri-
tual, sau la Duh, ci este altceva, este această Taină în care DIVINUL 
se face TRUP şi se face ÎMPĂRTĂŞANIE, şi se poate împărtăşi. Şi 
valoarea în ÎMPĂRTĂŞANIE este că acest Duhovnicesc poate coborî 
într-un concret de văzut al nostru, pe care-l putem pur şi simplu, să 
zicem aşa, să-l MÂNCĂM, şi devine o parte integrantă din însăşi 
Constituţia Fiinţialităţii noastre întregi, atât ca Suflet, ca Duh şi ca trup. 

Mistica atonită pune mare bază pe LUMINA Taborică, în care este 
CHIPUL Lui IISUS HRISTOS dezvăluit, ce dovedeşte că de fapt are 
CHIPUL acela transfigurat, acel CHIP DUMNEZEIESC. Merge în 
sensul acesta al SCHIMBĂRII la FAŢĂ în care obişnuitul, adică 
reprezentarea obişnuită, trupească, trebuie neapărat să treacă LUMINA 
transfigurativă HARICĂ a SCHIMBĂRII la FAŢĂ de pe Muntele 
Taborului. Deci văzutul trebuie văzut neapărat în transfigurarea 
HRISTICĂ, de DUMNEZEIRE. Este o modalitate de trecere de la 
reprezentarea văzută neapărat la transfigurarea HARICĂ a SCHIM-
BĂRII la FAŢĂ, HRISTICE. 

Modalitatea CARPATINĂ nu contrazice transfigurativuil LUMINII 
Taborice. În sensul nostru CARPATIN, porneşte de la LUMINA 
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Taborică, care face un act extraordinar de a se putea, pe undeva, 
ÎNTRUPA şi într-un ceva de ARĂTARE, ca să devii ICONIC. În 
iconicul CARPATIN LUMINA Taborică face un fel de LOCAŞ-
ALTAR al ei, se coboară, intră în această materialitate-corporalitate 
fără să se absoarbă în materialitate. Trupescul trece într-un fel de 
duhovnicie. 

Iconicul acesta CARPATIN, Domnule, trebuie să înţelegi, este un 
caracter al memorialului ancestral de RAI în care trupescul şi Duhov-
nicescul, DIVINUL şi Creaţia stau faţă-n faţă, nu se mai contrazic şi se 
văd odată. 

 

R: Totuşi, v-aş întreba, nu vi se pare că modalitatea iconică 
atonită conservă însăşi mesajul învierii şi al înălţării, care constă 
tocmai în această estompare a lui Hristos, în lumină...? 

 
GG: Se zice că trupescul trebuie neapărat să ajungi să-l spiri-

tualizezi. În sensul ICONIC al caracterului CARPATIN, HRISTOS 
ÎNVIAT nu este în sensul că a putut să facă transfigurarea într-un fel 
de Spiritualitate de Duh, ci HRISTOS ÎNVIAT în sensul Iconicului 
CARPATIN este tocmai această Minune peste fire, în care Spiritualul, 
sau Duhovnicescul, sau DUMNEZEIREA poate să se coboare ca să 
poată participa şi partea trupească, materială, în mod egal la DUMNE-
ZEIRE, şi nu numai atâta, ca să se poată sta faţă-n faţă într-o egalitate, 
şi nu numai într-o egalitate, dar într-o egalitate de prezenţă deodată. 
Nu în sensul că atunci când este Spiritualul, trupescul să se estompeze 
şi aproape să nu se mai vadă, să se absoarbă în Spiritual. Acest 
Suprafiresc Iconic în care DIVINUL să rămână Divin în Sine, 
Spiritualul să rămână Spiritual, să participe în mod egal fără să se 
contrazică, transfigurându-se unul în altul deodată. 

Transfigurarea pare un fel de absorbire a obişnuitului în LUMINA 
HARICĂ, pe când Iconicul CARPATIN nu face o absorbire nici a 
unuia, ci sunt amândouă egale fără amestecare, fără umbrirea unei 
părţi sau a celeilalte.  

 
R: În sensul acesta explicaţi şi faptul că la cina din Emaus Hristos 

s-a făcut nevăzut în momentul frângerii pâinii, în momentul prezenţei 
Euharistice, Hristos se face nevăzut... 
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GG: Pentru că văzutul este deja EUHARISTIC, al PREZENŢEI 
deodată şi egalitate atât a transfigurativului HARIC Taboric cât şi a 
CHIPULUI de ÎNTRUPARE. 

Există un fel de mistic cu evidenţă pregnant Euharistică, în care 
DIVINUL şi Creaţia pot să fie deodată, tocmai în Chipul acesta 
Suprafiresc, pe care creştinismul îl concretizează tocmai în CHIP 
EUHARISTIC, în care DIVINUL se poate face şi TRUP. HRISTOS 
Cel DIVIN se face şi TRUP, se coboară la noi. Este conlocuirea, 
împletirea nedespărţită în care DIVINUL şi Trupescul devin într-o 
Unitate neamestecată, în egalitate deodată. 

Viitorul teologicului HRISTIC, numai în sensul ăsta va putea 
deveni într-o actualizare activă, în care să se trezească în mod deosebit 
Viaţa Creştină. 

Eu consider că esenţa creştinismului de astăzi, a vieţii creştine de 
azi, ştii în ce constă? Tocmai în Ritualul Liturgic. De ce Ritualul 
Liturgic contează? Pentru că pune tocmai problema reactualizării 
CHIPULUI Iconic EUHARISTIC. Nu este important să treci direct la 
împărtăşanie, deşi este o încununare. Cel mai important este să intri în 
procesul de PREFACERE EUHARISTICĂ, de PREFACERE. 

 
R: Deci este o prefacere... 

 
GG: Trebuie să devenim un fel de condiţie EUHARISTICĂ, să 

devenim noi condiţie, ca să putem pe urmă să ne împărtăşim cu 
EUHARISTICUL. Deci noi cerem totodată în Sfânta Liturghie, în 
primul rând, să devenim condiţie EUHARISTICĂ Iconică. Şi de aceea 
are o mare importanţă participarea la Ritualul Liturgic, înseamnă 
câştigare a condiţiei EUHARISTICE, ca apoi să ajungem la încununarea 
adevărată în care într-adevăr să facem şi această ÎNVIERE cu DIVINUL, 
care se coboară şi care acceptă să devină o coborâre direct la noi.  

Trebuie menţionat în mod clar în sensul Iconic CARPATIN nu 
există contradicţie, sau rupere între Duh şi trup. Ele trebuie să fie 
amândouă odată, în care Iconicul este în dublă IPOSTAZĂ, în care 
materialitatea trebuie să se ridice la partea de Duh, de HAR, de 
LUMINĂ Taborică. Aici este şi lumina taborică, este şi trupescul 
deodată, este o dublă transfigurare, să zicem o dublă IPOSTAZIERE. 
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R: Trecând acum la un alt aspect, mulţi dintre cei care încearcă să 
vă citească au mari dificultăţi de înţelegere, în ceea ce priveşte 
limbajul dvs., care uneori pare prea dificil. Dar ceea ce încercaţi dvs., 
în ideea amintită mai înainte, este o dorinţă de a pune în valoare 
caracteristica limbajului mistic. 

 
GG: Mistica este pe undeva în analogie cu poezia, cu pictura. Ce 

înseamnă acest Limbaj Iconic? Eu îi zic Limbaj Iconic, sau Limbaj 
GESTIC. Iconicul, în sensul CARPATIN, este DIVINUL şi Creatul, 
Duhul şi trupescul. Aşa este şi Limbajul meu.  

 
R: În acest sens aş dori să discutăm o sintagmă care revine deseori 

în scrierile Sfinţiei Voastre, aceea de dialog fiinţial pe care o folosiţi şi 
care nu prea este înţeles din nou. Ceea ce surprinde este că dvs. 
definiţi o fiinţialitate a creaţiei, chiar un divin de creaţie la un moment 
dat... 

 
GG: Divinul cu „d” mic. 
 
R: ...cu „d” mic. Da, deci vizavi de Fiinţialitatea Divină care poate 

exista într-o anumită, ca să spunem aşa, autonomie. Puneţi un mare 
accent în acest sens pe dialogul omului cu Dumnezeu, ca între două 
fiinţialităţi definite. Nu cumva se depreciază însuşi dialogul prin 
intermediul energiilor necreate, susţinând un astfel de dialog fiinţial? 
V-aş ruga să lămuriţi aceste lucruri. 

 
GG: DUMNEZEU ne-a dat şi o Fiinţialitate de natură de Creaţie. 

Metafizicul antic consideră că noi suntem însăşi manifestarea Lui 
DUMNEZEU, de aceea anticii sunt panteişti, ei consideră că este o 
ieşire direct din Dumnezeu. Însuşi Dumnezeu s-ar face nişte principii 
spirituale, care pe urmă se absorb. În sens creştin, DUMNEZEU 
Creează o realitate de Creaţie căreia îi dă şi ei o oarecare autonomie, 
pentru că dacă nu i-ar da această autonomie, n-ar putea face 
DIALOGUL de RĂSPUNS faţă de DUMNEZEU. Deci noi dacă 
putem răspunde Lui DUMNEZEU trebuie să ni se dea aceasta, adică 
Creaţia să stea faţă-n faţă cu DIVINUL, Spiritualul să stea faţă-n faţă 
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cu trupescul. Dacă în gândirea metafizică antică există dualitate 
contrară, în sensul acesta iconic nu mai este dualitate contrară, ci 
dualitate afirmativă, DIALOGARE. 

În teologie este o frică teribilă, şi au dreptate Sfinţii Părinţi 
teologici, pentru că este pericol de panteism, ca nu cumva să con-
siderăm că Fiinţa Creată poate să intre în FIINŢA DIVINĂ. FIINŢA 
DIVINĂ este dincolo de accesibilitatea noastră, pentru că noi suntem 
creaţi, Fiinţă Creată. Deci noi Participăm la Cele ale FIINŢEI 
DIVINE. Deci noi nu punem problema de a intra în FIINŢA Lui 
DUMNEZEU, ci punem problema unui DIALOG între două Fiinţe: 
FIINŢA Lui DUMNEZEU, care este un CHIP Supraiconic, ca să zic 
aşa, totuşi, prin ÎNTRUPAREA HRISTICĂ, prin CHIPUL HRISTIC, 
face un oarecare pogorământ şi devine într-o oarecare măsură 
accesibilă, şi prin ENERGIILE HARICE, la fel, se face într-o oarecare 
măsură accesibilă, prin care DUMNEZEIREA totuşi se poate revărsa 
şi într-un Chip de Creaţie. Eu pun problema unei Participări Fiinţiale 
de Creaţie faţă de FIINŢA Lui DUMNEZEU. Deci eu când vorbesc de 
o mistică Fiinţială, nu vorbesc de o mistică Fiinţială în sensul FIINŢEI 
DIVINE, ci în sensul Fiinţei noastre de Creaţie. 

FIINŢA Lui DUMNEZEU este PERSONALĂ şi TRIPERSO-
NALĂ şi totodată în nişte energii în care DUMNEZEIREA este în 
reperele noastre. Eu încerc un fel de configurare a unei antropologii 
creştine după acelaşi model, ca Fiinţă Creată cu energiile sale de 
creaţie, ca Chip şi Asemănare. 

S-a pus problema unei UNIRI, cum zice Sfântul Dionisie 
Areopagitul, a UNIRILOR HARICE DIVINE în forme de Creaţie. Noi 
de fapt dăm Nume şi dăm calităţi şi atribute DIVINULUI, în sensul 
ordinii create şi-n acelaşi timp pe baza unor Modele HARICE, să 
zicem aşa, ca o gândire despre Dumnezeu într-un limbaj de creaţie. 

Noi ca Chip şi Asemănare a Lui DUMNEZEU avem PECETEA şi 
avem Modelele HARICE, Modelele DIVINE în noi. Noi avem un fel 
de DIVIN în noi. De aceea, se zice că noi suntem prin Fiinţialitate pe 
undeva nişte Fiinţe Teologice, pentru că avem CHIPUL Lui DUMNE-
ZEU în noi. Aceste CHIPURI DIVINE din noi, noi când le creştem, 
noi le dăm şi ceva al nostru, pentru că dacă nu le-am da şi ceva al 
nostru înseamnă că noi nu RĂSPUNDEM, am fi doar nişte imitaţii. Să 
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vorbim de un teologic al răspunsului nostru faţă de teologicul DIVIN? 
Eu în felul acesta aş vrea să pun problema.  

 
R: Cu alte cuvinte, şi Dumnezeu ar putea primi de la noi ceva . 
 
GG: DUMNEZEU vrea să primească ceva propriu al nostru. Acest 

teologic, al propriului nostru RĂSPUNS, pe mine m-a interesat. 
 
R: Pentru a face acceptabilă o asemenea presupunere a Sfinţiei 

Voastre ar trebui să credem că umanul, cum spuneţi pe undeva în 
cărţile Sfinţiei Voastre, că chipul uman a fost asumat de Hristos, de 
Fiul, înainte de timp, aşa spuneţi, că Fiul se arată într-un moment 
înainte de timp şi cu chip de om, cum se arată... 

 
GG: Eu insist foarte mult pe CHIPUL FIULUI PRECREAŢIE, 

adică înainte de creaţie, în care vorbesc de acea carte, CARTEA 
VIEŢII, în care deja FIUL Lui DUMNEZEU are toate Chipurile de 
creaţie pe care apoi le concretizează şi le transpune în energii create, 
ca apoi să facem şi noi răspunsul.  

 
R: Eu înţelesesem de acolo că uman este o asumare la nivelul 

teologiei umane. 

 
GG: Eu fac un fel de ASUMARE a Chipului Uman cu însuşi 

CHIPUL HRISTIC. Omul este destin cosmic şi supracosmic. De ce? 
Omul, pe lângă faptul că este Făptură de Om, este şi Chipul UNIRII 
întregii Creaţii şi, mai mult decât atât, Chipul de Om este chipul prin 
care se ÎNTRUPEAZĂ HRISTOS şi ca FĂPTURĂ. Deci înseamnă că 
Chipul de Om trebuie să fie al Lui HRISTOS şi ca MODEL în sine. 
Noi avem ca Chip de Făptură însuşi CHIPUL ÎNTRUPĂRII FIULUI. 
Aici este taina. Deci noi nu avem un chip oarecare, în Chip de Făptură 
avem deja Originea, Transcendentalul. De aceea zic eu că Omul este 
un Chip ICONIC. 

Nici îngerii şi nici natura n-au Chipul Cosmic. Numai Omul are 
Chipul Cosmic. De aici parabola aceea în care Lucifer, îngerul căzut, 
nu vrea să priceapă că numai prin ÎNTRUPARE este de fapt Sensul 
Creaţiei. 



 264 

Eu astfel încerc o actualizare, şi actualizare întotdeauna înseamnă 
un Prezent în Nou. Fondul este acelaşi, îmbrăcămintea de actualizare 
este un nou, un prezent. Să nu folosim un ceva alarmist, sau bombastic,  
sau nu ştiu ce. Noi trebuie să trăim acel deplin şi să-l desfăşurăm în noi 
într-un Răspuns propriu. 

Se pare că modalitatea aceasta Iconică prezintă un fel de mistic care 
ar Reînvia în oarecare măsură Viaţa noastră Duhovnicească. Acest 
Iconic implică Liturgicul iconic, de Chip EUHARISTIC, în care se pot 
reface capacităţile Omului. 

Acest Ritual Iconic începe să ne refacă condiţia, condiţia aceea în 
care să revenim şi noi la normal. Şi de aceea vorbesc eu de această 
practică Iconică, care te introduce tocmai într-o Sacralitate în care să-ţi 
redea tocmai această condiţie de refacere. 

Să nu se uite de Sacralitatea Bisericii, care înseamnă tocmai Chip 
Iconic. Biserica este tocmai Chipul Iconic în care Taina ALTARULUI 
şi Bisericii, Taina DIVINULUI şi Creaţiei, Taina Sufletului şi a 
trupului, sunt deodată. De aceea integrarea în această Taină a Bisericii, 
a Ritualului Bisericii, este singura salvare, şi-n acelaşi timp moda-
litatea cea mai eficientă prin care Omul de astăzi poate să-L regăsească 
pe DUMNEZEU şi prin care totodată teologicul poate face o Reînviere 
a Vieţii Creştine. 

Încă o dată vă rog din toată inima să nu fiţi suspicioşi, ceea ce fac 
eu este o preocupare a mea direct personală. Este o preocupare a mea, 
directă, mistică, şi dacă va prezenta o valoare şi pentru alţii, ar fi 
cumva îmbucurător. 

 
R: Vă mulţumim. 
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Omul, HOTARUL de Taină  

I 

Omul este chipul Lumii (ţărâna-pământul) şi CHIPUL Asemănării 
Lui DUMNEZEU (prin SUFLAREA DUMNEZEIASCĂ pe care o 
face DUMNEZEU la Crearea-zămislirea fiecăruia, aşa cum a Suflat şi 
peste Adam). 

Omul este Pământ (trup) şi Cer (Suflet) în Fiinţialitate Unică şi Duh 
nemurire-Veşnicie. 

Omul este Fiinţă Teologică, Asemănarea Creată a CHIPULUI Lui 
DUMNEZEU (Facere l, 26), ce se substanţializează ca Fiinţă-om. 

Sunt multe moduri de interpretare, după perspectivele de vedere, de 
la religie, filozofie, mistică până la zisa ştiinţă. 

În Sens Creştin, Omul este PECETEA-CHIPUL TREIMIC DUM-
NEZEIESC, ce se SUFLĂ de DUMNEZEU la Crearea-zămislirea 
Fiecăruia, ce împleteşte şi întrepătrunde DIVINUL cu Lumea (prin 
zămislirea din Părinţi). 

Aşa, Omul este CHIPUL TREIMIC, CHIPUL FIULUI, CHIPUL 
SFÂNTULUI DUH şi CHPIPUL TATĂLUI, ce se substanţializează 
Fiinţial în chipul de Om DUMNEZEU şi Lume, în întâlnire şi Răspuns. 

DUMNEZEU a Creat-Făcut Cerul şi Pământul (Facere 1, 1) şi prin 
CUVÂNTUL Său le-a făcut (Ioan 1, 1-3) şi CUVÂNTUL S-a făcut 
Trup (Lume) (Ioan 1, 14). 

Lumea a fost Creată deci prin CHIPUL CUVÂNTULUI-FIULUI 
Lui DUMNEZEU şi aşa atât DIVINUL, cât şi Natura de Creaţie sunt 
transpuse prin Chipul şi Înfăţişarea-Firea de Filiaţie. 

CHIPUL de FIU este „PUNTEA” dintre Nevăzutul DUMNEZEIESC 
şi Văzutul de Făptură-Creaţie, şi DIVINUL Activează în Creaţie prin 
Activul CHIPULUI de FIU şi Creaţia activează la rândul său tot prin 
chipul de Filiaţie de Creaţie. 
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DUMNEZEU şi Lumea se Întâlnesc şi se Recunosc prin CHIPUL 
de FIU şi toate Intră şi Ies şi Cresc şi se Configurează în CHIPUL de 
Fiu, şi acesta are în Sine zisele Componente-Structuri ce Asumă un 
întreg complex trupesc şi sufletesc, de pământ şi Cer. Codul Fiinţial al 
Creaţiei este CHIPUL de FIU. 

CHIPUL de FIU DUMNEZEIESC se Arată şi Activează în Lume 
prin CHIPUL de CUVÂNT care se „Face Trup-Lume” (Ioan 1, 1-3;  
1, 14). DUMNEZEU ZICE şi se Face (Facere 1, 3). 

Prima ARĂTARE A CHIPULUI CUVÂNTULUI este Lumina  
(„Şi a zis să fie Lumină şi s-a făcut Lumină” – Facere l, 3). 

Aşa, Taina CHIPULUI FIULUI CUVÂNTULUI este Vederea-
Arătarea, ca însăşi Substanţializarea acestui CHIP în Sine. Tot ce se 
Arată este CHIPUL FIULUI şi ochii şi Vederea, atât trupească cât şi 
Sufletească (Gândirea), sunt ale acestuia. Şi Lumina-VEDEREA dă 
FORMĂ şi Configuraţie şi Structurare tuturor Creaţiilor-Făpturilor.  

CUVÂNTUL se Fiinţializează în VEDERE, şi aceasta se Fiinţia-
lizează în Lumină, şi Lumina se Fiinţializează în modurile-modelele de 
Structurare-formare. Modelele-Codurile CUVÂNTULUI sunt Trupeşti 
şi Sufleteşti, fizice şi psihice. De aceea CUVÂNTUL se VEDE, şi 
trupeşte (Formele de afară), şi Sufleteşte, prin Gândire-Minte. 

Primul impuls al CUVÂNTULUI este VEDEREA şi aceasta se 
face Mişcarea, ca „informaţie de VEDERE”, de unde orice mişcare cu 
direcţia şi orientarea ei; de aceea orice Mişcare nu poate fi decât în 
„Orientarea-informaticul” din Sine sau din afară de Sine. 

Prima „Vibraţie” a CUVÂNTULUI DIVIN este „VEDEREA-
Suprainformaticul mişcării”, şi prin aceasta apare apoi Mişcarea. Să nu 
se confunde ACTIVUL în Sine al CUVÂNTULUI DIVIN cu însăşi 
Mişcarea-impulsul. ACTIVUL este VEDEREA din Sine a CUVÂN-
TULUI DIVIN şi aceasta este codul-modelul tuturor impulsurilor şi 
mişcărilor. Formele-modelele sunt deja în VEDEREA CUVÂNTULUI 
ca un Informatic ontologic de Origine-Naştere şi aceste Informaţii-
Structurează mişcările şi toate Formele trupeşti şi Sufleteşti.  

De aici prima Taină a Lumii este „Lumina” şi prima Taină a 
misticii-Vieţii Duhovniceşti este CUVÂNTUL, Lumina prin care se 
Arată DUHUL şi HARUL DUMNEZEIESC. Lumina CHIPULUI de 
FIU este „vopseaua” de zugrăvire a ICOANEI mistice. 
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II 

Prin CUVÂNT-CHIPUL FIULUI, TREIMEA DUMNEZEIASCĂ 
Creează-Face Lumea (Ioan l, 3). 

Şi CUVÂNTUL DIVIN are două moduri de Activ în Creaţie: 
„ZICE” (ca Facerea Universului cu toate obiectele şi Făpturile, de la 
astre la firul de iarbă) şi SUFLĂ (ca Facerea deosebită şi specială a 
Omului). 

În ZICEREA CUVÂNTULUI DIVIN sunt toate codurile-
informaţiile-modelele tuturor Creaturilor, ca zisele „Raţiuni” de 
origine prin care se formează şi se structurează Lumea în general. 

Conştiinţa în Sine Fiinţială este CONŞTIINŢA de FIU, şi din 
aceasta iese CUVÂNTUL, şi din CUVÂNT iese VEDEREA, şi din 
VEDERE iese Lumina, şi din Lumină toate Formele şi Numirile şi 
Raţiunile. 

Să nu se reducă şi să se confunde Lumina cu cea materială, căci 
este o Lumină-VEDERE care se substanţializează apoi ca materială şi 
sufletească. 

Aşa, Taina Practicii noastre Iconice începe cu prima treaptă: 
Redescoperirea CHIPULUI de FIU, prin Conştientizarea Lui, prin 
CUVÂNTUL DIVIN ce mai întâi este NUMELE Său. 

Încearcă să Conştientizezi tot mai mult propriul Chip de FIU, 
Asemănarea CHIPULUI FIULUI Lui DUMNEZEU, Pecetluit pe 
Fiinţa ta şi care este însăşi Capacitatea ta de Vedere, de Acţiune, de 
mişcare, prin care Creşti, înveţi, produci, Răspunzi, te comporţi ca 
Om-Personal. 

CHIPUL de FIU are Conştiinţa TATĂLUI Căruia I se închină şi 
Conştiinţa Sfinţeniei-Duhului prin care face cele Bune. 

Numeşte zilnic Numele cel Prea Sfânt al FIULUI Lui DUMNEZEU 
care să-ţi dea şi ţie Conştiinţa de Fiu, în care să te oglindeşti şi să Creşti. 

Conştientizează că Numele Lui IISUS, Fiul Lui DUMNEZEU Cel 
Întrupat, este Pecetluit pe Fiinţa ta, şi tu te oglindeşti, şi Numele Lui 
IISUS să-ţi fie Prima ta Vedere-Conştiinţă de Sine. 

Tu eşti în Tiparul-Modelul-Iconicul Chipului Lui IISUS, şi tu în 
acest Chip Creşti, respiri, te mişti şi trebuie să fii Asemănarea  Sa, 
Firea Sa. 
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Nu se amestecă Chipul Lui IISUS cu chipul tău Personal, ci El este 
mereu Dincolo de Tine, şi prin El te vezi pe tine şi Vezi ce  asemănare 
ai cu El. 

Dacă o zi nu te Vezi prin El, nici tu nu mai eşti Conştient de chipul 
tău, şi aşa te uiţi pe tine şi întuneci Lumina DIVINĂ din Tine. 

Numeşte-L cu Închinare. El Însuşi este în Închinare faţă de TATĂL 
DUMNEZEU şi aşa începi să Te Închini şi Tu prin Închinarea Lui şi în 
Asemănarea Închinării Lui.  

Numele Preasfânt al Domnului IISUS este Uşa de Deschidere a 
Oglinzii DIVINE din tine şi Închinarea este însăşi oglindirea. 

Numindu-L pe Domnul IISUS, ţi se deschide Pecetea Chipului de 
Fiu din Fiinţa ta, de aceea la Numirea Numelui Conştientizează că 
toată Fiinţa ta se lărgeşte, Creşte în Pecetea Divină de Fiu, pe care o ai. 
Poţi uni aceasta cu inspiraţia suflării, dar nu fii atent nici la suflare, 
nici la lărgire, ci la Divinul Chipului de Fiu, ce este necuprins şi în 
Lumina cea peste toate luminile. 

La început, fără să vrei, eşti cu atenţia la lărgire şi inspiraţie, dar cu 
timpul depăşeşti aceasta şi vei intra tot mai mult în Conştiinţa  
Divinului de Fiu.  

Să devii tot mai Conştient că eşti Plin de Chipul Divin de Fiu, în 
care tu trebuie să creşti şi să fii o Asemănare. 

Nu localiza această Conştiinţă a Chipului Divin de Fiu, ci să  fie 
însăşi toată fiinţa ta ce se oglindeşte în aceasta. 

Înţelesul Numelui Lui IISUS este CHIPUL de FIU DUMNEZEIESC 
şi de Închinare Preasfântă faţă de TATĂL DUMNEZEU, în Strălumi-
narea Sfântului DUH DUMNEZEU. 

Nu te forţa cu Mintea doar la Atenţia pe Numele Lui IISUS, ci mai 
cu insistenţă pe închinarea ce o are Numele Lui, în care şi fiinţa ta 
Personală se oglindeşte şi începe să se Închine. 

Mulţi reduc Numirea doar la o Pronunţare Stereotipă cu repetare 
forţată pe atenţia Numirii, care oboseşte Mintea şi chiar unora le 
produce deranjamente mentale şi chiar fizice, cu dureri de cap. 

Aşa începi şi tu să te Închini prin Numele Preasfânt al Domnului 
IISUS şi Închinarea cu toată Fiinţa ta îţi va trezi Conştiinţa Divină din 
tine, şi Chipul de Fiu din tine începe să se oglindească în CHIPUL de 
FIU DUMNEZEIESC, şi aşa începe Luminarea cea Dumnezeiască. 
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Unii cu Mintea mai activă fac o Pronunţare tot mai atentă pe 
Numele Preasfânt al Domnului IISUS, şi aşa fac din Atenţia 
Pronunţării un fel de Trăire Duhovnicească. Se luptă cu gândurile 
Minţii, cu nestatornicia şi alte imaginaţii, şi cu Numele Domnului 
IISUS leagă Mintea totodată ca Rugăciune faţă de Domnul IISUS. 

Aşa se caută o Întipărire cât mai puternică a Numelui Lui IISUS în 
Minte, considerându-se că Mintea este cea care se leagă de cele 
lumeşti şi de păcate, şi Mintea ar fi activul sufletesc ce introduce 
patimile înăuntru. 

Aşa Mintea se consideră însuşi Eul Personal ce Conştientizează, 
primeşte, răspunde, dă mişcare întregii Fiinţe Personale. 

Unii cad într-un adevărat ocultism al Minţii, reducând totul la 
„puterea Minţii”, considerând că Mintea poate face totul în trup şi în 
Suflet, că poate face „minuni”, că prin Minte ne deschidem faţă de 
DUMNEZEU. 

Practica Duhovnicească Iconică insistă însă pe Chipul de Fiu, nu pe 
„puterea Minţii”, considerând că Chipul de Fiu are o capacitate de 
Minte; Chipul de Fiu este Fiinţa întreagă de Om, şi din acesta ies toate 
capacităţile de Minte, Simţire şi Voinţă şi însăşi Viaţa trupului. 

Aşa, în Practica Iconică, Numele Domnului IISUS este ca Icoană a 
Fiului Lui DUMNEZEU, ce ne pune în Faţa Lui şi în care ne oglindim 
şi pe noi înşine. 

Pronunţarea cu Mintea (şi chiar cu gura, cu limba, în citire, în 
cântare chiar) aduce o oarecare „Prezenţă DIVINĂ”, dar Mintea uşor 
cade în Închipuiri şi Imaginaţii, de unde multe anormalităţi ale celor ce 
fac „Rugăciunea Minţii” fără povăţuire şi de capul lor (cu închipuirea 
şi simţămintele lor).  

Cea mai grea luptă în Viaţa Duhovnicească este „lupta Minţii în 
lupta cu însăşi Mintea”, că Mintea este o „putere şi Bună şi rea”, şi 
constructoare şi distrugătoare. 

Mulţi consideră că „Strunirea Minţii, dirijarea până la oprirea şi 
fixarea ei” ar fi însăşi „capacitatea duhovnicească”. 

În Sensul Creştin, Mintea nu este o „realitate în Sine însăşi”, ci are 
o „origine”, o menire şi o finalitate, ca instrument, şi mai mult, Mintea 
să nu Acţioneze zis „liberă”, că se „rupe” tocmai de Chip, de Fiinţa 
Întreagă a Omului. Să nu se confunde „Conştiinţa” cu Mintea. 
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Fiinţa Omului, ca Persoană Întreagă trup şi suflet, are o Conştiinţă 
în Sine, ce este tocmai Conştiinţa de Fiu, şi aceasta are apoi 
„prelungiri de Minte, Simţire şi Voinţă”. Mintea este o „acţiune a 
Conştiinţei de Om şi Conştiinţa mişcă Mintea”. 

Când Mintea caută o „automişcare liberă ruptă de Conştiinţă”, se 

face o „falsă Conştiinţă”, de unde „patologiile păcatului minţii”.  
Conştiinţa este „Vederea Fiinţială a Omului” şi Mintea este „ca o 

privire, oglindire de Conştiinţă”. 
Mintea în Sine este „oarbă” şi, de aceea, „Mintea liberă” caută 

„întunericul” sau simţirea. Pe întuneric Mintea se autoînchipuie sau se 
parazitează pe „simţire” şi caută să o robească şi chiar să o vampireze. 
Toate „misticile Minţii libere” cad în aceste „patologii”. 

Mintea are „Ochiul şi Vederea Conştiinţei Chipului Fiinţial” general 
şi prin acestea Vede ca Specific de Minte apoi, având Modelul-Codul 

Chipului, prin care îşi configurează mişcările şi zisele fenomene mentale, 
de la simpla imaginaţie, până la cele mai complicate raţionamente. 

Mintea este Purtătoarea Conştiinţei Chipului Fiinţial şi din Chipul 
Fiinţial Mintea ia Datele-raţiunile propriu-zise, informaţiile de bază, 
pe care apoi Mintea le desfăşoară sau le fixează. Mintea este un fel de 

„înregistrare” a Complexului Conştiinţei Chipului Fiinţial, de aceea 
pare „acumularea de date şi catalogarea lor”. 

Mintea de fapt nu „memorează Complexul Conştiinţei Chipului 
Fiinţial”, ci îl mişcă şi îl vehiculează, de aceea Mintea „este o nepotolită 

consumatoare” de mişcare. Zisele „memorii mentale” sunt, de fapt, 
„Consumările foamei nepotolite mentale”, căci Acumularea se face în 
Conştiinţa Chipului Fiinţial şi de aici Mintea le „ia” sau le „fură”. 
Acumulările-memoriile Fiinţiale sunt în Conştiinţa Chipului, ca şi 
Codurile în Sine de Structurare şi formare fizică şi sufletească. Păcatul 

atacă tocmai aceste memorii.  
Mintea este ieşirea Memoriilor Conştiinţei Chipului Fiinţial al 

Omului, şi Mintea le desfăşoară, le fixează în Structurile fizice şi 
psihice şi le reîntoarce în Conştiinţă. Când Mintea nu le mai întoarce, 

Mintea se vede în gol „de Sine”, şi aşa caută Memoriile de Conştiinţă 
în Structurile fizice şi psihice, prin care vrea să-şi „refacă” acea 
„Conştiinţă de care s-a despărţit”. 
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De aceea Mintea „Caută Conştiinţa Chipului Fiinţial” în Simţire, în 
lucruri şi în gândire, de unde şi mistica Pronunţării Mentale a Numelui 
Lui IISUS, Fiul Lui DUMNEZEU, de Regăsire a Chipului DIVIN. 

Imaginaţia, Închipuirea şi Gândirea sunt cele mai de bază „încercări 
ale Minţii” de a-şi găsi Originea-Conştiinţa Chipului Fiinţial Personal. 

Anomaliile cele mai periculoase în Viaţa Duhovnicească mistică 
sunt Imaginaţiile şi Închipuirile, cu explozia şi fixarea lor în Simţire şi 
apoi în mişcările fizice şi sufleteşti, până la boli organice. 

Mintea nu poate ţine minte decât dacă face aceste mişcări de 
„explozie sau fixare”, de aceea Mintea niciodată nu devine „Stăpână”, 
ci doar Vehiculul-instrumentul de stăpânire sau robire. Mintea are 
„putere” doar printr-o „legătură” cu o Simţire sau cu o „automentalizare”, 
imaginaţia şi închipuirea. Nu există „Minte pură”, că Mintea trebuie să 
treacă în originea Sa, Conştiinţa Chipului Fiinţial, ce este Dincolo de 
Minte, acel Duh cel peste Minte, de care vorbesc misticii.  

Toţi misticii vorbesc de o „ieşire din automemoriile Minţii”, din 
toate mişcările şi formele mentale, că doar aşa se ajunge la „Duhul cel 
Dincolo de Minte”. 

Dar cel mai greu este să „educi Mintea” care face „desfrâu cu 
Simţirea şi Gândirea”; de aici, prima luptă a Vieţii Duhovniceşti, ce 
este lupta cu gândurile, imaginaţiile ce întărâtă totodată şi simţirile 
organice. A „opri” acest desfrâu al Minţii „prin trezirea Conştiinţei” 
Chipului Fiinţial prin Preasfântul Nume al Lui IISUS este prima 
treaptă a Vieţii Isihaste Creştine. 

Mintea noastră este legată cel mai mult de „Cuvânt”, căci Cuvântul 
este Taina Conştiinţei Chipului Omului; Cuvântul este Ochiul şi 
Vederea Conştiinţei Omului şi de aici Mintea îşi ia propria vedere 
mentală. 

Mintea se mişcă prin Cuvântare, prin asociere cu Simţirea şi prin 
Gândire. Minţii păcătoase îi este frică cel mai tare de „Cuvântul Sfânt” 
şi de aceea prima purificare a Minţii este „Reînvierea Cuvântului 
Sfânt”. Nu este altă cale decât „Reînvierea Cuvântului Sfânt”, de aceea 
păcătoşii fug de Cuvântul Sfânt şi cultivă „Cuvintele păcătoase, mai 
ales muzica păcătoasă” (Cântarea). Muzica este armonia Cuvântului 
Chipului Fiinţial şi de aceea, „opreşte Mintea şi Reconştientizează 
Chipul”. Dar Muzica în cântarea păcătoasă desparte Mintea de Chipul 
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Fiinţial şi o face „desfrânată”, şi o asociază cu Simţirea tot păcătoasă, 
de unde extinderea muzicii în lumea profană, ca un „drog al auto-
calmării minţii”. 

Trebuie bine precizat şi menţionat, Chipul de Om este Chipul de  
Fiu şi acest Chip este Substanţializat ca Fiinţă proprie, şi acest Chip de 
Om-Fiu este totuna cu Însăşi Conştiinţa Fiinţială a ta ca Om personal. 
În Conştiinţa ta Fiinţială ai Pecetea Treimii Dumnezeieşti, şi prin 
aceasta exişti, creşti şi te manifeşti, ş i prin aceasta ai toate memoriile 
DIVINULUI şi memoriile moştenite de la Părinţi, şi în aceasta se 
Acumulează toate memoriile Vieţii tale, şi de aici se deschid în Minte, 
Simţire şi Voinţă. Simţirea şi ea este „oarbă” ca şi Mintea, şi doar prin 
Conştiinţa Fiinţială se orientează. 

Este o mare greşeală a misticilor (datorită păcatului) să se considere 
că Simţirea este condusă de Minte. Nu! Atenţie! Simţirea în mod 
normal, ca şi Mintea, este condusă tot de Conştiinţa Fiinţială din care 
iese, şi păcatul aduce despărţirea de Conştiinţă, şi aşa Simţirea se 
asociază cu Mintea, ca doi orbi ce merg pe întuneric şi fac „desfrânare 
reciprocă”. 

Greşeala capitală a multor Practici mistice este de a Gândi prin 
Simţire şi a simţi prin gândire, ce înseamnă tocmai „desfrâul Minţii şi 
al Simţirii”. 

Mintea să se întoarcă, să se orienteze spre „Conştiinţa Chipului 
Fiinţial”, şi Simţirea la fel, ca două „braţe”, neamestecate. 

Mintea să aibă Vederea Luminii Cuvântului şi Simţirea să aibă, de 
asemenea, „Starea-mişcarea Conştiinţei Chipului Fiinţial”. 

De aici insistenţa Practicii Isihaste Iconice, ce deosebeşte net şi clar 
Mintea de Simţire, şi de asemenea le deosebeşte de Chipul Fiinţial de 
Fiu, ca Iconicul Fiinţial, fără să le despartă însă. 

Chipul de Fiu în Conştiinţa sa Fiinţială este Iconicul. Cuvântarea-
Numirea Chipului este Vopseaua cea Luminoasă, „Suportul” pe care 
se Zugrăveşte Chipul Iconic de Fiu este Însăşi Substanţializarea ta ca 
Fiinţă Personală proprie. Cel ce Zugrăveşte este Pecetea-Suflarea 
DIVINĂ de la Crearea-Zămislirea ta pe Pământ, şi mai mult, tu Însuţi, 
ca Persoană-Conştiinţă Fiinţială, eşti Zugrav, şi iei din Vopseaua 
DIVINULUI din Fiinţa ta, înmoi în uleiul ce este Însăşi Substanţa ta 
Fiinţială proprie şi începi o zugrăvire „alăturată” de oglindire, dar nu 
direct ca o „copie”, ci ca o transpunere proprie. 
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Practica mistică Iconică este tocmai în această manieră de 
„Zugrăvire a Icoanei”. 

Mulţi au părerea că vorbim prea mult şi pierdem esenţialul. Noi 
avem în vedere, însă, şi patologicul mistic ce este în noi dator ită 
păcatului. A face mistică, ca om păcătos, înseamnă a intra în propriul 
tău „spital de patologie mistică”. 

Mulţi vor ceva foarte simplu şi cu efecte „minunate” şi rapide. 
Trebuie înţeles că Mistica este „o arenă” în care de intri, nu mai eşti 
„iertat”, ori lupţi până la sânge cu probele respective, ori eşti lovit şi cu 
greu mai ieşi teafăr. Uşurătatea vulgară ce se arată astăzi, de a chema 
pe oricine la Viaţa Mistică, este o înşelare şi un pericol, pe care mulţi 
ageamii nu-l cunosc. Nu toţi au curajul să se arunce şi să sară în 
„prăpastia Tărâmului celuilalt”, şi cine o face să ştie că riscă. 

Misticile drogate şi parfumate ce sunt strigate în gura mare de mulţi 
sunt şi false, dar şi vătămătoare, şi mulţi se conving pe parcurs de 
acestea. Misticile zis „terapeutice, de cameră şi de salon”, sunt în acest 
sens. 

De aceea Mistica Isihastă Creştină este o Mistică direct teologică şi 
Eclesiologică-Bisericească. 

Trăirea Duhovnicească este Chip de Liturghie, şi Liturghia este 
Zugrăvirea Chipului DIVIN şi de Întrupare a Fiului Lui DUMNEZEU, 
este tocmai Zugrăvirea Icoanei în care se întâlnesc DUMNEZEU şi 
Lumea, tu Personal şi Chipul DIVIN din Tine.  

Acesta este Modelul Vieţii Duhovniceşti Creştine. Păcatul aduce 
ruperile din trup şi din suflet, şi aşa într-adevăr este nevoie şi de 
„cunoaştere a Complexului patologic şi de Vindecare” mistică. 

Relatările filocalice sunt în acest sens, descoperind patimile şi 
remediile acestora. 

III 

Începe Practica-Trăirea Duhovnicească Isihastă Creştină. Este 
Viaţa CHIPULUI DIVIN din Fiinţa de Om. 

Omul este şi el o Făptură-Creaţie; are ţărâna-Substanţa lumii, cu 
toate cele Create, dar are şi Suflarea-CHIPUL DIVIN. 
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Omul este considerat un Microcosmos, că are în miniatură tot 
Complexul memorial al Universului şi mai este considerat un „Micro-
teos”, o Asemănare de DUMNEZEU, nu Însuşi DUMNEZEU, că 
DUMNEZEIREA este doar în Sine Însăşi şi nu are o altă 
DUMNEZEIRE. Omul este PECETE-Asemănare Creată a CHIPULUI 
DIVIN, şi în fiinţa Creată are Menirea să facă această Zugrăvire-
Oglindire. 

Chipul de Om înseamnă Asemănarea Creată a CHIPULUI FIULUI 
Lui DUMNEZEU, prin care toate sunt Create (Ioan l, 1-3), şi pe 
această Fiinţializare de Chip de Fiu de Creaţie se pecetluieşte CHIPUL 
TREIMIC DUMNEZEIESC. DUMNEZEU Coboară în Lume prin 
FIUL Său şi prin CHIPUL FIULUI toate se săvârşesc şi se înfăptuiesc. 

Iată Practica mistică Isihastă Creştină: Viaţa CHIPULUI DIVIN 
din fiinţa Creată de Om, ce înseamnă Viaţa CHIPULUI de FIU, în 
Firea şi Caracterul de FIU. 

Conştiinţa CHIPULUI DUMNEZEIESC de FIU este Însăşi 
Conştiinţa Fiinţială de Om, şi cine nu o creşte, nu o rodeşte în proprie 
Personalitate, nu se împlineşte ca Om. 

Viaţa Creştină este Însăşi Liturghia CHIPULUI DIVIN al FIULUI 
Lui DUMNEZEU, care se şi Întrupează (Ioan l, 14), se PECETLU-
IEŞTE şi pe Fiinţa de Creaţie şi-o Asumă şi o „IMPROPRIAZĂ”. 

Universul Creat este o Liturghie Cosmică pe care o Face Însuşi 
FIUL Lui DUMNEZEU, şi din această Liturghie se Substanţializează 
şi se Structurează Lumea şi toate existenţele ei. Universul nu este 
Însuşi FIUL Lui DUMNEZEU, ci CUVÂNTAREA Sa ce se Substan-
ţializează Creativ şi într-o Substanţă de Creaţie. Este CUVÂNTAREA 
ce se face, cum zice Scriptura, „ZICE şi se Face” (Facere l, 1-3). Omul 
are o menire specială ca Trupul CUVÂNTĂRII DIVINE Să-l facă şi 
EUHARISTIE. Această menire de Sacerdoţiu-Preoţie a Omului este 
Însuşi Chipul de Om. 

ACTIVUL de Creaţie este Proscomidia, adică Prescura-Substanţa 
de Trup-Creat, în care EL, FIUL, se PECETLUIEŞTE ca CHIP-FIRE 
de FIU. 

TRUPUL în Sens Biblic înseamnă Templul unde este CHIVOTUL 
cu Tablele DUMNEZEIEŞTI pe care Însuşi DUMNEZEU se ÎNSCRIE. 
În Univers FIUL Lui DUMNEZEU îşi ÎNSCRIE CUVÂNTAREA Sa 
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şi aşa Universul Cosmic este Templul FIULUI Lui DUMNEZEU, în 
care este SFÂNTA SFINTELOR şi sunt SULURILE CU ÎNSCRIEREA 
CUVÂNTULUI DIVIN ce s-a făcut Lume. 

Omul are Menirea să CITEASCĂ ÎNSCRIERILE DIVINE din 
Universul Făpturilor, că Omul are „VEDEREA-CONŞTIINŢA” 
CUVÂNTULUI DIVIN şi prin CITIREA Omului se ÎNŢELEGE 
această CUVÂNTARE Tainică DIVINĂ. 

Rugăciunea 

Ce este Rugăciunea Creştină? Rugăciunea Creştină este Altar, Dar, 
Liturghisire, Prefacere-Euharistie-Împărtăşire, Îndumnezeire, Veşnicie. 
În acest Chip este Adevărata Rugăciune Creştină. 

Altarul – Loc destinat în mod special pentru Sfinţenia DIVINĂ, 
unde nu mai poate fi altceva, decât DIVINUL. 

Darul – ce poate fi Dăruit DIVINULUI, pe măsura ta, care să fie 
Primit ca Darul lui Abel, nu respins ca darul lui Cain!  

Liturghisirea, însăşi Rugăciunea, ca Ritual, ca o Anume 
PREZENTARE în Faţa DIVINULUI, un Anume mod de a oferi Dar la 
Altar, şi o Anume Legătură pe care o faci astfel cu DIVINUL. 
Rugăciunea ca Liturghisire este tocmai această „Legătură Preasfântă 
cu DIVINUL”, de aceea Rugăciunea este „Foc mistuitor” ce-ţi mistuie 
Darul tău, ca lui Abel, sau ţi-l respinge, ca lui Cain, prin care se face 
„Legământ Preasfânt cu DIVINUL”. Omul este tocmai acest 
„Legământ” ce uneşte Chipul Lumii cu Chipul Lui DUMNEZEU, de 
aceea şi îngerii Participă la Liturghisirea Omului, că Îngerii au şi ei 
Rugăciunea Personală, dar nu au „Rugăciunea ca legământ al lumii”. 
Îngerul se aduce pe Sine ca Dar, dar Omul ADUCE mai întâi Lumea-
Prescură şi din aceasta iese şi el Personal. 

Mare atenţie la Specificul Rugăciunii Liturghisitoare a Omului. 
Omul trebuie să aducă Dar-Jertfă, adică din ce Produce Omul şi, ca 
Abel, să Aducă ce este „mai Bun”, ca Vrednic de DUMNEZEU. Omul 
se Aduce pe Sine ca DAR prin DĂRUIREA respectivei Jertfe, adică 
un DAR în care Omul Renunţă nu atât la Sine Însuşi, cât la „lumea-
bunurile lumii”.  
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Omul, ca să nu uite de DIVIN, să nu se „afunde în plăcerea lumii”, 
trebuie mai întâi să Renunţe la cele ce-i produc acest pericol de 
„afundare în cele lumeşti”, să nu cadă în idolatria lumii. De aceea 
Darul de la Altar să fie arderea-mistuirea celor ce-l „leagă pe Om de 
lume”, şi aşa se face „Legământ-legătură” cu DIVINUL. 

Orice Rugăciune Creştină este în esenţă acest Legământ de Taină 
pe care-l faci cu DIVINUL, pe care îl Recunoşti mai presus de toate şi 
Căruia îi Închini totul, şi prin această Închinare dovedeşti că te Închini 
şi tu ca Persoană. 

În Închinarea Darului de Jertfă al tău se Vede şi Închinarea ta cât 
este de adevărată. 

Omul este între Iubirea Lui DUMNEZEU şi Iubirea de Lume, şi 
aşa Omul să aducă Dar-Jertfă unirea sa, ce este o Închinare DIVIN şi 
Lume. 

Nu se face o distrugere-omorâre de lume, ci o ridicare a celor 
lumeşti la cele DUMNEZEIEŞTI, de aceea omul are Menirea să 
„introducă Lumea în DUMNEZEU”, tocmai prin acest Dar al Său. 

Îngerii Arată Cele DUMNEZEIEŞTI. 
Natura Întrupează Cele DUMNEZEIEŞTI. 
Omul Uneşte Lumea Creată şi Cele DUMNEZEIEŞTI. 
Deci Rugăciunea Omului este această Liturghisire de a „introduce 

prin Dar Lumea în DUMNEZEU”, să facă o paradoxală Întrupare a 
Lumii în DUMNEZEU, după cum şi El a făcut o Întrupare în cele 
Lumeşti.  

Îngerii demoni căzuţi, cu pretenţia de „spirite pure”, refuză „Întruparea 
FIULUI DUMNEZEIESC în Lume”; Omul căzut refuză ridicarea Lumii 
în DUMNEZEU şi face o proprie Supra Întrupare-legare. 

Atenţie! Omul este CHIPUL Întrupării SUFLĂRII DIVINE, dar 
trebuie să facă şi el un Răspuns de proprie Întrupare în DUMNEZEU. 
Iată Menirea Sacră a Omului şi în această menire este Rugăciunea 
Omului. 

Dar mulţi confundă această Întrupare a „Lumii trecute prin Om”, ca o 
Spiritualizare-distrugere-ieşire din cele ale lumii, ca o „de-corporalizare”. 
Dar Teologic Creştin se numeşte „Pneumatizare”, adică o Prefacere 
prin DUHUL SFÂNT, într-un Trup Îndumnezeit cu HAR, care-l 
Scoate din condiţiile stricăcioase şi-l face nestricăcios şi nemuritor.  
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Mare atenţie, să nu se confunde TRUPUL ÎNVIAT al Lui 
HRISTOS, ce este Asumat de Însăşi PERSOANA DUMNEZEASCĂ 
a FIULUI, cu pneumatizările trupurilor noastre de Oameni-Făpturi.  

Aici este iarăşi o Mare taină Creştină! Adam prin păcatul său a 
pierdut Chipul Rugăciunii. Raiul era Lumea primordială; Pomul Vieţii 
era „preînchipuirea Altarului”. Se zice că Adam era între „Plăcerea 
Raiului” şi DIVINUL cel peste Rai al Pomului Vieţii. Adam Creştea în 
el „Lumea din Rai”, dar trebuia să Crească totodată şi „DIVINUL Cel 
Dincolo de Rai”. Şarpele demon a găsit tocmai „golul” dintre 
„Legătura lui Adam” cu DUMNEZEU şi „legătura cu lumea”, şi aici 
face scindarea pe care o numeşte „binele şi răul”. 

Se zice, mistic, că Pomul ispitirii, al Binelui şi răului, se numea 
„Pomul Legământului”, dar şarpele demon îl preface în „pomul morţii-
păcatului". 

Adam nu avea Voie să mănânce din acest Pom, ci toate Rodurile lui 
să fie aduse la Altarul Pomului Vieţii, unde se zice că „se mistuiau de 
un Foc DUMNEZEIESC”. 

Şarpele demon insistă ca Adam şi Eva şi mănânce din acest Rod, să 
nu-l mai ducă la altarul Pomului Vieţii, şi iată căderea în păcatul morţii 
Omului, că produce ruperea „Legământului SFÂNT” şi apare prăpastia 
dintre Lume şi DIVIN. 

Omul cade în plăcerea-idolatria lumii, care îl rupe de IUBIREA cea 
Mare de DUMNEZEU. Omul nu mai duce în DAR Lumea Lui 
DUMNEZEU, ci o mănâncă el. 

Adam prin aceasta pierde „Liturghisirea-Rugăciunea din Rai” şi nu 
se mai face „Prefacerea-Euharistia”, Împărtăşirea şi Veşnicia. Prin 
păcatul acesta Omul transformă Lumea din Condiţia de Rai în condiţia 
de stricăciune, şi aşa Omul este Scos din Rai.  

Iată Rugăciunea Vechiului Testament şi Rugăciunea Omului până 
la Venirea DOMNULUI HRISTOS: cu Altar închis, cu Taina Pomului 
Vieţii în Chivotul închis; cu Darul Jertfelor de omorâre a celor lumeşti.  
În Rai, DARUL nu se omora, ci se ducea VIU. De ce săvârşirea jert-
felor sângeroase? Că Sângele este Viaţa Lumii şi arderea lui, Jertfa era 
„renunţarea Omului la Lume”, pentru a se întoarce spre DUMNEZEU. 

Liturghisirea Rugăciunii se limitează la Citirea Proorocilor şi 
amintirea „Legământului” Tablelor Legii DIVINE, preînchipuirea 
Legământului DIVIN. 
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Prefacerea în Euharistie-Împărtăşire şi Veşnicie nu mai există. 
Rugăciunea Veche este o Rugăciune fără Liturghisirea DARULUI, 

ci doar mistuirea lui. Mare atenţie la deosebirea Rugăciunii Vechi de 
Rugăciunea Nouă HRISTICĂ. În Liturghisirea HRISTICĂ DARUL se 
face EUHARISTIE, UNIRE, tocmai ÎNTRUPAREA Lumii în 
DUMNEZEIRE, ca Răspuns pe care-l face Lumea faţă de El prin Om. 
EUHARISTIA HRISTICĂ este Împlinirea Tainei DIVINE şi de 
Creaţie, de aici deschizându-se întâlnirea mult căutată cu DIVINUL şi 
Intrarea în Veşnicie. 

După cum s-a menţionat mai înainte, atenţie la deosebirea-distincţia 
dintre TRUPUL ÎNVIAT Personal al Lui HRISTOS şi TRUPUL-
Euharistie din Liturghisire, şi „Prefacerile în HAR” ale Rugăciunii pe 
care o face fiecare în particular, ce se săvârşesc în propria Fiinţialitate. 

TRUPUL Lui HRISTOS Cel ÎNVIAT este cel Asumat PERSONAL, 
ce este Ridicat la Dreapta TATĂLUI, ca nedespărţit, neamestecat şi 
UNIC şi irepetabil.  

TRUPUL EUHARISTIC HRISTIC este de altă factură, este 
Întruparea Lumii în DIVIN, ÎNTRUPAREA Lumii prin Darul Bisericii 
în HRISTOS Cel Întreg, adică Cel Înviat. 

TRUPUL Lui HRISTOS Cel ÎNVIAT este Întruparea FIULUI 
DUMNEZEIESC direct şi o Prefacere UNICĂ doar de PERSOANĂ 
UNICĂ a Lui HRISTOS. TRUPUL Liturghisit este Prescura-Darul 
Credincioşilor, adus la Biserică, pe care îl PRIMEŞTE Însuşi 
HRISTOS şi Întrupează DARUL în TRUPUL Său Înviat, de aceea nu 
mai este nevoie de vărsare de sânge, de Crucificare, că s-a făcut odată 
şi aşa, prin Crucificarea din TRUPUL Său, asumă Crucificările păcatelor 
din DARUL respectiv. Şi aşa acum este o „dublă Crucificare”, a 
„păcatelor Credincioşilor pecetluite în Darul-Prescură”, ce se Crucifică 
pe CRUCIFICAREA Biruitoare a TRUPULUI ÎNVIAT HRISTIC. Ar 
veni o „Întrupare în CRUCIFICAREA ÎNVIATĂ a Lui HRISTOS”, şi 
aşa păcatele Credincioşilor se ard în această CRUCIFICARE 
ÎNVIATĂ. 

În PREFACEREA Darului-Prescurii, ca Trup al Credincioşilor ce 
se fac TRUP EUHARISTIC, se săvârşeşte cea mai mare Taină a 
Lucrării DUMNEZEIEŞTI şi a Legăturii pe care o face Lumea prin  
Om cu DUMNEZEU Ziditorul.  
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Dacă taina Naşterii FIULUI DUMNEZEIESC din Pururea Fecioara 
Maria, ca şi Taina Răstignirii şi ÎNVIERII, sunt Taine peste grăire, 
Taina Prefacerii EUHARISTICE este Încununarea acestora şi Rodul 
lor, şi fără aceasta toate Tainele sunt fără Împlinirea lor. De aceea 
Creştinismul şi viaţa Creştină sunt tocmai Rodul acestei Împliniri.  

Aşa prin Preot, ce reprezintă pe Însuşi Domnul HRISTOS, Darul-
Prescura şi Vinul Liturghisirii, în care sunt Întipăririle Credincioşilor, 
se Asumă de HRISTOS Cel ÎNVIAT, se Asumă în TRUPUL Său Cel 
ÎNDUMNEZEIT, şi aşa Prescura şi Vinul primesc această condiţie de 
TRUP şi SÂNGE EUHARISTIC, adică TRUP al Lumii Întrupat în 
TRUPUL DUMNEZEIESC al Lui HRISTOS, ca Mlădiţele ce se unesc 
în Butucul Viei, că zice Însuşi DOMNUL: Eu sunt BUTUCUL, voi 
sunteţi mlădiţele. 

Dar să nu se uite că PREFACEREA în EUHARISTIE a Darului 
Prescurii şi Vinului Liturghisirii se face prin taina Coborârii 
PREASFÂNTULUI DUH. 

Atenţie la Taina Liturghisirii Creştine: DOMNUL HRISTOS Cel 
ÎNVIAT şi Înălţat de-a Dreapta TATĂLUI ar fi Dincolo de „Legătura 
cu noi”, că este în Condiţia absolută a DUMNEZEIRII şi aşa 
PREASFÂNTUL DUH în Dragostea Sa face un ACT DUMNEZEIESC, 
de a Coborî El Însuşi PERSONAL „peste noi şi în” Darul Prescurii şi 
Vinului Liturghisirii, căci cine ar putea Ridica în DUMNEZEIREA 
FIULUI ceva Creat? 

Noi, Făpturile Create, nu ne putem Ridica prin propriile puteri la 
cele DUMNEZEIEŞTI, de aceea avem nevoie de o PUTERE tot 
DUMNEZEIASCĂ ca să ne Ridice. 

DOMNUL HRISTOS Coboară în Lume, o Asumă în TRUPUL 
Său, şi noi Primim PECETEA Întrupării Sale prin ACTUL pe care-L 
face Însăşi PERSOANA FIULUI DUMNEZEIESC, că noi, Făptura,  
n-am putea face acest Act. El Acţionează în Facerea Lumii, şi în 
Asumarea acesteia ca TRUP al Său. 

El ne dă şi nouă o capacitate de Viaţă şi Răspuns, dar Răspunsul 
nostru are şi el nevoie tot de o PUTERE DIVINĂ ca să se URCE în 
DIVINITATE. Şi pe aceasta noi o Primim prin SFÂNTUL DUH, care 
Coboară „peste şi în” Darul Liturghisirii şi îl RIDICĂ în UNIREA cu 
TRUPUL ÎNVIAT HRISTIC şi aşa, prin Puterea de Prefacere, se face 



 280 

Asemenea cu TRUPUL Lui HRISTOS, şi aşa avem acces la Întruparea 
peste Fire cu TRUPUL EUHARISTIC. 

Deci TRUPUL EUHARISTIC nu este numai TRUPUL Lui 
HRISTOS, este şi Trapul Lumii prin Darul Prescurii şi Vinului; este şi 
Coborârea şi Ridicarea Darului de către SFÂNTUL DUH, este 
Transfigurarea Condiţiei Lumii în Condiţie ÎNDUMNEZEITĂ. 

Şi aşa, în această Condiţie ÎNDUMNEZEITĂ, şi noi, Făptura, 
putem Primi BINECUVÂNTAREA TATĂLUI DUMNEZEU, zicând 
Rugăciunea „TATĂL NOSTRU” – şi iată DESĂVÂRŞIREA Tainei, a 
TREIMII DIVINE şi a Lumii în Întâlnire, Unire şi Întrepătrundere. 

Rugăciunea Creştină nu poate fi decât în acest CHIP Iconic, cum îi 
zicem noi.  

Mai trebuie bine menţionat încă un fapt de mare importanţă: şi în 
Vechiul Testament, Jertfele se aduceau doar într-un unic loc, la 
Templul din Ierusalim. În Creştinism, Rugăciunea Liturgică nu se 
poate face decât de Preot şi în Biserică-Noul Templu HRISTIC. 
Condiţia Bisericii este strictă în Creştinism.  

De aceea se deosebeşte Rugăciunea noastră particulară de 
Rugăciunea-Liturghisire a Bisericii. Rugăciunea noastră proprie nu are 
Altar şi nici EUHARISTIE, ci doar Dar şi preînchipuire de 
Liturghisire. 

ALTARUL este doar pe baza Preoţiei şi a Bisericii. Darul tău 
propriu este Închinarea şi Răspunsul tău Faţă de DIVIN, într-un mod 
propriu de a-l ritualiza-a-l face, ca mod, timp şi intensitate. 

De aceea nu te poţi Împărtăşi de EUHARISTIE decât prin Preoţie 
şi Biserică, şi fără EUHARISTIE Rugăciunea ta nu Urcă în 
ÎNDUMNEZEIRE, ci rămâne jos. 

Rugăciunea mistică Duhovnicească, de care se face adesea mult 
caz, este insuficientă fără EUHARISTIE, şi aşa cei ce vor o mistică 
fără Preoţie şi Biserică nu ajung de fapt la Rugăciunea Integrală 
Creştină. Doar Rugăciunea proprie unită cu Rugăciunea EUHARIS-
TIEI Bisericii este adevărata Rugăciune mistică de Chip Creştin. 

Se vorbeşte mult de Rugăciunea mistică filocalică, a Minţii şi 
inimii, în Lumina HARICĂ de DUH. 

Trebuie bine precizat şi evidenţiat, nu există zis HAR pur sau DUH 
pur, ci doar ÎNTRUPAT şi în Rodul EUHARISTIEI HRISTICE în 
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care este Transfigurarea Luminii HARICE, ESTE FIUL Lui 
DUMNEZEU, este SFÂNTUL DUH şi BINECUVÂNTAREA 
TATĂLUI, este Întreaga TREIME DUMNEZEIASCĂ şi Întreaga 
Lume în Unire-Întâlnire neamestecată. 

Ce animă în Rugăciunea Creştină nu este simpla „liniştire a minţii, 
şi nici ieşirea din patimi”, ci ajungerea la Împărtăşirea EUHARISTIEI, 
care, într-adevăr, fără curăţirea de patimi nu se poate Primi.  

PÂINEA VIEŢII Veşnice este EUHARISTIA, PÂINEA Cea spre 
Fiinţă pe care o cerem noi în Rugăciunea „TATĂL NOSTRU”. 

Rugăciunea particulară Duhovnicească mistică este o „pregătire” 
doar pentru ÎMPĂRTĂŞIREA cu EUHARISTIA HRISTICĂ. Cu cât 
te pregăteşti mai mult, cu atât vei intra mai mult în „condiţia” 
ÎNDUMNEZEITĂ a EUHARISTIEI, şi prin aceasta în Veşnicia-
Împărăţia Lui DUMNEZEU. 

Să vedem Taina Mistică a rugăciunii Filocalice, cu NUMELE 
Preasfânt al DOMNULUI IISUS HRISTOS. NUMELE Lui IISUS Cel 
ÎNTRUPAT este NOUL RAI, că EL, FIUL Lui DUMNEZEU şi 
totodată Fiul Omului, reface Chipul de rai pierdut de păcatul Adamic.  

NOUL Om-Adam este IISUS cel ÎNTRUPAT. El este condiţia de 
Rugăciune de Rai. Fără IISUS, Rugăciunea este în „afara Raiului”, 
este a Omului izgonit de păcat. 

În Rugăciunea Vechiului Testament, nu este NUMIREA de Taină a 
Lui DUMNEZEU (de aceea doar Arhiereul o dată pe An îl Pronunţă în 
Taină şi cu mare risc şi înfricoşare). 

Templul Vechiului Testament şi toate Templele anticilor sunt din 
„afara Raiului”. Venind Mesia-HRISTOS, reface Raiul şi introduce 
Templul în condiţia de Rai şi îl face BISERICĂ, unde se Liturghiseşte 
Darul-Jertfa cea Vie, fără omorârea şi vărsarea de sânge, prin care se 
face JERTFA EUHARISTICĂ. 

În Templul Vechi se Citesc Proorocii care Vestesc „CUVÂNTUL 
şi chemarea Lui DUMNEZEU”, ca Omul să se întoarcă la chipul său 
Dintâi, când putea Vorbi cu DUMNEZEU ca în Rai. 

Rugăciunea este într-adevăr „Vorbirea cu DUMNEZEU, dar 
aceasta nu se face obişnuit, ci ca o Vorbire Sacră”, de „Altar, de Dar, 
de Liturghisire, de EUHARISTIE”. 

În ce priveşte Vorbirea Lui DUMNEZEU cu Oamenii şi a 
Oamenilor cu DUMNEZEU, prin Prooroci şi prin Rugăciunea 
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personală, mare atenţie, pentru noi, Creştinii, este doar dacă se face în 
condiţia de NOU Rai care este HRISTOS, NOUL Templu-BISERICA. 
De aceea în NOUL Testament nu mai sunt Prooroci, ci Apostoli, cu 
Evanghelii şi Epistole. 

Mare atenţie: în Creştinism nu s-au Sistat Proorociile, dar nu se mai 
fac prin Prooroci, ci prin Apostoli şi urmaşii lor.  

În Creştinism despre DUMNEZEU Vorbeşte doar DOMNUL 
HRISTOS, ca FIUL DIVIN, că nimeni nu Cunoaşte pe TATĂL, decât 
FIUL. 

Noi Vorbim Lui DUMNEZEU TATĂL prin FIUL, şi tot prin FIUL 
primim pe SFÂNTUL DUH, Care coboară acolo unde este FIUL, şi 
aşa DUMNEZEU se Întâlneşte cu Lumea şi Lumea cu DUMNEZEU. 

În Creştinism, DOMNUL HRISTOS adună în Sine toate 
Proorociile: că prin El „Legământul Lui DUMNEZEU” şi legământul 
lumii se unesc. De aceea Evangheliile Noului Testament sunt de acum 
„CARTEA VIEŢII” ce doar prin HRISTOS S-a SCRIS şi prin 
HRISTOS Se şi CITEŞTE. Mare atenţie la această CITIRE, că aici 
mulţi se poticnesc şi fac mari greşeli.  

Evanghelia HRISTICĂ se ASCULTĂ ca şi Proorociile Vechiului 
Testament, şi aşa se PECETLUIEŞTE mereu CHIPUL FIULUI Lui 
DUMNEZEU şi în noi. Toţi trebuie să ştie şi să ASCULTE 
„VENIREA Lui DUMNEZEU” în Lume, ca să se deschidă şi pe sine, 
să VINĂ şi la Fiecare personal. Prin ASCULTAREA VENIRII 
FIULUI Lui DUMNEZEU, Conştiinţa Omului îşi descoperă Chipul de 
Fiu de Făptură şi Învaţă CUVÂNTAREA, acea Comunicare de 
TAINĂ cu DUMNEZEU. 

Iată Mistica Rugăciunii Filocalice: NUMELE Preasfânt al 
DOMNULUI IISUS HRISTOS este VENIREA Lui DUMNEZEU iarăşi 
pe Pământ, şi aduce NOUL Rai pentru Fiecare Om-urmaş al lui Adam. 

NUMEŞTE Preasfântul NUME al Lui IISUS, FIUL Lui 
DUMNEZEU Cel Coborât în Lume, ca să ridice Lumea în 
DUMNEZEU, şi aşa se va Deschide şi în Tine Personal PECETEA 
DIVINĂ şi condiţia de Noul Rai.  

Pentru noi, Creştinii, Condiţia HRISTICĂ de NOUL Rai este 
Deschiderea Tainei de a ne Reîntâlni cu DUMNEZEU. De acum noi 
nu ne mai Rugăm în „afara Raiului” şi nu mai facem „jertfele de 
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sângerare” ale Templului Vechiului Testament. De acum intrăm în 
HRISTOS Biserica-Noul Templu, intrăm în CHIPUL Său pe care noi 
îl Primim prin Botez şi prin Veşnica „MĂRTURISIRE” a Sa, ce este 
începutul Rugăciunii. 

În Raiul Vechi, Adam-Omul a luat din Pomul Legământului şi a 
mâncat, în loc să ducă Rodul la Altarul POMULUI VIEŢII. Acum noi 
luăm din Pomul Legământului NOUL Rod, pe HRISTOS, pe care, de 

îl MÂNCĂM, nu mai murim, ci primim VIAŢA. 
Primind Preasfântul NUME al Lui IISUS HRISTOS în Tine, 

Primeşti astfel NOUL Legământ, ce nu mai este „ca” pomul căderii şi 
ispitirii şarpelui-demon, ci este ca NOUL POM HRISTOS, ce prin 

CRUCEA Sa ÎNVIATĂ a dat jos pe şarpele-păcatul şi l-a făcut iarăşi 
DAR care să fie DUS la ALTARUL DUMNEZEIESC. 

Aşa şi tu Numeşte cât mai des Preasfântul NUME al Lui IISUS, ce 
este „NOUL Legământ” al Lui DUMNEZEU şi al Lumii, şi este 
totodată DARUL NOULUI Rai, care se poate DUCE la ALTARUL 

DIVIN unde să se Prefacă în EUHARISTIE, nu ca în Vechiul 
Testament, unde Darul-Jertfa se mistuia. 

Conştiinţa Rugăciunii Creştine este tocmai această Conştiinţă 
HRISTICĂ prin care Se Deschide Fiinţa noastră proprie şi aşa ne  

putem apropia de marea Taină a EUHARlSTIEI-Împărtăşirii.  
Rugăciunea filocalică este cea mai de Taină Deschidere mistică, 

prin care Creştem şi ne apropiem de Taina EUHARISTIEI pe care o 
GĂSIM şi o Primim doar la ALTARUL BISERICII-Noul Templu. 

Unii uită că DARUL Rugăciunii nu se poate Preface în 

EUHARISTIE decât prin Preoţie-ALTARUL Bisericii, şi fac ei un „fel 
de presupusă Prefacere”. 

Atenţie! DOMNUL HRISTOS VINE în primul rând în Biserica Sa, 
în ALTARUL NOULUI Templu, unde este Vrednicul Loc de Primire 
a Sa. Din ALTARUL Bisericii, Εl, HRISTOS, Lucrează în continuare 

prin Preoţi, că PREOŢIA Bisericii este o NOUĂ PREOŢIE, ce este de 
altă condiţie, că Adam avea preînchipuirea de Preoţie şi în Vechiul 
Testament la fel, era tot o „preînchipuire de Preoţie”, şi doar 
VENIREA FIULUI DUMNEZEIESC direct şi Personal ADUCE 

Preoţia întreagă şi adevărată. 
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TREBUIE bine precizate şi deosebite aceste evidenţe, că altfel se 
fac mari confuzii şi greşeli.  

Nimeni nu se poate face pe Sine Însuşi Preoţie, şi Botezul Creştin 
ne dă doar Condiţia de a o Primi. În Rugăciune, noi prin HRISTOS, 
NOUL PREOT, facem Ritualul Sfânt şi El îl Slujeşte, noi doar să-l 
CHEMĂM, şi aşa, prin NUMIREA Sa, El Însuşi face Taina Rugăciunii. 

Prin Numirea Lui IISUS, noi Întrupăm în noi tot mai mult 
PECETEA CHIPULUI DIVIN Suflat şi în noi la Crearea-Zămislirea 
noastră, şi aşa ne facem apţi de a Primi şi pe PREASFÂNTUL DUH, 
care să ne dea Condiţia de a Primi apoi EUHARISTIA Bisericii.  

Mare atenţie! Rugăciunea cu NUMELE Lui HRISTOS este 
Restabilirea Chipului Omului căzut, este Participarea la NOUL RAI, 
este şi mai mult faţă de Raiul Vechi, este şi ARĂTAREA PREA-
SFÂNTULUI DUH prin HARUL DIVIN, care ne dă Condiţia de a 
Primi EUHARISTIA. 

Trebuie bine precizat... Dacă putem Primi pe HRISTOS de la 
început, şi indiferent de starea noastră, chiar păcătoasă, nu putem 
Primi însă Taina Prefacerii în EUHARISTIE decât prin „PREA-
SFÂNTUL DUH”. 

Mulţi fac mare caz de Primirea SFÂNTULUI DUH direct... Noi 
insistăm: SFÂNTUL DUH nu îl Primim decât unde este mai întâi 
CHIPUL Lui HRISTOS. 

SFÂNTUL DUH Coboară doar „peste CHIPUL Lui HRISTOS” 
din noi şi din Darul Bisericii, şi apoi El face şi o Lucrare a Sa proprie, 
de a ne Ridica şi la Condiţia de a ne URCA şi noi în Cele DIVINE. 

HRISTOS coboară pe DUMNEZEU în Lume şi prin El se face 
„calea de Urcare în DIVIN, dar noi, Lumea, Urcăm apoi la HRISTOS 
Cel Urcat în DIVIN, prin SFÂNTUL DUH”. 

În Creştinism nu este SFÂNTUL DUH fără HRISTOS şi nici 
HRISTOS fără SFÂNTUL DUH. 

HRISTOS ne duce până la „Uşa EUHARISTIEI”. Primirea 
EUHARISTIEI este CHIPUL Lucrării speciale a SFÂNTULUI DUH. 

Se vorbeşte de „Lumina HARICĂ DIVINĂ” pe care o văd misticii 
şi Rugătorii mari.  

Atenţie! Aceasta nu este EUHARISTIE, ci o „Deschidere” de a 
Primi EUHARISTIA, este Condiţie de mare Deschidere. 
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Mulţi fac mare caz de aceste „iluminări” HARICE, pe care le 
confundă cu însăşi Împărtăşirea-EUHARISTIA. Atenţie! S-a văzut ce 
este EUHARISTIA, este Adunarea şi Rodul ÎMPLINIRII Totale. 
EUHARISTIA nu este „Contemplare”, ci este intrarea în Veşnicie, şi 
Veşnicia este „Taina Contemplării”.  

Contemplările HARICE Iluminatoare sunt marea Taină a Apropierii 
de EUHARISTIE, dar să nu se confunde cu Însăşi Împărtăşirea, şi nici 
cu Contemplarea absolută a veşniciei, ce sunt de altă Condiţie. 

Cine nu face aceste distincţii, face tot felul de interpretări greşite 
asupra Rugăciunii Creştine, şi mai mult, amestecă eronat şi fals 
modalităţi de Trăiri Vechi ale Vechiului Testament. Este o tendinţă de 
neopăgânism chiar, şi mulţi amestecă „modalităţile” de Rugăciune, şi 
fac chiar un fel de „anticreştinism” mai mult sau mai puţin ştiut.  

Recitiţi cele menţionate anterior despre Chipul EUHARISTIEI, ca 
să nu-l confundaţi cu Împărtăşirea de „condiţie de DUH” a Rugăciunii 
particulare. 

Noi prin Rugăciunea noastră câştigăm doar „Condiţia de DUH”, 
prin care apoi putem Primi EUHARISTIA, ce este doar a ALTARULUI 
Bisericii. 

Noi nu ne putem face ALTAR, ci doar „Condiţie de ALTAR”, ca 
să putem Primi TAINA ALTARULUI. 

Acest lucru trebuie bine precizat. Mulţi vorbesc fără să deosebească 
„condiţia de ALTAR şi de DUH” din Fiinţa noastră şi Însuşi 
ALTARUL ce este doar al Preoţiei Bisericii.  

Mistica filocalică a Rugăciunii este Mistica „Condiţiei de DUH şi 
de Biserică HRISTICĂ”, până la pragul „Prefacerii în EUHARISTIE”. 
Asceza Duhovnicească a misticii Isihaste este în acest Sens. Mulţi 
înţeleg Filocalia eronat, amestecând Vechiul templu cu Biserica-
NOUL Templu, şi chiar amestecând păgânismul antic până la 
neopăgânismul anticreştin. 

Noi nu facem dispute, ci doar consemnări de distincţii şi evidenţieri 
asupra Chipului Rugăciunii Creştine, spre a nu se confunda şi a nu se 
interpreta eronat. 

Începe Rugăciunea Ta cu NUMELE Preasfânt al DOMNULUI 
HRISTOS şi Cheamă-l să Deschidă şi în tine NOUL Rai, şi lasă-l pe 
El să te ducă spre ALTARUL Bisericii Sale. Atenţie! Tu să insişti pe 
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această „Deschidere de Condiţie de Noul Rai”, nu pe mândria de a 
ajunge la cine ştie ce lucruri minunate şi extraordinare. 

DOMNUL HRISTOS a venit şi la tine, deschide Fiinţa ta şi aşa 
vine şi PREASFÂNTUL DUH (că unde este HRISTOS este şi 
SFÂNTUL DUH) şi aşa te faci condiţie de a Primi Taina EUHA-
RISTIEI Bisericii.  

HRISTOS prin Rugăciunea noastră ne lasă tot mai mult în Lucrarea 
PREASFÂNTULUI DUH, ce, prin HARUL Său, ne face tot mai mult 
„Condiţie de Primire a EUHARISTIEI”. De aceea, noi nu ne putem 
Împărtăşi de EUHARISTIE decât după ce câştigăm cât de cât oleacă 
de Condiţie de „DUH SFÂNT”, de unde Canoanele-Interdicţiile 
Sfinţilor Părinţi, de „curăţire de patimi”, prin HRISTOS şi prin 
HARUL SFÂNTULUI DUH. 

Acest Chip de Rugăciune Iconică este Rugăciunea Isihastă 
Creştină. Nu este o Rugăciune abstractă, pur mentală şi spirituală, ci 
de CHIPUL Lui DUMNEZEU şi Chipul Lumii ce stau Faţă în Faţă. 
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Asceză şi Duhovnicie  
 

 
Mulţi sunt doritori de Viaţă Duhovnicească, care în Creştinism 

înseamnă Asceză şi Duhovnicie. 
Din experienţele Sfinţilor Părinţi, care au trecut şi au probat toate 

modalităţile de Asceză şi Viaţă Duhovnicească, noi putem trage câteva 
concluzii clare, ce ne pot fi cu adevărat Îndrumarea neabătută 
Duhovnicească. 

Viaţa Duhovnicească este Conştiinţa Omului învăpăiată de 
DUMNEZEIESCUL DUH, de ÎNTÂLNIREA CU DUMNEZEU, 
Taina cea mai Mare a Universului, Naturii şi a Omului Însuşi. 

Un Om este Conştiinţa DIVINULUI, ca Însăşi Conştiinţa de Om. 
Omul nu poate avea o proprie Conştiinţă, decât izvorâtă din această 
Conştiinţă a DIVINULUI ce este ca o PECETE pe Fiinţa Omului şi îi 
determină Însuşi Caracterul de Om. 

Chiar Omul cel mai simplu şi Copilul nedezvoltat are acest 
„Arhememorial” de DIVINITATE, de aceea nu există popor cât de 
primitiv fără „Religie”, fără o evidenţiere a Conştiinţei DIVINE. 

La unii, această Conştiinţă DIVINĂ este aşa de pregnantă, de 
produce acea „Căutare şi dorinţă mistică Duhovnicească”. A existat şi 
la antici, şi există, şi va exista. 

Pentru noi, Creştinii, „Conştiinţa DIVINĂ” este totuna cu CHIPUL 
Lui Hristos ce este ARĂTAREA şi PECETLUIREA DIVINĂ deja 
ÎMPLINITĂ a omului „restabilit” şi „scos din păcatul originar” şi 
„orientat” de acum spre „Intrarea” în Menirea DIVINĂ a Omului.  

Păcatul omului însă persistă şi caută mereu o întunecare şi o 
acoperire şi a PECETEI HRISTICE, şi aşa Duhovnicia Creştină este şi 
o luptă cu întunecimile păcatului.  

Să dezgropăm Mărgăritarul şi Comoara cea Ascunsă din Taina Fiinţei 
noastre ce este CHIPUL Lui HRISTOS, iată Duhovnicia Creştină. 
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Omul este Conştiinţă Fiinţială între DIVIN şi Lume, de aceea omul 
este la „Hotarul” dintre DUMNEZEU şi Lume. Aşa se pune problema: 
Cum trece Omul „Hotarul” la DUMNEZEU şi cum trece la cele Lumeşti? 

Aici este o mare Taină a Vieţii Omului, că trebuie să treacă acest 
„Hotar” într-un sens-orientare sau în altul. Omul însuşi este acest 
„Hotar”, de aceea Viaţa Omului este o TRECERE peste sine ca peste 
un Hotar, indiferent că o face spre DUMNEZEU sau spre Lume. 

Atenţie pe această menţiune, care este Însăşi Firea în Sine a Omului. 
Fiecare din noi suntem în „Hotarul” dintre DUMNEZEU şi Lume 

şi totodată acest „Hotar” este în noi, şi noi înşine suntem acest 
„Hotar”. Omul este chip de Hotar-Trecere. 

Atenţie! Menţionaţi aceasta de o mie de ori.  
Dar acest „Hotar” nu trebuie să fie contrarierea şi învrăjbirea dintre 

DIVINUL de Dincolo şi Lumea de dincoace, ci omul să se facă pe 
Sine Unire Bineplăcută, DAR al Lumii care să se aducă Lui 
DUMNEZEU. 

Păcatul lui Adam a fost că el a „mâncat” din cele ale lumii fără a 
Dărui acestea mai întâi Lui DUMNEZEU. Adam creştea între plăcerea 
Raiului Lumii şi între DIVINUL POMULUI VIEŢII, de unde se zice 
că zilnic Adam aducea ca DAR-Jertfa mai întâi din cele ale Raiului, şi 
apoi mânca şi el.  

Şarpele demon găseşte golul de „Hotar”, de această „Legătură”-
Punte a Omului de a avea mai întâi Conştiinţa de DIVIN, şi prin 
aceasta apoi Conştiinţa de Lume. 

Pomul căderii era „Pomul Legământului Hotarului”, că Omul este 
tocmai această taină de „Legământ-Hotar-Legătură între DUMNEZEU 
Ziditorul şi Lumea Sa”. 

Zisa „interdicţie” de a nu mânca din „pomul oprit” al Binelui şi al 
răului este tocmai această Taină a Însuşi Chipului de Om, ce este în 
Sine „Legământul-Hotarul dintre DIVIN şi Lumea Creată”. 

Zisa Libertate a Omului este aici, în Taina „Legământului-
Hotarului” pe care o are în Sine Însăşi Fiinţa de Om. Legământul-
Hotarul dintre DIVIN şi Lumea Creată poate fi oare „desfăcut sau 
distrus”? Iată Taina Tainelor Omului. 

Atenţie! Una este a-l „desface”, alta este „distrugerea-ruperea”. 
„Desfacerea” este o „Comunicare-Înţelegere”, pe când ruperea-distru-
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gerea este o „forţare” proprie fără Legătură-Comunicare cu partea 
cealaltă. 

Libertatea de Hotar a Omului este în „Dublă orientare”. Omul nu 
trebuie să fie „liber” doar într-o singură direcţie, ci în „ambele 
deodată”, şi aşa este o Libertate ne-contrară. Dar Omul, ca şi Îngerii 
căzuţi din Cer, exercită o „libertate” doar într-o singură orientare-
direcţie, doar spre cele ale Lumii, rupându-se de DIVIN. 

Aşa Omul cade în păcatul distrugerii Legământului-Hotarului 
dintre DIVIN şi Lume, şi implicit îşi distruge Însuşi Chipul şi Firea de 
Om, şi „Hotarul din Sine” el îl rupe spre Lume, fără să-l mai 
„Desfacă” spre DIVIN. 

Mare atenţie la această Taină ce se petrece cu Omul ce cade din 
Rai, şi care este consemnată de Biblie, şi chiar de unele mitologii 
antice, că aici este şi Taina Duhovniciei Creştine. 

Conştiinţa în Sine a Omului este „Conştiinţa Originală de Rai”, ca 
„Hotar dintre DIVIN şi Lume”, ca „legământ” dintre Libertatea spre 
Lume şi Libertatea spre DUMNEZEU. 

Omul în Sine nu este nici Lume, nici DIVINITATE, dar are în Sine 
PECETEA SUFLĂRII-CHIPULUI Lui DUMNEZEU şi Pecetea 
Lumii, prin ţărâna-zămislirea din Lumea Creată. 

Omul este „Suprachip” ca „Hotar” între cele Două Chipuri. 
În natură, DIVINUL îşi Revarsă Acţiunile Sale Creatoare, şi aşa se 

face Lumea, şi Lumea se face o Existenţă „Dincoace” de DIVINI-
TATE. Şi între DIVIN şi Lume se creează Omul ca „Hotar”, şi trecere 
între DUMNEZEU Cel de-dincolo şi Lumea cea de-dincoace. 

Omul doar în această Menire şi Fire este Chip de Om. Păcatul îl 
scoate din acestea, şi drama Omului se face tocmai prin „chipul 
invers” ce apare ca „Om distrugător”. 

Dacă se desparte de DIVIN, omul se afundă în cele ale Lumii, dar 
Chipul Omului în Sine nu se poate face „Lume”, şi aşa Omul începe să 
„distrugă Lumea”. 

Aici este drama păcatului Omului: distrugerea-omorârea-moartea. 
Repetăm cu insistenţă: Omul nu este Natură, chiar dacă are „ţărâna-

materia” Naturii, ci este „Chip special” de „Hotar  între Natură şi 
DIVINITATE”. 

Omul, chiar dacă trăieşte şi memoriile Naturii, pe acestea are 
Menirea să le „Umanizeze”, adică să le Ducă în DAR DIVINULUI şi 
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aşa Omul prin această Conştiinţă de DĂRUIRE Preface Natura în acea 
„Umanizare de Taină”, care apoi prin Taina Preoţiei se Preface în 
EUHARISTIE, TRUPUL Lui HRISTOS, ce este DIVIN şi Lume în 
UNIREA cea Veşnică. 

Menirea Omului nu este de a „Consuma” Natura, ci de a o 
Umaniza, adică a o „Orienta spre DUMNEZEU” şi de a o DUCE în 
DAR, ca apoi din acest DAR să mănânce şi el. 

De aici Memoria ancestrală, că Omul trebuie să „ÎNCHINE” Lui 
DUMNEZEU orice „mâncare”, să pună deoparte din ea ca jertfă şi 
apoi să mănânce şi el. 

Omul prin această „Mai-înainte-ÎNCHINARE-DĂRUlRE”, face 
Umanizarea Naturii, şi aşa Omul Ridică Natura la „altă condiţie”, la 
Condiţia de DIVINITATE, la care o face „Părtaşă”. 

Dacă Omul nu o mai Umanizează, Omul cade din chipul său de 
OM, şi aparent se confundă cu Natura, şi începe să o devoreze, să o 
consume şi să o distrugă, Omul făcând astfel un „antichip de OM şi 
antinatură”, chipul morţii şi al stricăciunii şi chipul „antidivinităţii”.  

De aici şi Practica Duhovnicească, de a „opri” uciderea în afară şi 
în tine însuţi, prin singura modalitate, prin Reîntoarcerea spre 
DUMNEZEU şi DĂRUIREA celor Lumeşti DIVINULUI. 

Noi facem această introducere, pentru unii obositoare, ca să trezim 
Conştiinţa Menirii Chipului de OM, ca astfel să se înceapă Viaţa cea 
Duhovnicească. 

Duhovnicia Creştină este tocmai „Viaţa Menirii Chipului de OM”, 
pe care noi prin păcat am stricat-o, şi prin HRISTOS s-a Recâştigat. 

Deci, Viaţa Duhovnicească începe cu cele două trepte de bază, 
oprirea păcatului uciderii şi desfrâului (ca moarte şi stricăciune) şi 
Reintrarea în Chipul de OM prin HRISTOS care S-a făcut OM, ce nu a 
mai căzut în păcat, ci l-a biruit.  

Atenţie! Duhovnicia Creştină nu este o practică parfumată şi 
drogată de zise „liniştiri şi efecte extraordinare”, de ocultism şi 
magisme pe trupul şi psihicul omului, ci este „Conştiinţa Menirii 
Chipului de OM”, ce trebuie să lase din păcatul uciderii şi stricăciunii.  

De aici, zisa Asceză Creştină, adică exersarea în lupta aspră şi dură 
cu păcatul, şi Duhovnicia, ca Rugăciune prin PREASFÂNTUL DUH 
de a ne ajuta să reprimim Chipul de OM Restabilit prin HRISTOS, Cel 
ce S-a făcut OM. 
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Citiţi şi recitiţi Scrierile Filocalice şi mistice, chiar şi pe ale 
celorlalte religii, şi vă veţi convinge cât de serioasă şi dură este lupta 
cu păcatul.  

Noi, creştinii, îl numim păcat; alte religii îl numesc „partea opusă” 
Binelui, pe care a arătat-o şarpele-demon lui Adam, ca să facă şi 
„Cunoaşterea răului pe lângă a Binelui”. 

Pentru noi, Creştinii, răul este o „anormalitate”, o stricare pe care o 
face omul căzut din Chipul Său Sacru. Răul nu trebuia să fie, şi trebuie 
sistat. Prin Rugăciunea „TATĂL NOSTRU”, noi cerem TATĂLUI 
DUMNEZEU să oprească răul, să nu ne lase în ispita răului.  

Asceza Creştină este deci „oprirea răului” şi reintrarea în Chipul 
Duhovnicesc de OM, ca să putem fi „acel Sfânt Hotar-Legământ” între 
DUMNEZEU şi Lume. 

Atenţie! Mulţi vor doar o Duhovnicie fără Asceză, fără lupta cu 
patimile şi insistă doar pe o Rugăciune zisă tămăduitoare şi făcătoare 
de minuni.  

Trebuie bine clarificate lucrurile. Omul păcătos este căzut adânc în 
cele lumeşti, şi lumea din om este stricată şi ucigătoare. Este bine că 
strigă după DUMNEZEU, să vină jos la om, dar dacă omul nu vrea să 
iasă din cele de jos, ce efect se aşteaptă? 

DUMNEZEU nu poate sta în murdăria ta, şi doar dacă ieşi în SUS 
Rugăciunea ta devine Duhovnicească. A avea pretenţia ca DUMNEZEU 
să stea în cele de jos ale tale este o insultă, şi normal ar fi ca tu să te 
Ridici la DUMNEZEU şi aşa să-L Rogi să te izbăvească de tot răul. 

Unii vor doar o „Rugăciune gratuită” şi un DUMNEZEU Cu 
Chipul Lumii, fără CHIPUL Cel De-dincolo de Lume, considerând 
chiar că Însuşi DIVINUL este în toate cele lumeşti, chiar şi în cele 
stricăcioase şi aşa omul nu mai este „Hotarul dintre Lume şi DIVIN”, 
ci devine „Omul Natură şi DUMNEZEU tot Natură”, până la idolatria 
mascată. 

De aici practicile zis mistice de Rugăciune mai mult „sportivă şi 
medicală”, până la visul alchimiei magice „de a găsi miracolul 
prefacerilor” ce se pot „folos i” chiar ca o ştiinţă. 

Omul căzut din CHIPUL de DIVINITATE îşi caută chipul în auto-
amăgirea de om-autodivin, ce crede că poate înlocui pe DUMNEZEU 
cu „propria sa ştiinţă”-Otrava şarpelui-demon, prin care ajunge să caute 
„Cunoaşterea răului”, ce a rămas ca un memorial al păcatului.  
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Asceza Creştină este în Taina Iconică de „Legământ-Hotar”, tocmai 
Conştiinţa în Sine a Omului.  

Mulţi nu înţeleg tocmai această Taină a Chipului Omului, care este 
„Legământ-Hotar”, confundându-l cu o zisă îngrădire şi un atentat la 
însăşi „libertatea” de care se face atât de mare caz. 

Pentru că Omul este Chipul cel „dintre Două Orientări”, spre 
DIVIN şi spre Lume, de aici este şi zisa „libertate”. 

Atenţie! Adevărata „libertate” nu este doar într-o singură direcţie, că 
te robeşti uneia în detrimentul celeilalte, şi aşa Omul trebuie deodată să 
fie în „ambele Direcţii”, aducând Lumea ca DAR DIVINULUI. 

Atenţie! Nu distrugând Lumea, ci să o DUCĂ DAR VIU. Dacă 
duce o Lume omorâtă, nu mai este păstrarea ambelor Sensuri şi aşa 
Omul nu mai este „Legătură”. 

Păcatul îl face pe Om distrugător tocmai de această „Legătură-
Hotar”, că se desparte de DIVIN şi intră cu totul în cele ale Lumii, pe 
care o omoară şi o consumă. 

Omul ca Fiinţialitate şi Fire în sine de Om este „Legătură-Hotar”, şi 
prin aceasta este şi „Deschiderea” în zisa „Libertate absolută”. 

Adam aici face greşeala şi şarpele-demon aici găseşte „golul 
păcatului”. Adam era între Plăcerea Raiului şi Închinarea Pomului 
Vieţii, între Lume şi DIVIN, şi zisul „Pom al ispitirii” nu era un 
„capriciu” al DIVINULUI, să-l pună la „încercarea-probă pe om”, ci 
era însăşi Conştiinţa Fiinţială de OM. 

Omul-Adam, ca Fiinţă Creată, nu se Cunoştea pe sine, nu Cunoştea 
nici Lumea, nici pe DUMNEZEU. Şi trebuia să crească, adică să 
devină Conştient de Propriul Chip şi Propria Fire, de ce este Lumea şi 
ce este DIVINUL. 

Grădina Raiului este Lumea, Pomul Vieţii este CHIPUL DIVINULUI; 
„Pomul-Legământ-Hotar” era însuşi Chipul Omului. 

Omul aici cade în păcat. Omul se oglindeşte în propriul său chip de 
Hotar-Legământ, care Biblic este consemnat ca pomul „ispitirii”, şi de 
aici se Deschide pe Sine în Libertatea sa de a fi în ambele direcţii, şi 
spre Lume şi spre DIVIN, sau doar într-o singură direcţie, distrugând 
pe cealaltă. 

Omul mănâncă-omoară tocmai Propriul Chip de Hotar-Legământ, 
şi aşa cade în păcatul morţii.  
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Omul în Rai în primul rând se confruntă cu propriul său Chip de 
OM-Legământ-Hotar, şi aici îi este Asumarea propriei Conştiinţe de 
Sine. DUMNEZEU nu-i pune o „Lege” a „opririi”, ci Omul-Adam 
singur se oglindeşte în Sine. 

Omul este o Fiinţă cu Eu-Personal, nu este un instinctual. Omul 
mai întâi Cunoaşte şi apoi Acţionează. Omul-Adam mai întâi trebuia 
să se Cunoască pe Sine, de aceea zice Biblia că Adam nu-şi Vedea 
Chipul în nicio Făptură din Rai şi sta mâhnit.  

Pe Omul-Adam nu-l Satisface Raiul-Lumea, îi lipsea o Taină care 
să-l facă să Asume şi Lumea şi DIVINITATEA. Atenţie la acest fapt 
esenţial: Omul fără Taina Propriei Conştiinţe de Sine nu mai este un 
„Centru-Nucleu” de Adunare şi Unire, atât a Lumii cât şi DIVINULUI. 

Omul este un Personalism absolut, de aceea Conştiinţa de Sine îi 
este însuşi acest Personalism. Atenţie! Personalismul nu este Egocen-
trismul instinctual. Personalismul este Conştiinţa de Sine în Deschidere 
şi „Asumare”, pe când Egocentrismul este o „închidere în sine”. 

Atenţie la aceste evidenţe, ce sunt esenţiale pentru înţelegerea 
Ascezei Duhovniceşti Creştine.  

Personalismul este însuşi chipul Omului, ce înseamnă, după cum  
s-a mai relatat, Conştiinţa de Sine însuşi ca „Hotar” între Lumi şi 
realităţi, ca „Legătură”. 

Conştiinţa de Sine nu este o „autoînchidere” în Sine însuşi (cum 
greşit se consideră), ci tocmai Deschiderea de Sine în Legarea a toate. 
A cunoaşte înseamnă a Lega-Aduna într-o Unitate, dar atenţie, nu 
distrugându-le, ci Asumându-le pe toate deodată într-o Unitate de 
Sine. Atenţie! Conştiinţa Omului nu este de a preface Lumea şi 
DIVINUL, după propria lui Vedere-Conştiinţă, ci de a Lega-Aduna şi 
DIVINUL şi Lumea şi a le Întâlni, tocmai Taina cea Mare. 

Conştiinţa Omului este această Taină de a ÎNTÂLNI Lumea cu 
DIVINUL prin „Legătura-Hotarul” pe care-l face el însuşi cu Propria  
Fiinţialitate, ce înseamnă Personalismul Omului.  

Aşa, Adam-Omul este confruntat cu propriul lui Chip-Conştiinţă-
Personalism şi „pomul ispitirii-legământului” este tocmai „Asumarea 
de Sine Însuşi”.  

Omul nu-şi Deschide propria Conştiinţă decât prin „Asumarea de 
Sine Însuşi”. Copilul creşte prin această Asumare. Adam în rai în 



 294 

primul rând îşi CAUTĂ Propriul său CHIP de OM-Conştiinţă-
Persoană, prin care apoi să-şi desfăşoare Viaţa, fără de care nu putea 
să fie Însăşi „Firea sa de Om”. 

Biblia consemnează încă un fapt: DUMNEZEU Creează pe Eva ca 
o oglindire de Chip de Om, dar atât Adam, cât şi Eva suferă de aceeaşi 
lipsă şi insatisfacţie, de aceea sunt puşi în faţa „Pomului ispitirii-
Legământului-Legii”. Atenţie! Mulţi înţeleg greşit zisa „Lege”, ca pe o 
„oprelişte-îngrădire-fixare”. Legea în sensul Biblic şi mistic, nu este 
„oprire”, ci „Hotar de trecere”, tocmai peste „propriile limite”. Cine 
ajunge la „Lege-Hotar” are posibilitatea să „TREACĂ” Dincolo în 
DIVINITATE şi Dincoace în Lume, tocmai în Deschiderea Legii-
Hotarului.  

Atenţie! Legea pare închidere-frontieră, dar şi „Taina TRECERII”, 
şi cine nu „TRECE Hotarul Legii” este neîmplinit. Dar TRECEREA 
Hotarului Legii să nu se facă omorând-o şi distrugând-o, cum au făcut 
Adam şi Eva în Rai, ci mai întâi Asumând-o şi făcându-te tu Însuţi 
„Lege-Hotar”. 

Atenţie! Omul este tomai Chipul de Asumare a „Legii-Hotarului”, 
prin care să poată apoi face TRECEREA peste „Hotar-Lege”. 

Fără această Taină a Chipului Omului, relatarea Biblică este greşit 
interpretată şi Omul este eronat considerat. 

„Tablele Legii”, ca şi Legământul cu Avraam şi primii Patriarhi şi 
Prooroci, sunt în acest sens, ca Omul să-şi Asume Chipul şi Menirea 
de Om, de Hotar-Legământ-Lege între Lume şi DIVIN. 

Aşa, Omul nu poate trece Dincolo spre DUMNEZEU decât dacă se 
face Lege pentru Lume, aşa cum trebuiau să facă Adam şi Eva în Rai.  

Atenţie la această evidenţă, ce este însăşi Conştiinţa-Firea în Sine 
de OM. 

Nu Lumea să fie „Lege pentru OM”, ci Omul să fie Lege-Hotar 
peste Lume. 

Atenţie la acest sens şi orientare. Dacă Omul cade în „legile lumii” 
îşi pierde Chipul de Om-Lege, de aceea Omul trebuie să fie mai întâi 
el însuşi Om-Lege. Legile Lumii sunt Legile Naturii şi dacă Omul se 
confundă cu ele, se „naturizează”. Atenţie! Omul este Supra-Natură, şi 
Hotar între Natură şi DIVINITATE. 

Aşa, Omul trebuie să „domine Legile Naturii prin propriul său Chip 
de Lege-OM”. 
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Omul trebuie să se facă „Supra-Lege”, peste „Legile Naturii” şi să 
DUCĂ Natura ca DAR DIVINULUI şi peste „Hotarul de OM”. Omul 
are Menirea să se Întâlnească propriu-zis cu Natura. 

Atenţie! Atenţie! De o mie de ori atenţie la acest fapt, că aici este 
Taina Menirii Omului! Omul trebuie să se facă pe Sine Hotar-Om 
peste Lume, şi aşa prin acest Hotar-Lege să Asume Lumea. 

Omul-Hotar este Conştiinţa-Firea în Sine de OM. Noi repetăm tot 
mai des acest fapt, că aici este Taina Ascezei şi Duhovniciei Omului şi 
Însăşi Menirea Vieţii Omului.  

Adam-Omul în Rai era Omul-Lege-Legământ-Hotar şi, distrugând 
acest Chip, Omul cade din Chipul de Om şi aşa este scos din Rai şi 
intră în condiţia morţii şi a distrugerii de Sine şi de Lume. 

„Pomul ispitirii” nu este o lege pe care o pune Însuşi DUMNEZEU 
Omului, ca o încercare-probare, ci paradoxal, este un „Hotar-Lege” pe 
care Omul o „impune” atât Lumii, cât şi lui DUMNEZEU. 

DUMNEZEU vede în acest „Hotar-Om” şi un „pericol de moarte”, 
şi aşa avertizează pe Om. Şarpele-demon îl momeşte pe Om să cadă în 
propria greşeală. 

Mistic şi Teologic Omul-Adam este Creat de DUMNEZEU ca 
Hotar-Legătură între DIVIN şi Lume şi aşa îl face pe Om: „CRUCEA 
Cosmică”, adică întretăierea dintre DIVIN şi Lume, ce este „Legătură-
Hotar-Lege-Răstignire”. 

Atenţie! Omul nu trebuie să Răstignească Lumea pe Crucea-Om 
(cum mulţi greşit interpretează), ci să se Răstignească pe Sine Însuşi, 
faţă de Lume şi faţă de DIVIN! 

Atenţie, de o mie de ori atenţie! Adam-Omul trebuia să se 
Răstignească pe Sine Însuşi fată de Lume şi faţă de DUMNEZEU, dar 
şarpele-demon îl momeşte să Răstignească Lumea şi pe DUMNEZEU, 
să le facă Bine şi Rău, să le contrarieze, să le omoare. 

Atenţie! Pomul Ispitirii-Legământului era Preînchipuirea CRUCII 
pe care o DESĂVÂRŞEŞTE Venirea Lui Hristos. 

Adam-Omul trebuia să se Răstignească pe CRUCEA-OM el Însuşi, 
fără să omoare Lumea şi fără să se despartă de DUMNEZEU. Adică, 
Adam-Omul să se conştientizeze pe Sine, să-şi asume Chipul de  
Om-Hotar-Legământ, şi aşa să ducă Lumea în DAR VIU Lui 
DUMNEZEU. 
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În Rai erau Pomul VIEŢII-CHIPUL DIVINULUI şi Pomul-
Legământului-Hotarului-Legii-Opririi. În mijlocul Raiului, zice Biblia, 
era acest „Pom-Hotar-Lege”, era deci Crucea-Om. 

Noi facem aceste corelaţii cu aceste denumiri ca să putem înţelege 
sensul adevărat al Biblicului. 

CRUCEA-Om nu trebuia să fie „moartea-distrugerea”, de aceea 
DUMNEZEU avertizează pe Adam să nu cadă în această greşeală 
amarnică. CRUCEA-Om trebuia să fie ÎNVIEREA-TRECEREA peste 
„Hotar”. Atenţie! Adam-Omul trebuia în Rai să facă Preînchipuirea 
ÎNVIERII, pe care o va Desăvârşi HRISTOS prin ÎNTRUPAREA Sa. 

Adică, Adam-Omul să se Răstignească pe Sine Însuşi, să-şi oglin-
dească propriul Chip de Om Hotar. 

De ce era mare nevoie de acest Pom-Legământ? Atenţie! Odată cu 
Omul, implicit trebuia să fie şi CHIPUL-Icoana Omului, ce este 
CRUCEA-Legământul-Hotarul.  

Tainele Vieţii Duhovniceşti sunt în aceste Preînchipuiri ICONICE, 
care se Adeveresc şi se Concretizează în Creştinism prin Venirea Lui 
HRISTOS, OMUL-DESĂVÂRŞIT. 

Lângă POMUL Vieţii era şi „Pomul-Hotar-Legământ-Oprelişte”. 
Adam-Omul era între VEDEREA de Sine şi VEDEREA de 
DUMNEZEU. Prezenţa Omului este „Prezenţa CRUCII”, dar nu a 
„Crucii morţii”, ci a CRUCII ÎNVIATE, ce a trecut şi „Hotarul spre 
DIVIN”. 

Omul este cu „CAPUL în SUS”, este CHIP de Înălţare-Ridicare, 
este Chipul CRUCII de pe ÎNĂLŢIME. 

Omul-Adam nu trebuia să lase pe şarpele-demon să se suie pe 
„Pomul-Legământului-CRUCll”, ci imediat trebuia să-l dea jos, dacă a 
îndrăznit să o facă. 

Se zice, mistic, că Omul-Adam trebuia să „păzească” acest „Pom-
Legământ”, tocmai să nu ia nimeni „Rodul Său”, care tot mistic se zice 
că era doar un „Fruct Frumos la Vedere”. 

Şarpele-demon îl momeşte pe Om să mănânce el acest „Rod-Fruct”. 
Aici este Taina ce rămâne încă Taină a păcatului omului. Noi putem 
dezvălui doar câteva „repere”. În Eshatologic se va arăta mai mult. 

Ce se petrece de fapt? Nu sunt simple „acţiuni”, ci „PREFACERI” 

de Taină. 
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Să avem clare „reperele” Biblice. Omul este între trei direcţii: 1) 
Raiul-Preînchipuirea Lumii originare 2) POMUL VIEŢII DIVINE şi 
3) Pomul-Legământului-Legii, Preînchipuirea CRUCII. 

Omul se identifică în „Pomul-Legământului” CRUCII. Recitiţi cele 
spuse mai înainte, să înţelegeţi clar Chipul în Sine de Om. 

Omul trebuia să-şi VADĂ propriul CHIP de Om. În cele ale 
Raiului nu se vedea, nici în Eva. Omul-Adam avea mare nevoie de 
„propria Conştiinţă de Om”. DIVINUL din POMUL VIEŢII nu-i 
dădea propria Conştiinţă, ci Conştiinţa „De-dincolo de Sine”. Omul-
Adam nu putea fi Om fără această „Confruntare” cu „propria 
Conştiinţă”, deci cu „Pomul-Legământului-CRUCII”. Această 
„Confruntare” este, mistic, „Răstignirea”. 

Atenţie! Omul-Adam prin „Pomul-Legământului” nu trebuia să 
moară, ci să se „Răstignească”, tocmai ca să nu mai moară. Nu o 
Răstignire de moarte, ci o Răstignire de ÎNVIERE în Veşnicie. 
Atenţie! Omul-Adam în Rai era „nemuritor”, dar nu avea VEŞNICIA, 
ce este altceva, pe care o dă doar VENIREA Lui HRISTOS. Adam în 
schimb trebuia să facă în Rai „Preînchipuirea VEŞNICIEI”. 

Prin păcat, Adam-Omul face „inversul VEŞNICIEI”, adică 
deschide „moartea”. 

Se zice că nu DUMNEZEU a făcut „Pomul-Legământul”, ci Adam-
Omul Însuşi, prin care Omul din Rai îşi dezvăluie Chipul Său de 
Sacralitate, acea Asemănare cu DIVINUL. 

După ce Adam-Omul este Creat şi DUMNEZEU a SUFLAT 
CHIPUL-PECETEA DIVINĂ în el, este pus să „dea NUME” la toate 
Făpturile. Dar pe el, ca Om, nu se găsea, şi atunci a Cerut Lui 
DUMNEZEU un „Pom al Omului” ce se face Însuşi „Pomul-
Legământului”. DUMNEZEU a prevăzut însă că prin acest „Pom al 
Omului” se va petrece „păcatul” şi aşa l-a „atenţionat” de aceasta. 

În legătură cu Taina acestui „Pom al păcatului” din Rai, sunt multe 
interpretări, dar Biblicul de obicei este adesea insuficient, sau greşit 
transpus. 

Deci, Omul-Adam, îşi Asumă într-un fel „Menirea propriului său 
Chip” de „Legământ-Hotar”. Prin acest fapt, Omul-Adam Săvârşeşte 
un Act de mare Virtute, să zicem aşa, prin care îşi dovedeşte Persona-
litatea de Om. 
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Omul-Adam din proprie Fire îşi Dezvăluie Chipul său. Adam-Omul 
se identifică în Rai cu „Pomul-Legământului”, ca „Pomul strict al 
Omului”. 

Primul ACT de IUBIRE al Omului este acest fapt, prin care Adam-
Omul Cere el Însuşi un CHIP care să-i POARTE NUMELE de Om şi 
să-l reprezinte ca CHIP în Creaţie. 

„RĂSPUNSUL propriu” al Omului faţă de Rai şi faţă de DIVIN 
este în ACTUL Său, al Pomului-Hotar. 
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Asceza 
 
 

Asceza Creştină Duhovnicească a Sfinţilor Părinţi este tocmai 
Taina „Legământului”. Nu este o simplă exersare şi o anume practică 
şi modalitate de cine ştie ce tehnică psiho-fizică, ci este în primul rând 
Taină de „Hotar-Legământ” prin care se TRECE apoi „Dincolo în 
DIVIN” şi „Dincoace în Lume”. 

Nevoitorul pustnic sau monah sau creştin obişnuit mai evlavios îşi 
Asumă din proprie Conştiinţă o Anume „Regulă-Pravilă” de post, de 
Rugăciune, de moralitate şi fondul mistic-Duhovnicesc este „Chipul de 
Conştiinţă-Legământ” ce se săvârşeşte şi aşa prin acesta ajunge la 
Taina „TRECERII” peste „Hotar”. 

Atenţie! „Hotarul-Legământ Biblic” şi Creştin nu este „îngrădire-
oprire”, ci tocmai Taina „TRECERII”, în acea ÎNTÂLNIRE CRUCI-
FICATĂ şi ÎNVIATĂ. 

CRUCIFICAREA este „Hotarul-Legământul” pe care şi-l Asumă 
Omul, este o „Răstignire” de propria sa Conştiinţă de Legământ-Hotar, 
prin care apoi face „TRECEREA-ÎNVIEREA în ÎNTÂLNIREA, atât 
cu DIVINUL, cât şi cu Lumea”. 

Ascetul Duhovnicesc Creştin caută pe DUMNEZEU la „Hotarul-
Legământului”, deci, atenţie la „Hotarul” unde este CRUCEA-
Răstignirea şi pe care, Asumând-o, vei putea să ÎNVIEZI, să TRECI 
acest „Hotar” şi aşa să intri în „Taina cea Duhovnicească”. 

Practicile ascetice şi mistice antice şi psiho-fizice terapeutice şi 
magice fac din „tehnica ascezei” o „intrare într-un plan paranormal şi 
extraordinar”, de proprie Fiinţialitate. 

Atenţie la Asceza Creştină şi Biblică. Ascetul creştin nu caută 
„planurile miraculoase” de sine însuşi, ci caută prin „Răstignirea Sa 
Vie” TRECEREA-ÎNVIEREA în MIRACOLUL „peste Sine”. 

Atenţie! Asceza-Creştină este acest „PESTE Sine”, ce nu se poate 
Săvârşi decât după ce treci prin Răstignire şi ÎNVIERE. 
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Asceza-Creştină nu are în vedere efectele fizice şi psihice, ci 
„Raportul” cu DIVINUL şi Lumea. Atenţie, de o mie de ori, la acest 
specific Creştin. 

Fiecare Creştin ştie că are o „Datorie-Lege-Legământ de Taină”, ca 
în fiecare zi să facă şi el o Rugăciune, să postească Miercurea şi 
Vinerea, să facă închinări şi chiar metanii, să meargă la Biserică şi 
încă altele, ca o gamă întreagă de „asceză şi Duhovnicie personală”. 
Călugării mai au şi o „Pravilă specială”. 

Toate aceste „Acte” au în vedere „Raportul-Legătura” pe care îl 
stabileşti tu ca Persoană direct faţă de DUMNEZEU şi faţă de Lume 
(de cele din jur). 

Nu Rugăciunea multă şi cine ştie ce modalitate miraculoasă, nici 
post mult sau alte exersări mistice, nimic din acestea nu au valoare de 
Asceză Creştină, dacă nu sunt mai întâi ca „Raport-Hotar-Legământ”, 
faţă de DUMNEZEU şi faţă de Lume. 

Toate acestea nu au nicio valoare de Asceză Creştină, dacă tu 
Personal nu faci mai întâi „Răstignirea Vie”, adică să Asumi cu o 
„Voie-Conştiinţă proprie” un „RAPORT de Legătură-Hotar”. 

De aici zisa „Ascultare” de Duhovnic, de Stareţ şi de cei mai mari.  
Chipul Omului Duhovnicesc nu se Vede în miracolele din Sufletul 

şi trupul lui, ci în „RAPORTUL Duhovnicesc” faţă de DUMNEZEU şi 
faţă de Lume în general. De aici, „IUBIREA Sfântă” ce este „Lumina 
şi mireasma Ascezei Creştine”. 

Sfinţii Creştini sunt slabi, bolnavi şi oameni obişnuiţi, dar au un 
MIRACOL de o Putere extraordinară, în RAPORTUL lor cu 
DUMNEZEU pe care îl IUBESC ducând CRUCEA proprie, Stând 
neclintiţi în Rugăciune-ÎNCHlNARE şi jertfindu-se pentru Dragostea 
Făpturilor. 

Şi Sfinţii Creştini fac Minuni, dar acestea nu ies din „puterile din 
Sine”, ci din PUTEREA RAPORTULUI Legăturii de IUBIRE şi 
CREDINŢĂ faţă de DIVINITATE şi faţă de Lume. 

Atenţie! „Hotarul-Legământ” este în acest „RAPORT-RĂSPUNS” 
şi, prin Asumarea lui, se ajunge şi la ÎNVIERE-TRECERE în acel 
Miracol Duhovnicesc. 

Sfinţii au făcut mari nevoinţe şi acte Ascetice de performanţă, 
postind peste fire, Rugându-se cu privegheri fără somn, dar acestea 
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erau în vederea câştigării „RAPORTULUI Sfânt Duhovnicesc” faţă de 
DUMNEZEU şi Lume. 

Sfinţii au luptat prin Asceză şi împotriva patimilor şi necurăţiilor 
omeneşti şi au făcut pocăinţă aspră, dar acestea nu erau Duhovnicia,  
ci doar pregătirea pentru Duhovnicie, care este RAPORTUL-
RĂSPUNSUL Personal „PESTE” toate acestea. 

Proba Duhovniciei este în Asumarea cea din Rai, la care este pus 
Adam-Omul în Confruntarea Sa cu propriul Chip Hotar-Legământ din 
„Pomul Ispitirii”. 

Omul Credincios Creştin îşi Asumă ca Asceză-Hotar-Legământ 
Porunci Sfinte şi Sfaturile Duhovniceşti. Trebuie să „păzească” cele 10 
Porunci, apoi Poruncile Bisericii şi Celelalte Reguli de Pravilă proprie. 

Toate aceste „Porunci” sunt ca şi un „Fruct” în Pomul Ascultării.  
Dacă în Rai se numea „Pomul ispitirii”, de acum se numeşte „Pomul 
Ascultării”. 

Adam în Rai trebuia să stea dârz şi hotărât, ca să nu mai rupă 
„Fructul Pomului-ispitirii”, şi nici să-l „mănânce”, ci trebuia să-l 
„PĂZEASCĂ”, ca pe un Chip al Propriei Conştiinţe de Om. Acest 
„Pom al Legământului” era o Preînchipuire a CRUCII, pe care Chipul 
de Om stă permanent Răstignit şi totodată ÎNVIAT, tocmai această 
permanentă Răstignire făcând şi Permanenta ÎNVIERE. 

Fiecare ştie că pentru o Viaţă Duhovnicească este nevoie de o 
„Nevoinţă Ascetică”, adică de o anumită „Lucrare-exersare”, care, în 
Creştinism, este în primul rând „Răstignirea Vie” pe CRUCEA 
Conştiinţei Chipului de Om, adică al „Hotarului-Legământului”, ca 
Raport-Răspuns faţă de DUMNEZEU şi Lume. 

Faţă de DUMNEZEU trebuie o anume Comportare-Răspuns, în 
primul rând, de ÎNCHINARE şi de MĂRTURISIRE a DIVINITĂŢII 
Sale. Deci, nu oricum, ci într-o „ANUME” Stare, ce înseamnă „Hotar-
oprelişte”, ca prin aceasta să se poată TRECE la cele de Dincolo  

DUMNEZEIEŞTI. 
La fel, faţă de cele ale Lumii Omul nu poate să fie „oricum”, ci cu 

Dragoste şi fără Vătămare, deci cu „Hotar-oprire” de Sine. 
Şi faţă de Sine Însuşi, în Viaţa obişnuită, Omul este un permanent 

„Hotar-oprelişte”, ca să nu facă ceea ce îl vatămă. 
De aceea „Hotarul” este numit şi „TRECEREA” spre Viaţă sau 

spre moarte. De aceea, Omul, fiind „Hotarul Creaţiei”, prin Om apare 
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moartea, dar tot prin Om se Deschide VEŞNICIA-ÎNVIEREA ce nu 
mai este atinsă de moarte. 

Insistăm pe evidenţa Specificului Ascezei Creştine. Atenţie! 
Importantă este deci „Confruntarea” ta cu propriul „Hotar-Legământ” 
al Conştiiţei tale. Morala Creştină aici îşi are baza, că „Legea Biblică” 
nu este un „capriciu de oprire-îngrădire”, ci este „Taină de Hotar-
Legământ Sfânt”, ce este însuşi Chipul şi Firea de Sine a Omului.  

Omul este Legământ-Legătură-Hotar între DUMNEZEU şi Lume, 
şi aşa nu poate fi „altcumva”, iar de-şi distruge propriul chip, rupe 
acest „Legământ”, şi de aici nenorocirea păcatului. 

Omul în Sine Însuşi este Conştiinţa Finţială de „Legământ-
Făgăduinţă” de a se ÎNCHINA DIVINULUI şi de a nu omorî cele ale 
Lumii. Omul, de „rupe şi calcă” acest Legământ, devine „contrar” 
DIVINULUI şi ucigător şi distrugător al Lumii.  

Atenţie! Toţi suntem în Sine un fel de „Pom-Hotar-Legământ-Pom 
al ispitirii”, şi îl avem în noi înşine. Nu în toate acţiunile noastre ne 
punem în faţa propriei „Conştiinţe de Hotar”, de „a face sau nu” o 
anume lucrare. 

Acest Răspuns-RAPORT-Relaţie este esenţa Ascezei Creştine. 
Adam-Omul era nemulţumit în Rai, deşi avea totul, că nu avea 

această „RELAŢIE-Răspuns” nu avea „Hotarul-Legământul”. Când 
Adam şi Eva sunt puşi în confruntare cu acest „Hotar-Legământ ca 
Pom al ispitirii”, atunci în Om se „Deschid” Conştiinţa şi Firea de Om. 
Adam-Omul nu putea TRĂI Raiul şi DIVINITATEA fără această 
„Deschidere a Firii de Om”, ce este „Hotar între Lumi”. 

Adam şi Eva se Deschid prin Confruntarea cu „Hotarul-Legea 
Pomului ispitirii”, dar „cad din propriul Chip” şi se fac antichip-moarte. 

Omul este „Hotarul între Lumi”, de aceea are o Veşnică „nelinişte 
metafizică-transcendentală”, are „neliniştea TRECERII” peste „Hotarul 
Lumilor”. 

Dar atenţie! TRECEREA este o RĂSCRUCE, este o „Alegere-
Legământ”. 

Omul face „Legământ-Făgăduinţă” faţă de DUMNEZEU, a Cărui 
Asemănare de CHIP o are; face Legământ-Făgăduinţă faţă de Lume, 
că nu o va ucide, ci va Creşte în ea, şi mai mult, va DUCE Lumea la 
ÎNTÂLNIREA CU DUMNEZEU. 
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Aşa, Omul de fapt nu merge doar spre dreapta sau spre stânga, ci 
merge „între”, pe Hotarul dintre cele Două Lumi, într-o Regăsire Vie 
şi faţă de DUMNEZEU, şi faţă de Lume. 

Omul nu poate „ieşi” niciodată din acest Hotar, dar poate ÎNVIA, 
adică UNI-ÎNTÂLNI cele Două Porţi prin Sine Însuşi, prin Braţele 
Sale Întinse şi IUBITOARE. 

Aici este greşeala lui Adam şi „ruperea metafizică” pe care o face 
şarpele-demon, de a transforma cele Două Lumi într-un Contrar de 
Bine şi rău. 

„Pomul Hotar-Legământ” era menţinerea lui Adam-Omul tocmai în 
Starea de „Hotar”. Şarpele-demon îl îndeamnă să „iasă” din acest 
„Hotar”, să-l rupă, să-l distrugă, mâncându-l. 

Adam-Omul trebuia să se menţină dârz ca „Hotar-Legământ”, să se 
Răstignească, să se facă Taina CRUCII, să Întindă Braţele de UNIRE 
între DIVIN şi Lume. 

Adam nu le UNEŞTE, ci le Contrariază în Bine şi rău, le rupe, le 
înstrăinează, le depărtează. 

ÎNVIEREA şi TRECEREA lui Adam erau în UNIREA-
ÎNTÂLNIREA prin Braţele sale Crucificate şi într-o parte şi în alta. 

De aici Practica Ascezei Creştine. Atenţie! Să nu se mai facă 
greşeala lui Adam. Tu, faţă de DUMNEZEU să fii cu ÎNCHINARE şi 
cu MĂRTURISIRE, fără să calci „Hotarul chipului tău”, ce înseamnă 
să te recunoşti în acesta ca „Legătură-Relaţie” între Lume şi 
DIVINITATE. Nu trebuie să te „rupi de Lume”, ci să UNEŞTI Lumea 
cu DUMNEZEU tocmai prin „această Legătură-Relaţie” a ta direct în 
Persoană. 

Tu să STAI în FAŢA Lui DUMNEZEU cu ÎNCHINARE, şi din 
ÎNCHINARE să iasă PUTEREA şi HARUL DIVIN, care să Intre şi în 
tine. 

Atenţie, că aici mulţi fac o mare greşeală, considerând că Omul 
poate intra în DUMNEZEU şi DIVINUL poate intra în ei, şi aşa fac o 
adevărată „magie” de miracole şi paranormaluri. 

Atenţie! DUMNEZEU nu VINE în tine, că tu ca Făptură nu-l poţi 
cuprinde, dar VINE în „ÎNCHINAREA” ta şi aşa Răspunsul tău de 
ÎNCHINARE se face „Locaş de ÎNTÂLNIRE” între tine şi 
DUMNEZEU şi în acest LOCAŞ Sfânt te pătrunde şi pe tine HARUL 
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DUMNEZEIESC şi aşa te face să intri şi Dincolo, fără ca tu să ieşi din 
Starea ta de ÎNCHlNARE-Răstignire. 

Atenţie! Tu însuţi în toată Fiinţa ta, Trup şi Suflet, te faci 
„ÎNCHINARE-CRUCE” şi doar în acest „RĂSPUNS” al tău ţi se vor 
DESCHIDE OCHII Duhovniceşti şi LUMINA HARICĂ se va 
Revărsa. 

Dar Atenţie! Tot fondul şi esenţa este ACTIVUL tău de ÎNCHI-
NARE, care se face „Uşă-Punte-Legătură”. 

Tu te Rogi în FAŢA Lui DUMNEZEU şi rugăciunea ta se face 
„ÎNCHINARE”, şi această ÎNCHINARE Deschide şi Dezvăluie Acel 
Dincolo DIVIN. 

Tu nu trebuie să fii atent la DUMNEZEU Însuşi, ci la Gestul Iconic 
de ÎNCHINARE, care se face apoi Deschiderea spre DUMNEZEU. 

DUMNEZEU nu se vede în El Însuşi, că este Dincolo de Creaţie, ci 
se VEDE în schimb în „ÎNCHINAREA” ta, care se face o „Punte-
Legătură” între tine ca făptură şi DUMNEZEU cel mai presus de toate. 

De aceea mulţi fac cât mai multe Închinăciuni, metanii şi de la Sine 
se săvârşeşte Taina Deschiderii Duhovniceşti, prin care Însuşi 
DUMNEZEU Vine la Făptura Sa. 

Fă cât mai multe Închinări, cu plecarea Capului, cu mâinile. Unii 
nevoitori şi pustnici făceau câte o noapte întreagă aceste Închinăciuni. 
Nu căuta nici un efect sau miracol. Nu dori să-l vezi pe DUMNEZEU, 
cum caută unii, sau să vezi HARUL, ci tu să rămâi ca „Hotar-
Legătură” de ÎNCHINARE. Pentru tine ÎNCHINAREA este „Pomul 
de Pază şi Hotarul” ca tu să nu cazi în cele păcătoase şi totodată să te 
Deschizi spre DIVIN. 

Din ÎNCHINARE să iei Puterea în CREDINŢĂ, în IUBIRE şi în 
toate Virtuţile, şi aşa să faci Asceza Duhovnicească. 

Practica Filocalică a Rugăciunii cu „DOAMNE IISUSE, NUMELE 
Cel PreaSfânt” să fie tot ca ÎNCHINARE, ca „Hotar-Legătură” spre 
Deschiderea de Dincolo.  

ÎNCHINAREA ca şi NUMELE nu sunt „înlocuitori de DUMNEZEU”, 
ci „Legătură-Hotar”. Atenţie! Mulţi caută să „interiorizeze în Sine pe 
DUMNEZEU”. Poţi şi tu să interiorizezi ca o PUTERE DIVINĂ ce se 
Revarsă prin „Puntea ÎNCHINĂRII”, dar nu interior iza nici un alt 
chip, că se cade în imaginaţii ce duc la patologii mistice. 
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Tu să stai ca o „Răstignire Vie” pe Gestul Iconic al ÎNCHINĂRII şi 
ÎNVIEREA ta să fie DESCHIDEREA tot de ÎNCHINARE ce se face 
şi Dincolo de tine.  

În tot ce faci, post şi alte nevoinţe, să fii atent a „PĂSTRA” 
„Hotarul-Legătura” din Chipul tău de Om. Şi aşa vei avea Duhovnicia 
de Taină Creştină. 

Ascultarea de Duhovnic este tot în acest sens. Toate Regulile de 
Mănăstire au ca bază acest „Hotar-Legământ Sfânt”. Cine îşi va însuşi 
această Taină va Trăi cu adevărat Taina Duhovniciei Creştine. 
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Omul, HOTARUL CRUCII Cosmice 
 
 

Recitiţi „Asceza Creştină”, în care evidenţiem Taina Chipului 
Omului, ca „HOTAR al CRUCII Cosmice”. 

DUMNEZEU este Absolutul în Sine şi „Existenţa unei Lumi 
Create” implică tocmai această „ÎNTRETĂIERE de Taină”, a „Două 
REALITĂŢI absolut diferite”. 

Filozofii antici s-au străduit să înţeleagă acest „RAPORT” între 
DIVINUL în Sine şi Lumea care în sine „nu poate exista”, din care 
cauză este o „Veşnică iluzie”. Ce mai poate „fi”, când Absolutul 
DIVIN este TOTUL? Şi dacă totuşi mai „este şi o Lume”, aceasta ar fi 
ca un Vis al unui nimic închipuit. DIVINUL nu poate fi pus decât într-
un RAPORT cu un „nimic” ce devine o „Lume” în care DIVINUL s-ar 
manifesta iluziv, cu un „revers-contrafaţă” a Sa. 

Aici, îngerul căzut, Lucifer, cade în „metafizicul său demonic”, al 
„dualităţii contrare”, „Bine şi rău”. 

De aici înfricoşătoarea şi cutremurătoarea concepere că „DIVINUL 
EXISTĂ” doar dacă „Lumea este redusă” la „nimicul absolut” şi de 
asemenea „Lumea există” doar dacă DIVINUL este anihilat tot la 
„nimicul absolut”.  

Acest „nimic metafizic” devenit haosul primordial pune DIVINUL 
într-un „RAPORT” al unei „existenţe contrare”, groaznica logică 
demonică. 

DIVINUL nu se poate „RAPORTA” decât faţă de Sine Însuşi; a-L 
RAPORTA „faţă de o altă existenţă” este cea mai falsă concepere. 

De asemenea, Lumea nu se poate „raporta” faţă de DIVINITATE, 
ci doar „faţă de Sine, ca Lume”. 

DIVINUL nu poate fi „RAPORTAT” la „presupusul nimic”, că îi 
distrugi „absolutul”, pentru că „nimicul de fapt nu există”, şi a-l 
inventa devine o „minciună metafizică”. 

DIVINUL „ESTE ABSOLUT” şi nu are nici un RAPORT. 
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Atenţie! Faţă de DIVIN nu poate fi nicio „negaţie”. 
DIVINUL EXISTĂ în mod ABSOLUT; nimicul, haosul, lumea 

sunt cu totul „altceva”, şi ele nu pot fi „Raportate faţă de DIVIN”, ci 
tot faţă de ele însele. 

Să ieşim din „logica luciferică demonică” a unui „Raport” ce poate 
fi făcut faţă de DIVIN. 

Începe Practica Iconică Isihastă Creştină, cu „OPRIREA Absolută” 
a „logicii duale”, de Raportare faţă de DIVIN. 

Ce eşti „Tu”, este „altceva”. 
Tu nu te „Raportezi” faţă de DIVIN, ci te „OPREŞTI” faţă de El cu 

„ÎNCHINARE”. 
OPREŞTE-TE în faţa Lui DUMNEZEU ca în faţa unui MUNTE 

Absolut. În această OPRIRE Absolută, ÎNCHINĂ-TE, prin aceasta şi 
tu să ai Conştiinţa faţă de tine însuţi, nu faţă de DUMNEZEU. Atenţie 
mare! Tu prin ÎNCHINARE nu te „Raportezi” faţă de DUMNEZEU, 
ca să faci groaznicul demonism de a fi şi tu un „dual” al DIVINULUI, 
groaznică minciună metafizică. 

Tu prin ÎNCHINARE nu „intri” în Cele DIVINE, ci te „OPREŞTI” 
ca un „HOTAR”. 

Fă cât mai multe ÎNCHINĂRI, cum făceau Sfinţii, de la zeci şi 
sute, până la câteva mii, prin care să te faci tot mai mult „HOTAR de 
OPRIRE” în faţa DIVINULUI, ce înseamnă tocmai Taina Iconică a 
ÎNCHINĂRII SFINTE. 

Atenţia şi Conştiinţa ta să fie pe OPRIREA ÎNCHINĂRII, pe acest 
HOTAR, şi din acesta să izvorască şi în tine PREFACEREA DIVINĂ. 

Atenţie! Este o mare deosebire între DUMNEZEU Cel în Sine 
Absolut şi Divinul ce se OGLINDEŞTE şi în tine, după ce te faci 
„HOTARUL ÎNCHINĂRII”. Atenţie! DIVINUL în Sine Însuşi este 
MUNTELE Cel ABSOLUT, faţă de care tu nu te poţi RAPORTA. 

Atenţie! Să faci o deosebire netă între RAPORTARE şi OPRIRE. 
Când te OPREŞTI Absolut faţă de DIVINITATE, nu te mai 

„compari” cu aceasta, ci pur şi simplu o RECUNOŞTI TOTAL, şi te 
PLECI înaintea ei fără nici o RAPORTARE-Considerente reciproce. 

În OPRIREA pe ÎNCHINARE, faci doar Absoluta RECUNOAŞ-
TERE, şi Conştiinţa ta se umple de această TOTALĂ RECU-
NOAŞTERE, ce nu mai admite niciun fel de altă evaluare. 
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În RAPORTARE, se fac „comparaţii şi evaluări”, ce duc la un fel 
de „relaţional condiţionat”. În OPRIRE este un „RELAŢIONAL 
NECONDIŢIONAT”, paradoxal, o „Absolută IMPUNERE-OPRIRE”, 
de aceea în OPRIREA ÎNCHINĂRII Conştiinţa VEDE-RECUNOAŞTE, 
Conştiinţa OPRINDU-SE ea însăşi în această Absolută OPRIRE. 

Să te OPREŞTI în Însăşi „OPRIREA” care să fie totuna cu 
ÎNCHINAREA ta faţă de DIVIN. 

ÎNCHINAREA este RECUNOAŞTEREA-OPRIREA Absolută, de 
aceea este Însăşi SACRALITATEA din care izvorăsc toate Virtuţile 
Sfinţeniei.  

Începe Practica ÎNCHINĂRII-OPRIRII Absolute! Conştiinţa ta să 
nu Gândească ce este DUMNEZEU, că faci Raportări-considerente, 
inadmisibile şi eronate. Gândirea să ţi se OPREASCĂ pe însăşi 
OPRIREA-ÎNCHINĂRII. 

Repetarea unui Nume, unei formule, are tocmai acest sens de 
OPRIRE SACRĂ. 

Mulţi încearcă un fel de „meditaţie” pe această REPETARE-
OPRIRE, căzând în Raportări. 

Cel mai greu este să ţii „Atenţia” pe această OPRIRE-ÎNCHINARE, 
că năvălesc gândurile şi memoriile şi un întreg complex psihofizic.  

Mulţi Repetă NUMELE DOMNULUI IISUS mecanic, luptându-se 
cu gândurile; alţii fac mari eforturi mentale să fie Atenţi pe înseşi 
Cuvintele Rugăciunii.  

Trebuie înţeles că Taina este câştigarea „OPRIRII SFINTE”, ca 
DIVINUL să se Conştientizeze în ABSOLUTUL Său TOTAL, 
DUHUL ce este Singurul DEZVĂLUITOR de DUMNEZEU. 

De aceea Sfinţii Filocalici vorbesc de „VEDEREA de DUH”, prin 
„LUMINA HARICĂ”. 

Misticii se luptă cu „OPRIREA cea din afară-trupească” şi cea din 
lăuntru, a Minţii. 

S-au încercat multe modalităţi mistice, de la cele psiho-fizice până 
la cele magice-oculte. 

În Creştinism este Taina MISTICII CRUCII, Taina OPRIRII în 
CRUCE, în RĂSTIGNIRE, ce este şi ca un „DRUM al CRUCII” şi ca 
„moarte pe CRUCE”, şi ca ÎNVIERE. 

Mistica răstignirii vii, FĂRĂ MOARTE, este Taina „OPRIRII-
ÎNCHINĂRII”. 
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II 

Anticii au Logica Raportării duale-contrare, „Divinul şi lumea 
iluzivă” ce se neagă reciproc, ca să se poată evidenţia. Faţă de Divin, 
lumea trebuie să se anihileze, să se „topească” în „propriul iluziv” şi 
Divinul faţă de lume se „uită” pe Sine şi se „identifică” şi se amestecă 
în manifestările lumii.  

În Creştinism este o altă Logică, Logica CRUCII, în care 
DIVINUL şi Lumea nu se „Raportează negativ”, ci se „OPRESC” 
reciproc, unul faţă de altul.  

Taina CRUCII ca Arhemodel Ontologic, de Origine, este puţin 
înţeleasă. 

Atenţie la Revelaţia Biblică: DUMNEZEU, Făcătorul şi Lumea 
Creată şi „PESTE” acestea, Omul. 

Omul este „CHIP al DIVINULUI” prin SUFLAREA DUMNE-
ZEIASCĂ şi Chip al Lumii prin „ţărâna-pământul” (care se continuă 
prin „naşterea” din Părinţi). 

Omul este „ÎNTRETĂIEREA”-CRUCEA dintre DUMNEZEU şi 
Lume, este „HOTARUL de Taină” al DIVINULUI şi al Creaţiei.  

Iată Marea Taină: OMUL-OPRIREA Transcendentală, CRUCEA 
Cosmică. 

Cine nu porneşte de la acest Ontologic şi de la această bază va 
interpreta greşit zisul Raport şi relaţia dintre DIVIN şi Creaţie. 

DUMNEZEU este, să zicem aşa, ORIZONTALA ABSOLUTĂ, şi 
Omul este Verticala ce se „URCĂ” spre Cele de Deasupra ORIZON-
TALEI şi totodată se „coboară” în „Dedesubtul-josul” acesteia, şi iată 
„CRUCEA Transcendentală”. 

Observaţi bine! DIVINUL ca ORIZONTALA ABSOLUTĂ este 
TOTUL, şi Sus şi jos, şi în dreapta şi în stânga, că tot ce intră prin 
DIVIN este DIVINUL ÎNSUŞI. 

Aşa Omul în CRUCEA Transcendentală trece în Sus cu Mintea-
Capul şi trece în jos cu Picioarele, unde DIVINUL este în 
TOTALITATE, iar în dreapta şi stânga la fel, fiind tot în OPRIREA 
faţă de DIVIN. 

Omul este Chipul „RĂSTIGNIRII Transcendentale”, dar nu spre 
moarte, ci tocmai spre Viaţă. 
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CRUCEA nu este simbolul morţii, ci simbolul VIEŢII; păcatul 
aduce şi un antichip al „Crucii morţii”.  

În Chipul RĂSTIGNIRII Transcendentale Omul are Capul-
Conştiinţa faţă de DIVIN şi are Picioarele-mersul Vieţii proprii în 
Deschiderea proprie faţă de DIVIN, iar Mâinile sunt în ÎNCHINAREA 
Preasfântă a Mărturisirii-OPRIRII Absolute, Însăşi ÎNTÂLNIREA şi 
VORBIREA CU DUMNEZEU. 

Taina CRUCII Transcendentale, VORBIREA ÎNTREITĂ, cu 
Mintea-Conştiinţa, cu Mersul-Creşterea Vieţii proprii şi cu Mâinile-
Însăşi RUGĂCIUNEA. 

Sunt astfel corelaţiile Sfinte, revelate de Sfinţii Părinţi: în SUS este 
OPRIREA Minţii-Conştiinţei faţă de DUMNEZEU, în jos este, 
paradoxal, „DUHUL”-TRECEREA Vieţii proprii în Creşterea spre 
VEŞNICIE, chiar dacă este o Trecere şi prin cele ale Lumii, şi în etape 
de trecut, prezent şi viitor.  

În dreapta şi în stânga este VORBIREA-DIALOGUL-ÎNTÂLNIREA 
până la Tainica ÎMBRĂŢIŞARE, Mâinile fiind Chipul acestora. 

În SUS, DIVINUL a făcut LOC Cerului Creat şi în jos Pământului, 
şi între Cer şi Pământ a Creat pe Om şi Crucea Creaţiei totodată. 

Iată Menirea Omului, CRUCEA faţă de DUMNEZEU şi Crucea 
Lumii în sine însăşi. Omul este HOTARUL între Lumi şi Omul le 
UNEŞTE prin Menirea CRUCIFICĂRII Sale de Taină. 

Iată Practica mistică de Taină Creştină. DOMNUL HRISTOS este 
OMUL Desăvârşit ce ÎMPLINEŞTE toate acestea şi se face Model-
ICOANĂ. 

RUGĂCIUNEA Creştină este tocmai Taina CHIPULUI CRUCII 
Omului. 

Omul se Înalţă cu Mintea în pătrunderea Cerească, Înduhovniceşte 
cele pământeşti şi face UNIREA prin DĂRUIREA Mâinilor sale. 

CRUCEA este Taina IUBIRII Absolute. 
Omul-CRUCE este ÎNTREITA IUBIRE a Minţii spre cele Cereşti, 

a Pământului Făpturilor şi a DIVINULUI-Mâinile-DĂRUIREA. 
IUBIREA Omului este tocmai Taina Chipului CRUCII. 
IUBIREA Spirituală Cerească trebuie să se Înalţe în cele de SUS; 

IUBIREA de Făpturi este nevătămarea celor pământeşti şi IUBIREA 
de DUMNEZEU este în DĂRUIREA Mâinilor.  
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Băgaţi bine de seamă! Omul UNEŞTE Totul prin „ÎNTINDEREA 
pe ORIZONTALA CRUCII”, prin Întinderea Mâinilor sale, prin care 
face tocmai Relaţia Totală şi faţă de DUMNEZEU şi faţă de Lume. 

Doar pe ORIZONTALA CRUCII Mâinilor cele Cereşti spirituale 
se coboară în Om, şi cele Pământeşti de jos Înduhovnicite se Urcă. 

CRUCEA are „LOCUL” de ÎNTRETĂIERE a ORIZONTALEI 
DIVINE cu Verticala Omului-Lumii, ce se consideră INIMA CRUCII, 
sau şi mai Creştin, POTIRUL EUHARISTIC. 

Taina ÎMPLINIRII RĂSTIGNIRII VII este tocmai acest „Centru-
POTIR”. 

Omul are Trei Rememorări de Sine: Rememorare Mentală, Reme-
morare senzitivă şi Rememorare COMUNICATIVĂ. 

Omul gândeşte permanent, simte permanent şi caută o 
„COMUNICARE” permanentă, că Omul nu poate fi „singur”, după 
cum zice Biblia.  

Omul caută să se Gândească pe sine şi Lumea, şi chiar pe 
DUMNEZEU, şi caută să se Simtă pe sine şi cele din jur, materiale, 
dar are un „OF” nepotolit, al „COMUNICĂRII”. 

Omul are „DORUL Transcendental” de a se REÎNTÂLNI în primul 
rând cu ORIGINEA sa, de unde MEMORIA Fiinţială de DIVIN din Om. 

Adam-Omul în Rai avea o „mâhnire” inexplicabilă, că nu avea 
tocmai „COMUNICAREA” cu Originile. Deşi „Vorbea cu 
DUMNEZEU”, nu avea acea COMUNIUNE-COMUN-ÎMPĂRTĂŞIRE 
Faţă de Lumea Raiului la fel, deşi avea Raiul în totalitate. 

Să Renaşti-Rememorezi ORIGINEA ca Proprie Conştiinţă este 
însuşi „MOBILUL Vieţii”. VIAŢA Sufletului ca şi a Trupului-
Corpului este o permanentă Renaştere-Rememorare a ORIGINII, din 
PECETEA DIVINĂ şi din Moştenirile Părinţilor. 

FIUL are în Sine pe TATĂL ca ORIGINE, şi aşa FIUL dezvoltă-
Renaşte Asemănarea TATĂLUI. 

Şi în toată Natura, toate elementele chimice până la formele 
biologice Rememorează ORIGINEA şi o „Reconstituie-renasc”, în 
lipsa acesteia apărând distrugerea-moartea. 

Adam-Omul în Rai avea nevoie ca Fiinţă Nou-născută-Creată de 
această „Rememorare a ORIGINILOR”, pe care o găseşte în „Pomul 
Legământului-Opririi”, zis şi „pomul ispitirii”. 
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Adam-Omul în Rai îşi „CAUTă CHIPUL”, pe care nu-l Vedea nici 
în DUMNEZEU şi în nicio Făptură, şi nici în Eva-Femeia. 

Omul îşi DESCOPERĂ CHIPUL în „CRUCEA Pomului 
Legământului”, zis al ispitirii. Dar Adam-Omul nu se „RĂSTIGNEŞTE” 

şi aşa „strică” CHIPUL CRUCII şi păcătuieşte şi devine „muritor”. 
COMUNICAREA este tocmai această RĂSTIGNIRE-OPRIRE pe 

CRUCEA ce ÎNTRETAIE Lumea cu DUMNEZEU şi „PESTE” care 
Omul se „face” DĂRUIRE-ÎNCHINARE-RĂSTIGNIRE-ÎNTÂLNIRE-
ÎMPĂRTĂŞIRE. 

Omul îşi găseşte „Chipul de Om pe CRUCEA-Pomul-Hotar-al-
Legământului”, pe care apoi şarpele demon îl face şi „pomul ispitirii”.  

La început în Rai era acest POM-CRUCE-Legământ, alături de  
POMUL VIEŢII, dar şarpele-demon îl face „pomul ispitirii-morţii”. 

Omul este Minte spre Cer, este Trup spre Lume, este ÎNCHINARE 
lui DUMNEZEU, care toate se UNESC în Centrul-POTIRUL 
RĂSTIGNIRII-DĂRUIRII-COMUNICĂRII-preînchipuirea 
EUHARISTIEI pe care o face apoi „ÎNTRUPAREA HRISTICĂ”. 

Aceste sumare „Repere” ne sunt nouă Orientarea propriei 
Conştiinţe Fiinţiale a Chipului de Om. 

Prin păcat Omul îşi pierde Chipul de Om şi căutarea acestuia 
devine „Marea problemă” a Vieţii. 

Şi Omul doar Reoglindindu-se în CHIPUL Lui HRISTOS Cel 
DUMNEZEU şi totodată Om va Recăpăta „RESTABILIREA” 
propnu-zisă. 

Şi OGLINDA lui HRISTOS este Taina CRUCII ÎNVIATE, ce nu 
mai face Răstignirea morţii, ci face RĂSTIGNIREA VIEŢII VEŞNICE. 

Ca Practică Mistică, ÎNCHINAREA este o taină ce trezeşte tocmai 
aceasta. 

Fă cât mai multe ÎNCHINĂCIUNI, ca unii Sfinţi ce adesea le 
săvârşeau câte o noapte întreagă. 

PRONUNŢĂ şi Preasfânt NUMELE DOMNULUI IISUS HRISTOS, 
dar nu uita „OGLINDA Sa”, CRUCEA ÎNVIATĂ. 

Poţi sta şi liniştit, Conştientizându-te pe tine însuţi ca un CHIP al 
CRUCII, cu Mintea din Cap şi Simţirea din Corp şi Mâinile Întinse în 
CRUCE, toate UNITE în Piept ca INIMA din lăuntru şi din afară, ca 
Centrul-CRUCII, şi cu inspiraţia fă ca o Deschidere-lărgire în acest 
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Centru, în care să faci „LOCUL ÎNCHINĂRII”, în care Eul tău Fiinţial 
ADUNĂ din Cap, de jos din Corp, din lături, dreapta şi stânga, din 
toate părţile din tine şi din afară, chiar Cosmic, ADUNĂ totul unde să 
ÎNGENUNCHEZE şi unde COBOARĂ FOCUL DIVIN să le Prefacă 
în cele Sfinte. 

Lărgeşte-Deschide tot mai mult acest LOC-Centru din P iept (şi în 
afară şi în lăuntru), Centrul CRUCII Tale, unde toate se PLEACĂ  
şi unde DOMNUL IISUS HRISTOS prin PECETEA Botezului 
DESCHIDE de asemenea focul DUMNEZEIESC. 

Nu-ţi închipui CRUCEA ca o imagine, ci în acest LOC să 
Conştientizezi tot mai des şi mai mult „GESTUL ÎNCHINĂRII” Tale 
şi al tuturor ce curg din Capul tău, ce Vin din Simţirea Corpului tău, ce 
Vin din toată Natura şi aşa, şi ce este Bun şi rău, fă-le ÎNCHINARE cu 
totodată expiraţia aerului. 

De simţi nevoia de mai multă Lărgire, fii atent cu inspiraţia pe 
aceasta şi lasă să curgă în tine spre ÎNCHINARE Totul.  

De simţi nevoia de mai multă OPRIRE în ÎNCHINARE, fii Atent 
pe expiraţie în acest Sens, şi în acest GEST Roagă-te cu NUMELE 
DOMNULUI IISUS, odihneşte-te Sufleteşte şi trupeşte, renunţă la 
toate cele ce te neliniştesc. Fă aceasta mai ales seara la Culcare, până 
adormi. 

Nu uita să faci şi ÎNCHINARE cu Mâinile, cu plecarea Capului, cu 
metanii chiar. 

Fă această Mistică a RĂSTIGNIRII VII, în DUHUL de care vorbeşte 
Filocalia, cel ce odihneşte Inima şi aduce LUMINA HARICĂ. 

De asemenea, încearcă să VEZI totul în jurul tău şi pe toate în 
CHIPUL CRUCII de Taină, ca şi când şi ele în Sine fac şi au GESTUL 
Sfânt al ÎNCHINĂRII. 

Aşa Vei „neutraliza” tot răul din jur, toate Comunicările rele ce vor 
să te afecteze. 

CRUCIFICĂ orice fapt şi lucru, chiar şi orice privire şi vorbă, trece 
totul prin CRUCIFICARE şi aşa vei „neutraliza” răul vătămător. 

CRUCEA ca Semn, GEST, FORMĂ văzută şi nevăzută, să-ţi fie ca 
o Uşă-Fereastră prin care să Vezi totul ca un „filtru-sită”, prin care să 
treacă totul, atât ce faci tu, cât şi ale celor din jur. 

Taina ICONICĂ a CRUCII este înţelesul adânc mistic al Sfinţilor 
Părinţi.  
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Omul şi Natura  
 

 
Se vorbeşte de Taina Lui DUMNEZEU şi a Lumii ca despre două 

„existenţe” ce se raportează reciproc, într-un „dualism contrar”, din 
care cauză se „caută” permanent şi, paradoxal, se „resping”. 

Anticii s-au zbătut mult sî găsească puntea dintre DIVINUL 
inaccesibil şi Lumea iluzivă. 

Acest „gol transcendental” dintre DIVIN şi Lume încearcă să-l 
TREACĂ Omul. 

Dar ce este Omul? 
Este „Natură de Lume”, ce încearcă să-şi „depăşească” propria 

„condiţie de fenomene ale Naturii Lumii”, sau mai are şi un „CEVA 
DIVIN” ce-i dă această posibilitate de a se Ridica „peste Natura Lumii”? 

Anticii Vorbesc de Cer ca DIVIN şi de Pământ ca „Natura Lumii”, 
şi între acestea Omul, cu „SCÂNTEIA de DIVIN” din Inimă şi cu 
întreaga Natură a Lumii în Fiinţialitatea Sa. 

Anticii au uitat de Taina Omului ca Chip al „CRUCII 
Transcendentale”, şi aşa îl fac pe Om „Natura însăşi”, în care se 
manifestă toate „fenomenele naturale”, un „microcosmos” al Cosmosului 
în proprie desfăşurare. 

În Viziunea Biblică este altfel; Omul nu este „Natură”, deşi are 
„ţărâna”-pământul-Memorialul Naturii, ci este „PESTE” Natură-
Lume. 

Anticii îl văd pe Om ca „Orizontala dintre Cer şi Pământ”, în  
Verticala Divinului ce se „coboară şi se urcă prin Om”. 

Revedeţi cele expuse de noi anterior. ORIZONTALA este DIVINUL 
şi Deasupra şi Dedesubtul este „DIVINUL în ABSOLUTUL Său”, dar 
care face „LOC” Cerului Creat în Sus şi Pământului trupesc în jos. 

Natura Creată este şi Cer-Spiritual şi Pământ trupesc, şi în ambele 
sunt LOGHII-CUVINTELE-Raţiunile DIVINE Creatoare. 
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Omul este Verticala ce Uneşte Pământul cu Cerul şi face „Natura 
ÎNTREAGĂ”. 

Atenţie! Natura nu este „ÎNTREAGĂ” nici în Cer-Spirit, nici în 
Pământ-materialitate, ci în Unirea lor, pe care o face doar Omul.  

Zisa ştiinţă caută „Spiritul” în materie, considerând că de fapt 
materia este „informaţie-spirit condensat”. De asemenea se caută 
materia în „Memorialul Subtil al Spiritului”. 

Biblic-Creştin, Spiritul are în Sine Modelul-Arhememorialul 
CUVÂNTULUI-DIVIN în EXPRIMARE Creativă ca Spirit, şi 
totodată în EXPRIMARE ca materie-trup. Niciodată Spiritul nu se 
face materie-trup şi materia-trupul niciodată nu se face Spirit. 

Există o „Memorie de Spirit” şi o „Memorie de materie”, şi baza 
ambelor este în „Arhememorialul CUVÂNTULUI DIVIN Creator în 
Exprimarea Sa dublă, ca Spirit şi materie”. 

Aici se încurcă anticii, că ei reduc DIVINUL la Spirit şi fac din 
materie un „raport antispiritual” chiar. Ei consideră că este o mare 
cădere a Spiritului în „materie”, şi ieşirea din „robia materiei” este 
„eliberarea Spiritului”. Mai mult, reduc „Natura” la „materia însăşi”, 
cu toate fenomenele respective. 

Băgaţi bine de seamă cum este Viziunea Biblică-Creştină. 
Biblic, Natura Creată este şi Cer şi Pământ (Facere 1, 1), este şi 

Spirit şi materie-trup, şi ce le ÎNRUDEŞTE este „ACELAŞI 
CREATOR” FIUL-CUVÂNTUL DUMNEZEIESC (Ioan l, 1-3) ce 
este SCÂNTEIA DIVINĂ, atât din Spirit, cât şi din trup-materie, că în 
ambele este „EXPRIMAREA CREATIVĂ DIVINĂ” ce se PECE-
TLUIEŞTE, atât în Memorialul Spiritului, cât şi în memorialul 
materiei-trupului.  

Aici se încurcă anticii şi majoritatea celor de astăzi, Confundând 
„Memorialul DIVIN” cu simplul „informativ spiritual” din materie, şi 
aşa uită că de fapt este un „Dublu Memorial”, de EXPRIMARE 
Spirituală şi de EXPRIMARE materială-trupească. 

Atenţie! Nu confundaţi aceste „Memorialuri” ce se ÎNRUDESC, 
dar sunt net în deosebire de origine şi manifestare. 

Cerul-Spiritual-Îngerii sunt şi ei Creaţi şi au în ei „SUFLETUL 
PECETEI DIVINE A CUVÂNTULUI CREATOR”. 

Făpturile Pământului zis „biologice-trupeşti” au şi ele „PECETEA 
CUVÂNTULUI DIVIN”, tradus ca „Duh de Viaţă”. 
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Taina ÎNTIPĂRIRII de Memorial, atât de către Spirit, cât şi de 
materie-trup, derutează pe mulţi.  

Taina MEMORIALULUI-ÎNTIPĂRIRII şi Renaşterii Sale este 
Taina CUVÂNTULUI-Raţiunii-Gândirii DIVINE CREATOARE şi 
aşa Memorialul este „COMUN” şi Spiritului, şi materiei.  

Deci, nu Spiritul este „informaţia Spirituală din materie”, ci 
MEMORIALUL COMUN, atât din Spirit, cât şi din materie.  

Materia are un „Memorial de materie” diferit şi net deosebit de 
„Memorialul de Spirit”. Aceste Memorialuri în schimb se „Comunică”, 
dar fără să se „transforme” unul în altul. 

Această „Comunicare de Memorialuri” este de asemenea o Taină 
puţin băgată în seamă şi adesea greşit interpretată. 

Spiritele-Îngerii au ca Natură Creată Spiritul Creat cu PECETEA 
MEMORIALULUI DIVIN, ce-i dă Spiritului şi o capacitate de 
„propriu Memorial de Spirit” în Activ şi Răspuns propriu. 

Conştiinţa Spiritului-Îngerului este în această „INTERACŢIUNE” 

dintre PECETEA DIVINĂ şi propriul Memorial de Creaţie, încât 
„VIUL Spiritual” este în aceasta. 

Îngerii căzuţi, ca demoni, fac o „ruptură” între Memorialul 
PECETEI DIVINE şi capacitatea de Propriu Memorial Spiritual, şi aşa 
rămân „goi-întunecaţi”, doar cu Propriul Memorial în „autoposedare”. 
Spiritul singular fără MEMORIALUL DIVIN cade într-o 
„autoposedare-nebunie spirituală”. 

Spiritul poate avea o proprie Conştiinţă, dar fără „STRĂLUMINA 
MEMORIALĂ a PECETEI DIVINE CREATOARE de pe Spirit se 
face o conştiinţă oarbă”, ce nu mai VEDE LUMINA propriu-zisă, ci o 
„lumină prefăcută-închipuită”. De aceea şi Spiritul demonic nu mai 
vede LUMINA HARICĂ DIVINĂ, ci doar „lumina Naturii Create”, şi 
pe aceasta în confuzie cu închipuiri. „Nebunia închipuirilor” este 
însuşi „iadul Spiritului căzut”. 

Accentuarea noastră este această „deosebire şi distincţie netă şi 
clară” a „ÎNTREPĂTRUNDERII STRĂLUMINII PECETEI DIVINE 
a CUVÂNTULUI CREATOR” cu „Lumina proprie de Spirit Creat”, 
ce doar împreună au VEDEREA Completă şi adevărată. 

Spiritul are în Sine „Memoria STRĂLUMINII PECETEI DIVINE”, 
şi prin aceasta „Propria Memorie de Sine” face „Conştientizarea” Sa şi a 
Lumii în general. 
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„Întru LUMINA Ta, DOAMNE, vom VEDEA Lumina”. 
Cum am menţionat, „Conştiinţa Memorială de Spirit” se poate 

„Comunica” şi unei zise „Conştiinţe-informaţii de materie”, care, la 
rândul ei, are o „proprie capacitate de Memorie de materie”. Dar 
Memoria de Spirit nu se transformă în Memorie de materie, ci ele se 
„armonizează”, ceea ce face ca Memoria de materie să ia „Modelul” 
de Memorie de Spirit, şi invers, ca Memorialul de materie să se facă 
„Model” de transpunere în Memorial de Spirit, fiecare rămânând în 
neamestecare, dar într-o „Unire Comunicativă”. 

Păcatul a produs o negativitate între aceste „Memorii” de Spirit şi 
materie, Comunicându-şi Stări de distrugere şi de autoconsum. 

Este o Taină, de care trebuie ţinut mare cont: vampirismul dintre 
Memoriile de Spirit-Suflet şi de materie-Corp, cât şi „autoconsumul” 
distructiv de proprii Memorii, atât ca Suflet, cât şi ca biologie-trup. 
Misticii se zbat direct în acest complex.  

Ştiinţa, cum am menţionat, nu deosebeşte Memoriile specifice de 
Spirit-Suflet şi cele de materie-trup-biologic şi adesea le confundă şi le 
amestecă. Zisa „psihanaliză” mai încearcă o distincţie. 

Sfinţii Creştini confirmă această distincţie. Mulţi Sfinţi erau 
„bolnavi trupeşte”, dar Sănătoşi Sufleteşte, deci cu „Memorialuri 
neamestecate”. Aşa poţi avea o „încărcătură rea, negativă” de 
Memorial trupesc, pe când Sufleteşte poţi avea un „Memorial curat şi 
mai puţin atins de rău”. 

Bolile de astăzi mai ales, sunt boli de „încărcături rele corporale 
moştenite şi dobândite în negativitate şi de Suflet”. 

Atenţie! În sens Creştin, terapia-tratarea trebuie să fie deodată 
dublă, şi de trup-corp şi de Suflet. Degeaba tratezi doar Corpul, dacă 
este o „distrugere de Suflet” şi invers, degeaba Vrei să tămăduieşti 
cele psihice-sufleteşti dacă nu tratezi distrugerea de Corp. Acestea prin 
„Memorii reciproce” se influenţează. 

Atât Sufletul, cât şi Corpul nu-ţi curăţă „Memoriile rele” decât prin 
„Rememorarea PECETEI DIVINE”, de unde „dubla Duhovnicie 
Creştină”, de trup şi de Suflet, că fiecare are domeniul său specific, 
propriu şi separat. 

De aici Asceza Creştină Dublă, de trup şi de Suflet. Poţi face 
tratament de Corp după toate legile, dar sufleteşte poţi rămâne bolnav, 
şi invers, de unde „Dubla Duhovnicie”, şi de trup şi de Suflet.  
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Se tot vorbeşte de „puterea Naturii” în Vindecarea bolilor. Atenţie! 
Natura are în Sine Memorialul BUN al DIVINULUI CREATOR, dar 
depinde şi cum îl „Primim noi care avem în noi” memorii trupeşti şi 
sufleteşti, de unde păcatul trupesc şi păcatul sufletesc. 

Noi mâncăm cele Bune-Naturale, dar dacă în trupul-Corpul nostru 
nu Oprim păcatul-rememorarea cea rea, cu patimile cele distrugătoare, 
şi cele Bune în noi sunt consumate şi distruse tot în sens negativ. 
Memoriile cele Bune Naturale le luăm din Natură, care încearcă să ne 
comunice şi în Corpul nostru un Memorial Bun, dar dacă în Corp este 
o prea mare încărcătură rea, cele Bune sunt minimalizate. 

Atenţie! Nu „forţele Naturii” ne dau nouă sănătatea, ci în primul 
rând „curăţirea propriului Memorial din Corpul nostru”, şi aşa se pot 
face şi „Comunicări” Bune cu cele ale Naturii din afară. 

Naturiştii şi Vegetarienii fac doar un pas de melc, de ameliorare 
provizorie. Doar asocierea cu Duhovnicia Corpului va da rezultatele 
întregi.  

Medicina Vrea o ştiinţă doar a Naturii, ce se dovedeşte insuficientă.  
Înduhovnicirea Corpului se face prin oprirea patimilor biologice, în 

primul rând prin oprirea desfrânării-curviei, ce negativizează Memorialul 
Corpului până la autoconsum şi autodistrugere. Apoi prin oprirea patimii 
mâncării omorâte şi distruse, în care sunt Memorii rele, distrugătoare. 

Bolile grele de moştenire ca şi de dobândire au nevoie de acest 
Tratament dublu, în oprirea Memoriilor rele din propriul Corp şi a 
Memoriilor rele din afară, prin mâncare şi apoi peste acestea prin 
oprirea Memoriilor rele de Suflet, ce de asemenea „presează pe Corp”. 

Şi Sufletul, ca şi Corpul, are nevoie de Tratamentul dublu, de 
oprirea Memoriilor rele din Sine şi a influenţelor memoriale rele d in 
jur, prin Taina Rugăciunii şi a „pocăinţei Conştiinţei” faţă de păcatul 
Sufletesc. 

Trebuie bine precizat: PESTE Spirit şi materie este CUVÂNTUL-
LOGOSUL DIVIN, CARE este ORIGINEA şi Izvorul atât al 
Spiritului cât şi al materiei, ca Dublă EXPRIMARE CREATOARE. 

LOGOSUL DIVIN nu se face Spirit, ca să Structureze apoi 
materia, ci este „PESTE” ambele şi ACŢIONEAZĂ deodată şi distinct 
în cele două EXPRIMĂRI. 

Considerarea că LOGOSUL DIVIN se face „Spirit prin LOGHII Săi”, 
este în acest sens de „SPIRIT al Spiritului Creat şi al materiei Create”. 
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SPIRITUL DIVIN nu se face „Natură”, ci CREEAZĂ Natura în 
Transpunere Creatoare ca Spirit şi materie. 

Această PUTERE-Forţă PESTE Spirit şi materie este VIUL din 
Spirit şi materie-Corp şi Natură în general. Păcatul ne rupe de aceasta 
şi rămânem cu simpla energie de Spirit şi materie lipsite de 
VITALITATEA în Sine. 

Recapătă PUTEREA de VIAŢĂ cea PESTE Spirit şi Corp, şi vei 
avea Adevărata VIAŢĂ. 
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Avva şi Ucenicul 
 
 

Consemnez în câteva amintiri momente de Ucenicie pe care şi eu 
le-am avut faţă de Avva-Duhovnicul meu. 

Avva Pustnicul, cum îi ziceam eu, era simplu, dar cu o pătrundere 
Duhovnicească şi chiar obişnuită, deosebit de mare. Se uita doar la tine 
şi te „citea” până în străfunduri.  

Eu mai ştiam din Patericul Egiptean, din Vieţile Sfinţilor, mai ştiam 
câte ceva despre Duhovnicie şi Ucenicie şi căutam să găsesc aceste 
„modele” şi între mine şi Avva Pustnicul. Dar Avva Pustnicul m-a luat 
direct în specificul său. Mi-am dat seama că Practica este PESTE cele 
teoretice, şi dacă nu ştii să vezi acest „PESTE”, te poticneşti şi chiar 
faci contraziceri între teorie şi practică. 

Mi-am dat seama că de la Duhovnicul Avva trebuie mai mult să 
descoperi tu din cele ce „face el”, ca PRACTICĂ de TAINĂ. 

Se ştie că au fost „Duhovnici Mari”, care au vorbit şi şi-au arătat 
Viaţa foarte puţin, dar prin faptul că au avut câte un „Ucenic tot aşa de 
Mare”, li s-a DESCOPERIT TAINA Duhovnicească pe care au 
URMAT-O, şi aşa s-au evidenţiat reciproc. 

Mulţi se plâng că nu mai găsesc Duhovnici Mari şi Duhovnicii se 
plâng că nu mai găsesc „Ucenici Mari”... şi iată criza Practicii 
Duhovniceşti.  

Cine va reuşi să „depăşească” şi această „Criză Duhovnicească” va 
reuşi să DESCOPERE şi o PRACTICĂ de TAINĂ, PESTE toate 
lipsurile şi piedicile. 

Sunt Duhovnici care se silesc să „aprindă” FOCUL Duhovnicesc în 
Ucenici, şi cu greu reuşesc. 

Să fii tu însă ca Ucenic, un „ÎNFOCAT” Duhovniceşte, este idealul.  
Trebuie înţeles că cel mai important este să fie „Ucenici Mari şi 

ÎNFOCAŢI”, că aceştia Descoperă şi menţin şi pe Duhovnicii Mari şi 
totodată se fac „Urmaşi şi Continuatori”.  
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Unde lipsesc Duhovnicii Buni, înseamnă că lipsesc de fapt 
„Ucenicii Buni”, capabili de Duhovnicie. 

Sunt Ucenici de Curiozitate trecătoare; sau care, când văd anumite 
greutăţi „renunţă”, sau sunt într-o fluctuaţie de renunţare şi revenire; 
mai puţin sau deloc Ucenici ÎNFOCAŢI, ce nu se împiedică de nimic 
şi caută fără încetare „GĂSIREA Duhovnicească”. 

Această GĂSIRE Duhovnicească nu ţi-o poate da niciun Duhovnic, 
cât de mare ar fi, ci trebuie s-o câştigi tu direct şi Personal. Şi aşa Vei 
putea fi şi tu un Urmaş al TAINEI Duhovniceşti. 

Fac aceste remarci pentru că de-abia acum, după zeci de Ani de 
„Ucenicie şi Căutare”, am înţeles ce este „Adevărata UCENICIE”. 
Este o „Mare” ARTĂ de TAINĂ ce te dovedeşte dacă ai „talent” sau 
nu, sau eşti un mâzgălitor şi un fals „cântăreţ”. 

De aceea majoritatea se feresc să vorbească despre această 
„PRACTICĂ de UCENICIE”, că mulţi o vor „batjocori” mai mult, 
decât o vor primi. 

Avva Pustnicul chiar din prima zi m-a avertizat:  
– Poţi sta pe lângă mine, dar nu te consider Ucenic. A fi Ucenic 

înseamnă să te LEGI tu de mine şi eu de tine, şi aşa să ducem JUGUL 
CRUCII Duhovniceşti. Este greu să ne „POTRIVIM”. Aşa, te rog, nu-
mi strica „Liniştea” cu această „Obligaţie” în plus. Dacă tu ca Ucenic 
te vei „LEGA” de mine fără ca eu să mă LEG de tine, treaba ta. Dacă 
eşti capabil să mă URMEZI fără ca eu să-ţi cer, fără ca eu să-ţi spun 
prea multe, este treaba ta să te faci „Ucenic”. La urmă de tot se va 
vedea dacă şi eu te „PRIMESC” şi te ÎNFIEZ ca Ucenic. Să vedem ce 
„FOC de Ucenic” ai. 

Avva Pustnicul era deja dezamăgit de mulţi care au încercat să-i fie 
Ucenici, care i-au adus multe necazuri şi greutăţi. Unii au încercat să 
fie Ucenici cu diferite interese materiale, alţii crezând că vor primi 
„Vindecări miraculoase”, alţii ispititori şi chiar vrăjmaşi. 
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II 

Îmi spunea Avva Pustnicul:  
– Fiule, să nu admiţi pe lângă tine Ucenic supărăcios, gâlcevitor, 

viclean şi pătimaş. 
Aşa mă punea tocmai la aceste probe. Când voiam să vorbesc, mă 

respingea chiar brutal şi mă refuza să mă vadă câteva zile. Ca un făcut, 
când aveam nevoie de mâncare, eram necăjit şi luptat şi aş fi putut fi 
ajutat, tocmai atunci mă respingea. 

La început am fost surprins şi nedumerit, apoi am căzut în bănuiala 
de răutate, că vrea să scape de mine şi cu adevărat să mă alunge. O 
mânie şi o supărare nemaipomenită răbufnea în mine, de îmi venea să 
mă răzbun, să-l bat chiar. Mă luptam totuşi cu gândul „dacă mă 
încearcă de răbdare şi să vadă dacă sunt supărăcios”? 

– Fiule, îmi mai zicea Avva, Ucenicul Supărăcios este ca o „muiere 
blestemată”... Fii atent, eu sunt călugăr şi nu am voie să am pe lângă 
mine „chipuri muiereşti”, dacă te Superi ca o muiere să dispari din faţa 
mea, că şi eu te alung ca pe un „drac blestemat”. Cel mofturos şi 
Supărăcios să nu fie făcut călugăr şi să fie scos din Mănăstire. Să nu ai 
milă de Cel Supărăcios, ca de un şarpe otrăvitor, pe care trebuie să-l 
alungi. Este prima condiţie şi baza Vieţii Duhovniceşti; să domini 
Supărarea şi mofturile ca de muiere. Te tulburi pe moment ca om, dar 
trebuie să-ţi domini Supărarea şi mai ales ţinerea Supărării. Eu de 
copil am primit lecţii aspre în acest sens. Eu eram foarte mânios şi 
Supărăcios, dar Mama m-a lecuit de acestea... Eu mă supăram aproape 
permanent, de nu mai ştia nimeni cum să se poarte cu mine... mi se 
părea că toţi mă desconsideră, că nu mă mai iubesc, că Mama ţine mai 
mult la sora mea... şi multe altele, nenumărate... Mama cum mă vedea 
supărat şi mânios îmi trăgea o bătaie zdravănă, care şi mai mult mă 
mânia şi mă supăra. Şi Mama mă închidea în beci, unde mă ţinea 
nemâncat şi în frig. „Femeie, îl omori”, îi zicea Tata. „Mai bine să 
moară”, răspundea ea, „decât să fie muiere cu barbă, mai târziu". Seara 
venea să mă scoată din beci: „Drăcuşorule, te-ai făcut iarăşi Îngeraş?”. 
Aceste Cuvinte m-au luminat dintr-o dată... era clar... dracul din mine 
trebuia să-l fac Înger, obligatoriu. Supărarea şi mânia erau „dracul din 
mine”... toţi îl avem, dar trebuie să-l facem Înger... Aşa că, de atunci 
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mă sileam să fac aceasta şi mi-a prins bine. Acum vreo câţiva ani am 
avut un zis Ucenic la fel, foarte slab de caracter şi repede se supăra... 
Am încercat să-l ajut, să-l povăţuiesc, dar el nu se silea deloc să-şi facă 
„dracul din el iarăşi Înger”... Un altul în schimb, repede se mânia, se 
supăra, dar peste câteva minute îi trecea, cerea IERTARE şi uita 
Supărarea... 

– Dar, Avva, poate pe drept mă supăr! 
– Fiule, să treci şi PESTE DREPTATE, este Puterea de a învinge 

supărarea, să fii „DEASUPRA” a Toate, şi atunci ierţi or ice, înduri 
orice, primeşti loviturile chiar de la cel de aproape. Să te „RIDICI 
DEASUPRA a Toate” permanent. Duhovnicii au mari probleme mai 
ales cu Uceniţele-Femeile, ce au Însuşi Caracterul Supărăcios şi 
mofturos. Pe cele ce se Supără să le alungi imediat ca pe nişte „draci” 
fără milă. Dacă revin smerite şi hotărâte să nu se mai supere, le 
reprimeşti... şi doar aşa le formezi ca Adevărate Ucenice. 

Fiule, încă un fapt de mare importanţă: să nu se creadă şi nici să se 
aibă falsa pretenţie ca Duhovnicul să IUBEASCĂ pe Ucenici, şi la fel, 
Ucenicii să IUBEASCĂ pe Duhovnicul-Avva. Aici apar cele mai 
groaznice nenorociri între Ucenici şi Duhovnic.  

Ucenicul trebuie să vadă în Avva Duhovnic o posibilitate de 
„Salvare şi mântuire”, ca un „Doctor împotriva morţii”. Aşa Ucenicul 
nu trebuie să aibă „pretenţii”, ci să „primească” întru totul cele „date 
de Duhovnic”. 

Duhovnicul trebuie să fie „neutru” şi egal faţă de toţi Ucenicii, apoi 
se ALEG care se vor ATAŞA de Duhovnic şi care îl vor ASCULTA şi 
îl vor URMA. 

Până nu se trece prin această treaptă a unei ALEGERI stricte nu se 
poate trece la a doua Treaptă, care este CINSTIREA Duhovnicească, 
prin care Ucenicul începe să SFINŢEASCĂ ASCULTAREA şi 
IMITAREA Duhovnicului.  

În prima treaptă, se primesc de la Duhovnic sfaturi şi porunci-
canoane, stricte, ca nişte „LEGI”, indiferent de Ucenic şi Duhovnic. În 
a doua treaptă, „LEGILE” mai primesc HARUL-LUMINA de 
DINCOLO, ce dă o Sacralitate DUMNEZEIASCĂ Duhovnicului.  

În prima treaptă, Ucenicul vede pe Duhovnic ca pe un „LEGIST” 
ce produce tocmai acele răbufniri de supărări şi respingeri. 
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Ucenicul ar vrea ca de la început Duhovnicul să-i fie ca un 
IUBITOR Părinte... Atenţie! Este o mare greşeală şi din partea  
Ucenicului, şi din partea Duhovnicului. 

În prima treaptă trebuie să se treacă strict prin „FOCUL LEGII”, 
fără nicio altă adăugire. Duhovnicul este LEGEA Sfântă pe care nu o 
poate călca nici el, nici Ucenicul. Cine nu PRIMEŞTE LEGEA întru 
totul nu poate deveni niciodată un adevărat Ucenic. 

În această Treaptă, Duhovnicul este adesea considerat rău, 
neînţelegător şi batjocorit ca lipsit de Duhovnicie. Aici se ALEG 
Ucenicii adevăraţi, care chiar de se mai supără, încep să înţeleagă şi să 
prefacă „dracul din ei în Înger”. 

Această Supraminune este prima treaptă a Uceniciei. Diavolul nu 
se mai face Înger, că nu vrea, dar tocmai aici este marea Taină, că tu 
ca Om nu mai vrei să fii ca diavolul, ci vrei să fii ASCULTĂTOR ca 
un Înger, şi aşa tu ca Om poţi face acest imposibil, ca să „VREI 
PESTE refuzul drăcesc”. Această luptă cu propria „VRERE” este 
prima Treaptă. 

În prima Treaptă, Ucenicul trebuie să fie „ROBUL LEGII”, în care 
Ucenicul nu are nici un drept, ca şi Robul, care poate fi bătut, 
batjocorit şi chiar vândut. Robul nu are nici un Cuvânt în faţa 
STĂPÂNULUl-Duhovnicului.  

Robul este Omul-animal, care suportă pe STĂPÂNUL său fără 
supărare şi revoltă. 

Ucenicul care va reuşi să fie un astfel de ROB-Duhovnicesc va 
putea trece Treapta a doua, a HARULUI. 

Îmi spunea Avva Pustnicul că la prima Treaptă cu Femeile este mai 
complicat. Femeia se „PREFACE” Roaba LEGII, pentru „Satisfacerea 
ascunsă” a ei, şi când va vedea că nu ajunge la aceasta, răbufneşte cu 
furii şi supărări drăceşti, greu de corectat. Supărarea Femeii este mai 
„drăcească” decât a Bărbatului, că „NU VREA” să PREFACĂ pe 
„dracul din ea într-un ÎNGER”. Femeia amestecă Duhovnicescul cu 
propriile ei „Satisfacţii şi Insatisfacţii ascunse” şi cu mare greutate se 
poate interveni. Dar, Duhovnicul să nu LASE LEGEA, şi Ucenicele 
astfel se ALEG, care pot DEVENI Ucenice sau nu. „Mila drăcească 
feministă” de a lăsa LEGEA este cea mai mare greşeală a Duhovni-
cului. Mulţi Duhovnici cad ei înşişi „Robii milei drăceşti feministe”. 
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În prima Treaptă Duhovnicul este CRUCE şi RĂSTIGNIRE pentru 
a ÎNVIA apoi în HAR, treapta a doua. 

În treapta întâi, Duhovnicul este cu bâta, cu sabia în mână. 
Ucenicul îl vede pe Duhovnic „LEGISTUL”, HOTARUL, peste care 
nu poate trece. 

ÎNVIEREA în HAR din Treapta a Doua este „DESFACEREA 
LEGII în HAR”, în care LEGEA-HOTARUL Duhovnicesc se 
TRANSFIGUREAZĂ şi se DESCHIDE ca o Uşă de Taină spre 
Lumea DE-DINCOLO. 

LEGEA-Canonul Duhovnicul nu mai este ceva „închis”, ci se 
DESCHIDE, şi aşa se PRIMEŞTE de Ucenic cu o BUCURIE de 
Taină, şi aşa „îndrăcirea din tine se preface în Înger”. 

Duhovnicul el însuşi este văzut ca un ÎNGER al DOMNULUI, 
chiar dacă Poartă SABIA. Şi aşa O CINSTIRE SFÂNTĂ se trezeşte în 
Ucenic şi o ATENŢIE Duhovnicească în Duhovnic. 

Atenţie! Aici pot apărea „dulcegăriile feministe zis duhovniceşti”, 
nenorocirea căderii multora. 

Mulţi zişi Ucenici cred că „CINSTESC” pe Duhovnic cu tot felul 
de „atenţii înşelătoare”. Atenţie! Duhovnicul să fie „aspru” cu „darurile” 
de la zişii Ucenici, şi pe cât posibil să le refuze. Unii vor să „cumpere 
şi să domine” pe Duhovnic cu astfel de „daruri”. Femeile încearcă în 
acest sens tot mai mult. 

Duhovnicul trebuie să „Primească” dar să „ardă” totul în faţa 
Ucenicilor respectivi. 

Un Duhovnic avea obiceiul ca tot ce aduceau în „Dar” Ucenicii să 
împartă imediat în jumătate şi Binecuvânta şi o da înapoi, ca Ucenicii 
să se SFINŢEASCĂ, iar restul o da altora şi el oprea foarte puţin.  

Ucenicii să ştie că Duhovnicul nu poate fi „cumpărat” cu „darurile” 
lor.  

Treapta a Treia este cea mai ÎNALTĂ a Ucenicului cu adevărat, 
când HARUL LEGII se face şi IUBIRE de FIU şi de PĂRINTE. 

Au fost şi Sfinţi care nu au avut Ucenici care să URCE la această 
TREAPTĂ. Complexul Duhovnicesc implică şi „Sfătuiri ample”, dar 
Treptele dintre Ucenic şi Duhovnic trebuie respectate. 
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III 

N-am să uit prima mea „confruntare” cu Avva Pustnicul.  
Trecuse mai mult de o Lună de zile. Eu stam într-o colibă nu 

departe de a Pustnicului. Avva Pustnicul se ferea să-i văd eu 
„nevoinţele Duhovniceşti”, de aceea el sta retras. Pe zişii Ucenici îi 
primea din când în când. 

– Fiule, Duhovnicul niciodată nu trebuie să stea în aceeaşi încăpere 
cu Ucenicul. Şi Duhovnicul este încă Om, are chiar unele neputinţe ce 
pot „sminti-deruta” pe Ucenic. Apoi Ucenicul nu trebuie să vadă de la 
început „nevoinţele” Duhovnicului, ci după ce trece prin Treptele 
Uceniciei mai înainte menţionate. 

Ucenicul „Cere” INTRAREA la Duhovnic şi Duhovnicul după 
„Înţelepciunea” sa îl va PRIMI şi îl va Povăţui.  

Ucenicul trebuie să fie acel „rob Duhovnicesc”, ca să câştige 
„HARUL Uceniciei”. 

Ucenicul în schimb să întrebe de are nevoie de ceva ca lucrări 
exterioare. Şi eu tăiam lemne, i le aduceam lângă uşă, îi duceam Apă 
şi îi făceam mici servicii.  

Eu însă ardeam de dorinţa să-i stau în preajmă, să stau ca Maria la 
Picioarele lui, nu să slujesc ca Marta. 

Avva mă „refuza”, mă lăsa să mă zbat, ca prin aceasta să mi se 
„rupă lanţurile din mine”. 

Într-o zi, după lupte aprige cu tot felul de gânduri, m-am dus la 
Avva să mă „întărească”. Mă plictisisem şi parcă doream să plec din 
nou în lume. 

Ca un făcut, nu m-a primit. Mai „aşteaptă”, a fost tot răspunsul său, 
fără să-mi deschidă Uşa. 

Dintr-odată m-am înfuriat, am tras un picior în Uşă de s-a crăpat, şi 
supărat m-am reîntors la colibă. Începuse şi o ploaie torenţială, ce m-a 
udat zdravăn. 

Fierbeam de Supărare şi mânie. Nu puteam înţelege această 
„Duhovnicie de armată”, sau cum o judecam eu în furia mea, ca pe o 
„duhovnicie răutăcioasă”... Oare de ce ni se pare că Duhovnicii sunt 
răutăcioşi, că fac pe Sfinţii şi ei sunt nişte „falşi duhovniceşte”?... Aşa, 
şi mai multe şi mai rele îmi treceau prin cap. 
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Îmi venea să plâng, dar mi-aduceam aminte să nu fiu „muiere cu 
barbă”. Nu mă mai puteam Ruga. Mâncam ca un apucat şi pofte 
nemaipomenite de mâncare şi de desfrâu se răscoleau în mine. 

Am făcut şi eu pe Supărăciosul şi o Săptămână de zile nu m-am 
mai dus la Avva. Îl uram de moarte. 

Îmi sunau în urechi Cuvintele Pustnicului: „Mai AŞTEAPTĂ". 
Spumegam de furie... cât să mai AŞTEPT?... Duhovnicii aceştia au 

pierdut noţiunea timpului... Nu, nu, de o mie de ori nu, fără această 
insuportabilă AŞTEPTARE... 

În această zbatere am început să „pricep” câte ceva. Va să zică, 
Ucenicia este în primul rând „AŞTEPTAREA de robie Duhovnicească”. 
Cât să AŞTEPT? Va să zică, până când se va preface „îndrăcirea din 
mine în Înger” trebuie să AŞTEPT. 

Eu doream ca repede să PRIMESC toate TAINELE Duhovniceşti, 
dar atenţie, nu se dau „Mărgăritarele porcilor”. 

Şi unii Duhovnici fac greşeala de „aglomerează” pe Ucenici cu zise 
„Înduhovniciri”, care mai mult strică şi niciodată nu le „formează” un 
chip adevărat de Ucenici. Copilul nu poate fi dintr-o dată Bărbat, până 
nu Creşte. Ucenicul trebuie să Crească. 

Aşa am început să mă calmez. M-am dus la Avva smerit ca un 
„căţeluş flămând şi supus”. 

N-ai murit, Fiule?, au fost cuvintele Pustnicului.  
– Iartă-mă, Avva!, atât am putut şi eu răspunde. 
– Vezi că mâine este Ziua când trebuie să te Spovedeşti, a mai 

adăugat el. 
Ah! Şi Spovedania mă răscolea cu furii. Mă luptau gândurile rele, 

patimile tinereşti şi tot felul de aiureli drăceşti... Eu doream ca Avva la 
Spovedanie să mă „scape” dintr-o dată de acestea. Avva, calm, îmi 
zicea:  

– AŞTEAPTĂ cu Răbdare! 
– Cât să mai AŞTEPT, că nu mai pot... Crăp...  
– Asta şi trebuie, să „CRAPI” şi aşa ţi se va DESCHIDE Fiinţa ta, 

ca să pătrundă HARUL DOMNULUI IISUS HRISTOS. 
– Sunt un mizerabil, un pătimaş ascuns, un îndrăcit acoperit... fă 

ceva cu mine... 
– Tu trebuie să faci, nu eu, îmi răspundea Avva. 
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– Ce să fac? 
– De câte ori să-ţi repet... AŞTEAPTĂ cu Răbdare. Copilul face pe 

el, miroase şi încet-încet se schimbă... Ucenicul este ca un Copil-
puturos, care trebuie să devină tot mai conştient  de murdăria lui şi aşa 
Creşte. 

– Cum să mă Curăţ? 
– Cu POST şi RUGĂCIUNE! 
– Ah! Încă o răscolire de furie şi supărare... 
În Pustie unde stam cu Avva Pustnicul nu aveam de mâncare decât 

Grâu şi Porumb, din care făceam zisa „PÂINE Pustnicească”, făină cu 
puţină Apă şi Cocă tare făcută ca un pesmet de un centimetru, pe care 
îl uscam la aer liber. 

Zdrobeam zilnic o măsură de un Pumn de Grâu şi Puţin Porumb, că 
altfel Coca după uscare devine foarte tare, Porumbul dându-i o 
Sfărâmiciune. 

Mai aveam nişte poame de Mure, zmeură, măceşe şi câteva pere 
pădureţe. Mai aveam şi nişte Oţet din aceste Poame. 

Eu, cel învăţat cu mâncări grase, drese, prăjite şi diverse, acum 
eram silit să mănânc o „Cocă fără gust”... La început nu prea am băgat 
în seamă, de foame o mâncam oricum. După un timp mi-a devenit 
greţoasă şi insuportabilă. 

– Avva, nu mai pot mânca PÂINEA asta insuportabilă.  
– ÎMPRIETENEŞTE-TE CU ea! 
– Ce măciucă de furie... Cum să mă ÎMPRIETENESC?... 
– Descurcă-te singur... dar să ştii că nu ai altceva de mâncare, este 

singura, singura... 
Eram exasperat. De aici înclinaţia mea de a face tot felul de 

REŢETE. Aşa făceam un fel de „Lapte” din PÂINEA aceasta înmuiată, 
sau direct din Grâul şi Porumbul măcinat. Apoi mai făceam diferite 
combinaţii cu Verdeţuri. Nu combinam cu fructe, că îmi produceau gaze 
în stomac. Aşa, m-am ÎMPRIETENIT cu PÂINEA Pustnicească. 

Referitor la POST, Avva îmi zicea: 
– Fiule, poţi mânca de câte ori îţi este foame, dar nu altceva. Aici 

este secretul, să fie doar PÂINEA şi adaosurile simple de  Verdeţuri. 
Poţi încerca să Posteşti până seara, chiar şi două-trei zile... treaba ta, 
dar te vei convinge că POSTUL este „nu ca durată”, cum crede 
majoritatea, ci de „ce ANUME mănânci”. 
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Să mănânci doar Cereale ca PÂINE, cu mici adaosuri de Verdeţuri 
şi alte feluri, este POSTUL Pustnicului în primul rând şi poate fi şi 
pentru cine mai vrea. 

Unii zic că Postesc până Seara, când mănâncă tot felul de mâncă-
ruri tari şi pregătite, cu multe dulciuri şi fierturi, prăjeli... 

Patimile tinereşti aici îşi au baza... în mâncare. 
La mine aici în Pustie nu găseşti decât Grâu şi Porumb, fără Fasole 

boabe, fără uleiuri prăjite. Uneori mai aduce câte cineva Cartofi, Nuci şi 
Pâine coaptă pe care o facem posmagi pentru „Ciorba de Pâine” din 
Sărbători. Nu se admit dulceţurile, decât Fructele de Pădure. Vara, mai 
sunt Ciuperci. Urzicile sunt Verdeaţa de bază ce se usucă şi pentru iarnă. 

Referitor la RUGĂCIUNE, iarăşi Avva Pustnicul avea Specificul 
său pentru Ucenic. Cum se RUGA el în ascuns, era altceva. 

Nu-l pune pe Ucenic la multă RUGĂCIUNE, ci pune-l să se mişte 
mult cu diferite lucrări fizice. Opreşte-l pe Ucenic să facă „extremismul” 
RUGĂCIUNII multe la început, că va „întărâta” prea mult „îndrăcirea 
din el”, şi de asemenea patimile. 

Să facă în schimb multe metanii şi închinăciuni. Mie, deşi eram mai 
slăbuţ fizic, mi-a dat până la 500 de metanii şi 3000 de Închinăciuni.  

Vreau Rugăciunea Minţii şi a Inimii, îi ziceam eu. 
– În Treapta întâi, Ucenicul nu are voie la aceasta. 
– Fac Rugăciunea fără atenţie, de formă... cu multe gânduri.  
– Nu au importanţă acestea... trebuie făcută însă cu stricteţe şi la 

timpul ei. 
Aşa, mult timp păream în „aer”. Mâncam de formă, mă Rugam de 

formă, toate le făceam fără nici o tragere de inimă. 
AŞTEPTAM însă CRĂPAREA de Taină din mine, cum zicea Avva. 
Deveneam mai potolit, îmi treceau supărarea şi furia mai repede. 
AŞTEPTAREA de Taină parcă o simţeam ca pe un DUH pe care îl 

DOREAM să COBOARE peste mine şi să INTRE în mine. 
AŞTEPTAM Treapta a Doua a Uceniciei, Treapta de DESCHIDERE 

de HAR DIVIN. 
Începeam să am şi BUCURIA cea Duhovnicească! 
Aceste „repere” sunt valabile şi pentru cei din Obştea Mănăstirii.  

Fratele începător să Asculte de Regula Mănăstirii ca Prima Treaptă. 
Faţă de Duhovnic să aibă apoi Cinstirea Cuvenită, şi aşa în măsura 
DORINŢEI sale Duhovniceşti va URCA la cele HARICE. 
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IV 

Mulţi doresc şi nişte relatări despre „Viaţa intimă” a Pustnicului 
Avva. Duhovnicii deosebiţi ascund Viaţa lor Duhovnicească şi ce mai 
descoperă Ucenicii este câte o frântură. Încerc şi eu câteva frânturi.  

De-abia acum, după ani mulţi, pot discerne în ce consta „Taina 
Duhovnicească” a Pustnicului Avva, cum îl Numeam eu. 

De aici am desprins eu Specificul Carpatin pe care încerc să-l 
evidenţiez şi să-l readuc în atenţie. Avva Pustnicul era un băştinaş-
pământean, cu „Sânge pur Strămoşesc”, cu acel „Memorial de Neam şi 
Pământ autohton”, în care se PĂSTRA toată MOŞTENIREA Locului. 
Era UNA cu Neamul-Pământul-Locul.  

Mai mult, Avva Pustnicul era şi el un „Urmaş-Continuator al 
Pustnicilor Carpatini”, făcând Ucenicia la vreo câţiva pe care i-a mai 
prins în viaţă. 

Pustnicii noştri din Munţii Carpaţi au fost „LEGAŢI” de o 
TRADIŢIE a „LOCULUI” pe care eu încerc acum s-o „definesc”, s-o 
încadrez, să zic aşa, şi „Teologic-mistic”. 

Pustnicii Mari Carpatini, simpli şi ai Pământului, nu aveau „şcolile” 
din Muntele Athos, Ierusalim, Rusia, etc., ci aveau „PREDANIA 
SÂNGELUI LOCULUl-Pământului”. De aici Specificul Carpatin pe 
care eu îl încadrez în Mistica ICOANEI. 

Avva Pustnicul avea în mod deosebit O ICOANĂ Mare cu MAICA 
DOMNULUI cu PRUNCUL DUMNEZEIESC în Braţe, la care avea şi 
o Candelă, singura pentru care folosea „Uleiul” adus şi procurat în 
mod special.  

ICOANA aceasta era pentru el totul. La început l-am învinuit chiar 
de un fel de „idolatrie”. 

Eu deja citisem câteva Scrieri Filocalice, îndeosebi despre Isihasmul 
Sfântului Grigore de Palama, referitor la „Rugăciunea Minţii”. 

Aveam şi eu părerea că Mintea şi Duhul ei este adevărata Duhov-
nicie. Avva Pustnicul nu făcea Rugăciunea Minţii, ci RUGĂCIUNEA 
ICOANEI. 

În slăbiciunea şi aprinderea mea tinerească încercam să-l învăţ eu 
pe Avva „Mistica Isihastă”. M-a ascultat zâmbind şi nu mi-a dat nici 
un răspuns. Doar după câteva zile îmi zise: 
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– Omul este Fiu sau Minte? Fiul are Minte şi Simţire şi ICOANA 
de FIU este Omul. Om şi FIU este totuna. Omul este Fiul şi Fiul este 
Omul. DUMNEZEU a SUFLAT în Om tocmai Chipul de FIU şi acesta 
l-a făcut Om. Fiul este Omul Întreg şi Omul Întreg este Chip de FIU. 

– Dar, Avva, Taina de DUH a Chipului de FIU este Mintea ce-l 
înalţă deasupra a toate spre DUMNEZEU. 

– Pentru mine, Fiule, DUMNEZEU a făcut Lumea ca să COBOARE 
EL în ea, Minunea cea mai mare, şi îmi arătă ICOANA. 

– Avva, Lumea este stricăcioasă şi doar Mintea este „Asemănarea” 
Chipului Lui DUMNEZEU. Omul trebuie să treacă DINCOLO de 
Trup. 

– Fiule, Omul este Om, tocmai că este Fiu în Trup.  
– Aşa este! Omul peste Trup este Înger. 
– Fiule, să nu fii eretic, cum zici tu. Să nu confunzi Omul cu 

Îngerul şi nici să nu-i amesteci. Omul niciodată nu se face Înger şi nici 
Îngerul nu se face Om, ci se „Aseamănă” ca Făpturi Iubitoare de 
DUMNEZEU. Omul să IUBEASCĂ pe DUMNEZEU ca un Înger, şi 
aşa este Asemănare de Înger, dar nu ca însuşi Înger. Se zice că Îngerii 
căzuţi ca diavoli încearcă să se „împreuneze cu oamenii”, în dorinţa 
lor de a se face Oameni, dar nu este posibil şi aşa „îndrăcesc” pe 
Oameni, mai ales pe Femei. De aceea nicăieri diavolii nu caută „loc” 
ca în Oameni. Şi în Biblie se zice că Îngerii-diavoli au plănuit să se 
„împreuneze” cu Fetele frumoase ale Oamenilor, dar n-au făcut 
altceva decât să le „îndrăcească în desfrânare” şi aşa se spune că au 
ieşit Uriaşii..., dar să nu se creadă că diavolii îngeri înşişi s-au născut 
ca Uriaşi, ci patimile drăceşti din Fetele Oamenilor au produs Oameni 
anormali, dar tot ca Oameni şi tot prin Împreunare Omenească, dar cu 
„împătimire drăcească”. 

Omul este Făptura cea mai de TAINĂ a Lui DUMNEZEU, de 
aceea FIUL Său S-a ÎNTRUPAT în Chip de Om, că Omul a fost Creat 
ca TAINA Chipului FIULUI. Pentru mine, Omul ca Asemănare a 
FIULUI Lui DUMNEZEU este totul, iar că are şi Minte şi Inimă, este 
alcătuirea omului.  

– Dar Mintea îl face pe Om ca Om, susţineam eu. 
– Eu consider că CHIPUL de FIU îl face pe Om ca Om. Eu pe 

DOMNUL HRISTOS îl văd ca CHIP de FIU al Lui DUMNEZEU, iar 
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că este şi Mintea ce a Gândit Lumea, este Lucrarea Sa. Eu nu amestec 
CHIPUL cu Lucrarea. Pentru mine ÎNTRUPAREA în CHIP de Om a 
Lui HRISTOS este mai întâi, şi apoi CEL de Dincolo de Lume. Pentru 
mine DUMNEZEU Cel VENIT în Lume este mai întâi şi apoi Cel 
Dincolo de ea. 

– Cu Mintea noi trebuie să ajungem la DUMNEZEU Cel Dincolo 
de Lume, ca DUH, să ne Înălţăm în DUMNEZEU. 

– Eu nu mă Înalţ niciodată în DUMNEZEU, ci ca Făptură de jos îl 
CHEM pe DUMNEZEU să COBOARE la Mine şi aşa să mă 
ÎNTÂLNESC CU El. 

– HRISTOS Cel ÎNVIAT, cu TRUPUL în DUHUL Cel Dincolo de 
Trup este HRISTOS Cel Adevărat. 

– Pentru mine, susţinea Avva Pustnicul, HRISTOS Cel ÎNVIAT 
tocmai în TRUP, ca să RĂMÂNĂ pentru VEŞNICIE TRUP, nu ca să 
treacă în DUHUL Cel Dincolo de Trup, este Marea TAINĂ. Pentru 
mine, cum am învăţat de la Duhovnicul meu, DUHUL care COBOARĂ 
în Trup este DUHUL pe care îl Primim noi. Eu nu mă RIDIC în DUH, 
ci CHEM DUHUL să COBOARE la mine, Făptura, şi aşa să mă 
Înduhovnicească. 

– DUMNEZEU a Creat Lumea ca s-o RIDICE la El şi să o „facă 
Dumnezeu după HAR”, să o PREFACĂ în DUH, să o facă PĂRTAŞĂ 

la Cele DUMNEZEIEŞTI. 
– DUMNEZEU a Creat Lumea nu ca s-o desfiinţeze apoi, nu ca să 

o „dizolve” în DUH, ci ca VEŞNIC DUHUL să COBOARE în Lume 
şi să se ODIHNEASCĂ în Făpturile Sale. Această ODIHNIRE de 
DUH în Făptură este Duhovnicia moştenită la noi. HRISTOS Cel 
ÎNVIAT ODIHNEŞTE tot în TRUP, nu în DUH, de aceea Marea 
TAINĂ a Lui HRISTOS rămâne tot VEŞNICA Sa ÎNTRUPARE.  
De aceea noi avem SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE cu TRUPUL 
DUMNEZEIESC al Lui HRISTOS Cel ÎNVIAT, Cel ce în TRUPUL 
Său ODIHNEŞTE şi pe SFÂNTUL DUH. 

La început mi se părea că Avva Pustnicul contrazice învăţătura 
Filocalică, dar mi-am dat seama că de fapt este acelaşi lucru, dar într-
un specific propriu al Locului, specificul autohton-Carpatin.  

DUMNEZEU este şi în COBORÂRE, şi în URCARE şi pe ambele 
Căi este ÎNTÂLNIREA cu EL. Să te ODIHNEŞTI tu în DUHUL prin 
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Contemplarea Minţii sau să se ODIHNEASCĂ DUHUL în tine, Trup 
şi Suflet, este acelaşi fapt. DUHUL dă o CONDIŢIE DUMNE-
ZEIASCĂ în ambele cazuri. 

Eu am Numit acest specific autohton de predilecţie spre 
ÎNTRUPAREA DUHULUI HRISTIC ca specific ICONIC. 

Avva Pustnicul, moştenitor al Memorialului ancestral al Pământului 
acesta, avea din plin acest DUH. 

– Cum te ROGI, Avva, nu cu Mintea? 
– Fiule, eu mă ROG cu toată Fiinţa mea, Suflet şi Trup, ca Întreg de 

Om. Eu fac din Om ICOANA ODIHNEI Lui HRISTOS. Uită-te la 
ICOANĂ... totul este ODIHNĂ, în care DUHUL DUMNEZEIESC 
poate să-şi facă LOCAŞ. Ce mare BUCURIE Duhovnicească este ca 
tu să te faci LOCAŞ ODIHNEI Lui HRISTOS şi al PREASFÂNTULUI 
DUH. Eu nu mă Ridic cu Mintea şi Inima la Cele de DUH, ci mă fac 
Trup şi Suflet ÎNCHINARE de Om-Fiu, şi în ICOANA de 
ÎNCHINARE CHEM şi mă silesc să ODIHNESC pe DOMNUL 
HRISTOS şi pe PREASFÂNTUL DUH şi BINECUVÂNTAREA 
TATĂLUI DUMNEZEU. Mintea şi Inima mea sunt înseşi ÎNCHI-
NAREA, şi aşa mi se Opresc gândurile şi simţirile, iar cele păcătoase 
se curăţesc. Eu nu fac Mintea şi Inima DUH, cum zici tu, ci le fac 
ÎNCHINARE de Fiu-Om şi din această ÎNCHINARE fac ca un 
ALTAR pe care se COBOARĂ DOMNUL HRISTOS şi PREA-
SFÂNTUL DUH. Eu nu mă Unesc cu DUHUL, ci cu ÎNCHINAREA 
în care sunt DUHUL şi LUMINA. În ÎNCHINAREA aceasta se 
ODIHNEŞTE DUMNEZEU şi eu mă ODIHNESC tot în această 
ÎNCHINARE şi în ÎNCHINARE-ALTAR ne ÎNTÂLNIM şi ne UNIM 
ca INIMĂ-ICOANĂ. Mintea şi Inima mea nu se fac DUH, ci se fac 
ÎNCHINARE în care se ODIHNEŞTE DUHUL. Tu zici că Pronunţi 
mereu NUMELE Preasfânt al DOMNULUI IISUS HRISTOS. Eu în 
NUMELE DOMNULUI IISUS repet neîncetat ÎNCHINAREA, că 
ÎNCHINAREA este CHIPUL de TAINĂ al DOMNULUI IISUS şi al 
PREASFÂNTULUI DUH. Dar Atenţia mea este în mod deosebit pe 
ÎNCHINARE, care ODIHNEŞTE pe DOMNUL IISUS şi pe 
PREASFÂNTUL DUH şi în care mă Odihnesc şi eu însumi.  

Mintea şi Inima mea nu capătă Vedere de DUH, ci capătă 
VEDERE de CRUCE-ÎNCHINARE, ca un ALTAR-ICOANĂ în care 
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ODIHNEŞTE DUMNEZEU. În ÎNCHINARE introduc totul, orice 
imaginaţie şi simţire, orice Luminare şi Grăire. Avva Pustnicul al meu 
făcea Metanii şi Închinăciuni Ziua şi Noaptea fără oprire şi a murit 
Închinându-se. 

Poţi face şi cu Respiraţia în stare de liniştire. Când inspiri aerul să 
te Lărgeşti-întinzi în tine, Trup şi Suflet, dar ca o ÎNTINDERE pe 
CRUCE. CRUCEA fiind UŞA de DESCHIDERE şi aşa toată Atenţia 
ta să fie pe această LĂRGIRE. 

Sau cu Atenţia pe Expiraţia aerului în Gest de ÎNCHINARE a 
întregii tale Fiinţe şi a tot ce este în tine Trup şi Suflet, şi a tot ce vine 
din exterior, şi aşa te faci UNA cu ÎNCHINAREA în care să 
ODIHNEŞTI pe DUMNEZEU şi pe tine însuţi. 

Mintea va încerca să gândească, Simţirile să-ţi dea imagini, dar pe 
toate introdu-le în Formă de ÎNCHINARE. STAI în ÎNCHINARE ca 
într-o ICOANĂ, de aceea pentru mine ICOANA este „ALTARUL de 
TAINĂ”. Să STAI ca în ICOANĂ, este Treapta înaltă a Duhovniciei 
învăţate de la Avva al meu. 

ÎNCHINAREA-Îngenuncherea propriei Fiinţe în FAŢA Lui 
DUMNEZEU Cel în TREIME, TATĂL, FIUL şi SFÂNTUL DUH, 
este Practica mea, cum zici tu. Eu nu caut Vedenii, lumini, cine ştie ce 
stări miraculoase... le alung imediat de apar. Pentru mine ÎNCHI-
NAREA ca în ICOANĂ este cea mai Mare VEDENIE şi Minune şi 
LUMINĂ. Această LUMINĂ HARICĂ ODIHNITĂ şi ACOPERITĂ 
în ÎNCHINAREA mea este TRĂIREA PESTE Fire, ÎNDUMNE-
ZEITOARE. O, de-ai gusta o picătură din BUCURIA ÎNCHINĂRII ca 
în ICOANĂ! 

Mai mult, Avva Pustnicul nu vorbea despre Trăirea lui Mistică. Ce 
am mai putut eu surprinde, mi-a completat Duhovnicia Sa. 

Eu ca Tânăr, căutător de Cele de Taină, consideram Marea 
Duhovnicie a Celor Aleşi în trei puncte: Asceza de performanţă, 
Rugăciunea miraculoasă şi Darul Vindecărilor, aşa cum citeam prin 
Vieţile Sfinţilor. Aşa, căutam la Avva Pustnicul aceste „semne”. 

Asceza de performanţă eu o înţelegeam prin TĂRIA de Mari 
NEVOINŢE peste Fire, ca Post mult, Privegheri de noapte, Starea în 
Rugăciune cât mai mult, chiar zile întregi, Somn puţin, retragere şi 
tăcere, lepădare totală de cele lumeşti şi trupeşti.  
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Ca Pustnic, mă interesa mult zisa „Rugăciune liniştitoare”... după 
Filocalie, Rugăciunea Minţii şi a Inimii.  

Avva Pustnicul m-a lămurit într-un fel despre „Specificul său”, dar 
eu căutam şi „modalităţile” de a face această Rugăciune ICONICĂ a 
lui. Mă interesa, cum putea sta el o Zi întreagă doar în Rugăciune, sau 
cum Priveghea noaptea, cum se comporta el Sufleteşte şi trupeşte în 
lupta cu gândurile şi patimile.  

– Vreau „Rugăciunea Liniştitoare”, Avva! Cum să fac? 
– STAI NEMIŞCAT ca în ICOANĂ! 
Aşa mă punea să „STAU NEMIŞCAT” de la câteva minute până la 

o Oră şi mai mult. 
– Fiule, pe Rugător îl cunoşti după capacitatea lui de a STA 

NEMIŞCAT în ÎNCHINARE, în acest GEST, cu toată Fiinţa Sa, nu cu 
Mintea şi Închipuirea. Poate zice şi câte o Rugăciune scurtă, dar 
ATENŢIA este pe NEMIŞCAREA ÎNCHINATĂ. 

Când mă Primea pe la el, mai întâi mă punea să Stau pe un scăunel, 
să STAU NEMIŞCAT, şi apoi vorbea cu mine. Era un chin la început, 
de parcă plesneam în mine. 

– Nu pot, Avva, sta NEMIŞCAT. Eu sunt tânăr, trebuie să mă mişc 
cu trupul şi cu Mintea, dar să fie o Mişcare Duhovnicească. Învaţă-mă 
Mişcarea Duhovnicească. 

– Fiule, Duhovnicia înseamnă ODIHNĂ Duhovnicească. 
– Dar asta se câştigă cu timpul.  
– Fiule, Avva al meu îmi zicea că trebuie să ÎNCEPI cu SFÂRŞITUL 

şi atunci Începi Bine cu adevărat. Duhovnicia Creştină înseamnă 
„LEGARE-OPRIRE-HOTAR” şi tocmai această NEMIŞCARE este 
înfăptuirea ei. Dacă tu nu te „OPREŞTI”, nici DUMNEZEU nu se 
OPREŞTE în tine. Fă Practica acestei OPRIRI, în timpul lucrului puţin 
timp, când stai jos, pe scaun, înainte de somn, când mănânci. Cele 
două, OPRIREA şi ÎNCHINAREA, sunt „lupta de o viaţă” a celui 
Duhovnicesc. Atenţie! OPRIREA să fie pe ÎNCHINARE şi ÎNCHI-
NAREA să fie pe OPRIRE. OPREŞTE totul, doar Respiraţia las-o 
liberă. Mintea să se OPREASCĂ în OPRIREA însăşi şi aşa se poto-
leşte. Mintea este cea mai „mişcătoare”, de aceea este şi cea mai 
vătămătoare şi cu patimi. Dar Mintea trebuie să o LEGI de o NEMIŞ-
CARE, şi aşa o potoleşti. Cum zici tu, cu Pronunţarea repetată a 
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NUMELUI DOMNULUI IISUS, sau cu ÎNCHINAREA NEMIŞCATĂ. 
Unii fac „gândiri, meditaţii”. Fereşte-te de acestea, că îţi dau „fixări” 
periculoase. Mintea nu are Voie să se fixeze, ci să se OPREASCĂ pe o 
OPRIRE ce nu este a Minţii. Oprirea Minţii în proprie Minte este 
foarte periculoasă. Am cunoscut şi eu pe unii care au înnebunit cu 
această Practică a „fixării Minţii în minte”. Eu OPRESC Mintea pe 
OPRIREA ÎNCHINĂRII Întregii mele Fiinţe, şi aşa Mintea se 
ÎNCHINĂ şi ea, nu în Sine, ci PESTE Sine. Fii foarte atent aici.  
Gândurile năvălesc, că sunt „fixări pătimaşe” ale Minţii unite cu 
simţirea şi cu bântuielile diavoleşti. Trebuie să le scoţi din fixarea 
Minţii pe o OPRIRE Dincolo de Minte şi aşa le potoleşti şi le cureţi, le 
despătimeşti. Am auzit şi eu că mulţi fac un fel de practici ale Minţii.  
Fii atent, nu te lăsa momit de „pomul căderii din Rai”, pe care îl avem 
în noi, ca Sămânţa păcatului lui Adam. În Rai, Adam în loc să se 
OPREASCĂ în faţa HOTARULUI Pomului LEGĂMÂNTULUI, zis 
şi al ispitirii, el „mănâncă”, adică îl „trece forţat”, rupând HOTARUL, 
şi îl introduce în sine, adică îl „fixează în el”, dar nu mai fixează 
OPRIREA LEGĂMÂNTUL-HOTARUL, ci fixează tocmai „ruperea-
distrugerea”, şi aşa păcatul lui Adam produce „sămânţa morţii”, a 
distrugerii proprii. Omul trebuie să se OPREASCĂ în ÎNCHINARE 
de HOTAR-OPRIRE SFÂNTĂ, altfel face „opriri” distrugătoare în el.  
Gândurile pătimaşe sunt aceste „opriri distrugătoare”, ca Memorii 
moştenite şi produse de Viaţa ta proprie. 

De aceea în Duhovnicie este nevoie de Legi-Canoane, că acestea 
sunt OPRIRI Sfinte. Toate Nevoinţele pustniceşti şi duhovniceşti sunt 
în acest Sens de OPRIRI Sfinte. Să-ţi intre bine în cap, până nu 
reuşeşti să câştigi OPRIREA Sfântă, nici DUMNEZEU nu se va OPRI 
să se ODIHNEASCĂ în tine. Sfinţii au câştigat OPRIREA Sfântă. 

Aceste dezvăluiri ale Pustnicului mi-au lămurit multe zbateri ale 
mele. 

Aşa încercam şi eu să fac aceste OPRIRI Sfinte. Mi se păreau grele 
şi parcă Rugăciunea Minţii din Filocalie era mai uşoară. Dar am 
înţeles că cele Două Practici nu se contrazic, ci de fapt sunt acelaşi 
URCUŞ Duhovnicesc. Mintea, filocalic, nu trebuie să se fixeze-
oprească în însăşi Minte, ci în DUHUL PESTE Minte, aşa cum este 
OPRIREA în ÎNCHINARE a lui Avva Pustnicul.  
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Mulţi se plâng că acestea sunt greu de înţeles. Aşa e. Trebuie multă 
Practică şi un POVĂŢUITOR Duhovnicesc care să te „atenţioneze” 
mereu şi să te „impulsioneze”, să te încurajeze să mergi cu hotărâre pe 
„DRUM”. 

Fiecare Om este un „altul” decât celălalt, este un complex şi 
Duhovnicia este pentru fiecare în parte cu particularităţile ei. 

Mai ales pentru noi, cei de astăzi, când tinerii sunt foarte debili de 
caracter, poluaţi cu patimi grele din copilărie chiar, Duhovnicia este 
grea şi complicată. 

Duhovnicul cu „Răbdare” va câştiga pe mulţi. Zişii Ucenici vin şi 
pleacă, sunt mereu reprimiţi, până la urmă unii se „aleg” Buni Ucenici. 
Chiar şi unii Duhovnici mediocri prin Ucenicii cei Buni se vor forma 
şi vor deveni Duhovnici iscusiţi. 

Nu trebuie să „fugi” de Duhovnicul tău, chiar dacă este mai „Slab 
Duhovniceşte”, ci fii tu Ucenic Bun şi aşa HARUL va produce 
Înduhovnicirea în ambele sensuri.  

Pretenţiile exagerate sunt greşite. Cei fără Răbdare şi CREDINŢĂ 
în HARUL DUMNEZEIESC vor alerga fără rezultat şi nu vor găsi 
niciodată cele căutate. 

Am încercat aceste Relatări, poate mai mult „reconstituite”, decât 
aşa cum au fost. Eu am încercat să redau „Fondul” Situaţiilor, chiar 
dacă modul de relatare este „prefăcut” după mine. Eu nu am putut 
păstra „Limbajul” Simplu şi direct al Pustnicului, dar am păstrat cât de 
cât Modul său specific, ce a fost pentru mine o adevărată Revelaţie. 

Avva Pustnicul a fost pentru mine Răstignire şi ÎNVIERE, şi 
HARUL Duhovniciei Sale mi s-a PECETLUIT pe Fiinţa mea. 

Cu adevărat, îl consider Avva al meu cel Duhovnicesc ce m-a 
NĂSCUT la Viaţă din APĂ şi DUH. 

 
Avva al meu, Avva al meu, 
Chiar nevrednic cum sunt, 
În VEŞNICIE 
TE voi CINSTI 
Ca pe PĂRINTELE meu 
Ce m-a făcut 
DĂRUIRE Lui DUMNEZEU.  
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Între Nevoinţă şi HAR 
 
 

Încerc o succintă relatare asupra Tainei Nevoinţei Ascetice, aşa 
cum am „Petrecut-o” eu, după nevrednica Ucenicie la Avva Pustnicul.  

Consider că are mare importanţă elucidarea unor probleme ce se 
pun în mod acut în zilele noastre şi pentru cei ce vor să Urmeze o 
Trăire Duhovnicească. 

Citim Vieţile Sfinţilor, Filocalia, Paterice, dar le înţelegem 
insuficient şi adesea chiar greşit. Este nevoie de o POVĂŢUIRE în 
plus asupra acestora. Mai mult, tinerii nu mai au răbdarea să citească 
atenţi, sar şi iau doar „frânturi” ce se contrazic uneori. Lumea de astăzi 
este învăţată să asculte la radio, televizor şi aşa majoritatea nu mai au 
„propria PERSONALITATE” de „CULTURĂ Sfântă”, ci cad sub 
toate „influenţele”. 

Cel ce vrea Taina Vieţii Duhovniceşti trebuie să câştige „PERSO-
NALITATEA de Cultură Sfântă”, peste „influenţele” de tot felul.  

Ne animă Nevoinţele Sfinte şi miraculoase ale Sfinţilor, dar când să 
le Urmăm şi noi, ne împotmolim.  

În primii ani, şi eu am încercat să duc o Viaţă ascetică după un 
Sfânt care mânca doar Pâine şi Apă, doar seara, uneori la 2-3 zile. Se 
Ruga toată noaptea, dormea puţin, făcea multe metanii şi închinăciuni, 
zicea Rugăciunea Minţii Continuu. 

Avva Pustnicul îmi da libertatea, dar cu avertismentul: 
– Fiule, Sfinţii aveau un Caracter tare şi o Credinţă peste Fire şi o 

„Lepădare” totală de Sine, încât nu conta de trăiesc doar câţiva ani; în 
boală sufereau cu bucurie şi aşteptau „Trecerea în VEŞNICIE” cât mai 
repede. 

Şi într-adevăr am înţeles că eu nu mă pot Compara cu Sfinţii, de 
aceea trebuie să „Trăiesc mai pământeşte” şi mai cu smerenie. 

Chiar din primul An de Pustnicie m-am îmbolnăvit. Nu mai puteam 
mânca nimic, mă durea Stomacul şi întreg Abdomenul, aveam greţuri, 
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slăbeam şi aproape nu mai puteam face nimic. Aveam şi un suflu greu, 
tuşeam uşor, ameţeam... 

– Avva, sunt bolnav! 
– Foarte bine, Fiule, poate aşa te înţelepţeşti. 
– Ce fac, nu-mi găsesc nici un leac... M-a apucat frica morţii... mor 

aici ca un câine... 
– Deci, nu ai curajul să mori... 
– Cum să mor, când n-am făcut nimic Duhovniceşte, nu mi-am 

împlinit „Menirea”... Dacă Stau aşa, fac un păcat, ca o sinucidere... 
Mă hotărâsem ca a doua zi să ies din Pustie, să merg undeva la un 

spital. 
A doua zi l-am găsit pe Avva Pustnicul, de asemenea bolnav. Nu mai 

mâncase de câteva zile, de abia mai vorbea... De-abia acum observam... 
– Fiule, şi eu Sunt bolnav... pesemne mi-a Venit Ceasul VEŞNICIEI... 

Fie VOIA DOMNULUI. 
M-a apucat o disperare cumplită. Cum să plec şi să-l las pe Avva al 

meu... Nu!... mai bine murim amândoi... Mă voi târî ca un şarpe până 
la ultima Suflare. 

Acum, mă gândeam mai mult la Avva decât la mine... Trebuia să 
fac ceva... Cu mare greutate am aprins focul şi am pus Apă la 
încălzit... Trebuia să „bem” ceva mai întâi.  

– Şi Apa o vărs Fiule, nu te mai osteni... 
– Am făcut Ceai de Grâu... că nu aveam altceva la îndemână, de 

Grâu întreg nezdrobit. Apa clocotită peste câteva Boabe de Grâu.  
L-am făcut mai diluat.  

– Bea, Avva, câte o înghiţitură călduţă, din 5 în 5 minute. Aşa, 
amândoi în luptă cu moartea, înghiţeam Ceaiul de Grâu. Avva, după 
câteva linguri, a început să verse... 

– Foarte bine, Avva, îl încurajam eu... bea în continuare... Aşa toată 
ziua am băut Ceaiul de Grâu... parcă ne-am mai înviorat. 

Apoi cu înclinaţia mea de a face tot felul de Reţete, am pregătit câte 
un Cir fiert din Boabe de Porumb pe care le zdrobeam între pietre. Şi 
aşa, cu tot felul de combinaţii, cu Urzici, ne-am pus pe picioare, din 
Milostivirea DOMNULUI. 

De aici am înţeles nişte lucruri, pe care ar trebui să le ştie toţi 
Nevoitorii Duhovniceşti.  
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Mulţi pornesc direct la nişte Nevoinţe aspre ce-i costă apoi scump. 
Dacă Sfinţii le-au putut face, este altceva. 

Nevoinţa Duhovnicească, mai ales cea Pustnicească şi Călugărească, 
are Trei puncte de bază: Ascultarea de un Duhovnic, Postul şi Rugăciunea. 

Mulţi, neavând un Duhovnic iscusit, trec direct la Post şi Rugăciune, 
după capul lor, sub masca vreunui Sfânt, care aşa ar fi făcut. 

Aşa am făcut şi eu. Avva pustnicul mi-a dat câteva indicaţii, dar 
felul meu de a fi neascultător şi Nevoinţa Pustnicului cea deosebită m-
au adus la „încercări grele”, ce puteau să-mi fie fatale. 

Avva Pustnicul era spre Sfârşitul Nevoinţelor Sale şi îşi putea 
permite un „extremism”, dar eu de abia începeam. 

Mai mult, Avva era de neam tare, ca ţăran sănătos; eu eram debil, 
Crescut cu Chimicale. 

Coliba unde stăm era slabă, sufla vântul prin ea şi eu la început 
stam tocmai în curent. Aşa aveam mereu spatele rece şi picioarele la 
fel. Deşi era spre Vară, mai făceam câteodată focul, că între pietrele 
unde ne era pustnicia cu greu se încălzea locul.  

Mi-am făcut din lemne ca un pat mai sus, că pe jos trăgea o răceală 
grozavă. 

Cel mai complicat mi-a fost până a găsi o poziţie de Rugăciune. 
Am încercat ca la unii Sfinţi să Stau mult în Picioare, dar eu după o 
jumătate de oră trebuia să stau jos, că nu mă mai ţineau. Pe scăunel, mi 
se răceau Picioarele şi mai tare. Am găsit poziţia în genunchi, cu 
şezutul între tălpi, ce încălzeau astfel picioarele, poziţie la început cam 
incomodă, care cu timpul a devenit chiar odihnitoare. Mai stam aplecat 
tot în genunchi, cu fruntea jos şi cu mâinile întinse, aşa cum se Ruga 
Sfântul Moise Arapul. De asemenea, din genunchi, drept, cu mâinile în 
Cruce, sau în Sus ca Sfântul Pahomie şi Uneori ridicam Capul şi 
Ochii, sau coboram. 

– Avva, cum Stai la Rugăciunea mai lungă de Priveghere, de toată 
noaptea? 

– Fiule, pentru mine, important este să fac ÎNCHINAREA, să stau 
cât mai mult timp NEMIŞCAT în această ÎNCHINARE şi să am 
RĂBDAREA de a-mi petrece toată Vremea în Rugăciune. Mulţi, 
Fiule, nu au RĂBDAREA Rugăciunii, şi aşa nu ajung niciodată la 
„PETRECEREA Sfântă” a Rugăciunii. Am fost şi eu un timp Frate de 
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Mănăstire. Duhovnicul meu îmi spunea: „Să fugi repede la Slujbele 
Bisericii şi să ai RĂBDARE, chiar dacă te fură gândurile, nu te simţi 
prea bine... să nu ieşi din Biserică de-ai muri...” M-am luptat mult cu 
aceasta. Duhovnicul m-a pedepsit să mai stau încă o oră în tinda 
Bisericii după Slujbă, pentru că odată am ieşit afară. Mi se părea o 
„exagerare”, dar am înţeles că este de mare importanţă această „dârzenie 
a RĂBDĂRII”, fără de care eşti un „muieratic”. Tot Duhovnicul acela 
mă punea să stau NEMIŞCAT în Biserică, când în Picioare, când în 
genunchi, când din genunchi aplecat... Simţeam uneori că îmi „crapă” 
oasele în această NEMIŞCARE. Am înţeles un fapt de mare Taină. În 
Rugăciune, Mintea şi Simţurile şi toată Fiinţa ta Suflet şi trup nu pot sta 
în loc, ele au VIAŢĂ. Deci nu le poţi OPRI pe loc, dar poate faci 
altceva, să le INTRODUCI într-o MIŞCARE-OPRIRE. 

Mi-a fost greu până a pricepe aceasta. Să faci o PRACTICĂ a 
OPRIRII pe loc, care de fapt este o MIŞCARE şi aceasta, dar pe altă 
stare. Tocmai MENŢINEREA aceasta a NEMIŞCĂRII-OPRIRII este 
o MIŞCARE PESTE Mişcarea obişnuită. Şi Rugăciunea este o MIŞ-
CARE PESTE Fire, în care se ODIHNEŞTE DUHUL DUMNEZEIESC 
şi te ODIHNEŞTI şi tu însuţi. 

Fă această MIŞCARE a NEMIŞCĂRII-OPRIRII şi aşa vei câştiga 
Starea de Rugăciune. 

Specificul acesta al Pustnicului mi-a dat o înţelegere şi mai adâncă 
a Rugăciunii Filocalice. Este va să zică, o „ODIHNĂ” în MIŞCAREA 
de DUH, a Rugăciunii Minţii şi Inimii.  

Dar pe mine mă interesa şi ce efecte au aceste Stări asupra Trupului 
şi Sufletului. Dacă nu te mişti trupeşte, te anchilozezi şi te îmbol-
năveşti. 

Mulţi vor să facă pe „misticii”, dar fac nişte greşeli mari ce 
compromit Adevărata Mistică şi aşa o batjocoresc fără voie. 

Mulţi cred că deodată se pot opri toate necesităţile trupului, că poţi 
trece dintr-o dată în DUHUL Cel peste Fire. Dar nu este chiar aşa. 

Mai ales la Pustnici, la cei care fac Practici de Liniştire, se pun trei 
probleme acute: mâncarea sănătoasă, menţinerea unei funcţii normale 
a Corpului, starea psihică-mentală sănătoasă. 

Îl urmăream adesea pe Avva Pustnicul, în aceste direcţii. 
Asupra mâncării cu Pâinea Pustnicească eu am înţeles multe Taine şi 

aşa am făcut o adevărată medicină, teologie şi mistică în această privinţă. 
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Avva Pustnicul păstra TRADIŢIA Pustnicească autohtonă, cu 
această Pâine Pustnicescă, Grâu sau alte Cereale, măcinate-zdrobite, 
făcute o Cocă tare, întinsă apoi subţire la aer (soare, de este vreme 
bună) şi făcută ca un Pesmete. 

Această Pâine Pustnicească este Pesmetul tradiţional al Pustnicilor 
vechi, al Călugărilor de prin Schituri şi al Pelerinilor. Şi acum la 
Muntele Athos se fac Pesmeţi pentru cei izolaţi şi Pustnici.  

Eu susţin cu tărie „VALOAREA” acestei Pâini Pustniceşti, că am 
înţeles ce înseamnă o mâncare sănătoasă Pustnicească şi una ne-sănătoasă. 

Am cunoscut un Frate de mănăstire, care în râvna lui mânca doar 
Posmagi, ca să fie aşa cum făceau Sfinţii Părinţi din Vechime. 

Posmagii erau Pâine obişnuită coaptă, făcută felii subţiri şi uscate 
bine (de obicei tot la cuptor). Dar Pâinea de acum este mai mult albă, 
în care nu mai există acele principii hrănitoare, şi mai mult, prin 
Coacere şi uscare tot la temperatură mare se distrug toate elementele 
Vii, rămânând doar materii anorganice. 

Fratele de care spuneam mânca astfel de Posmagi doar, şi Apă 
simplă. După vreo săptămână îl văd trist şi bolnav. 

– Ce-i cu tine? 
– Ce scrie prin cărţi despre mâncarea doar cu Pâine-Posmagi şi Apă 

este o minciună... În loc să-ţi dea Sănătate, te îmbolnăveşte. 
– N-ai citit bine, Frate, de aceea ai ajuns aici. Cei din Vechime, 

chiar de coceau Pâinea la Cuptor, era din Grâu întreg, nu ca astăzi, din 
Făină albă. Mulţi Pustnici făceau un fel de Lipii, Cocă pusă pe plită. 
Mai mult, Sfinţii foloseau şi câte o Verdeaţă pe lângă Pâine. De 
asemenea, oamenii din Vechime erau mai „tari” cu trupul, noi, cei de 
astăzi, suntem crescuţi cu „îngrăşăminte chimice”. Şi dacă totuşi Vrei 
să urmezi pe Sfinţi, fă Pâinea Pustnicească, necoaptă, sau Grâu zdrobit 
şi muiat şi ţinut de seara până dimineaţa, dar cu atenţia să nu 
fermenteze. Unii fac un fel de „borş”, lăsând să fermenteze cu Apă 
multă, dar pentru Tineri aceasta produce patimi trupeşti.  

Aşa, cu acel Frate am început o căutare de Hrană Duhovnicească 
Sănătoasă. Eu mai citisem şi ceva despre medicină şi aşa am ajuns la 
nişte concluzii clare. 

Cel ce Vrea să ducă o Viaţă Duhovnicească deosebită mai întâi 
trebuie să ştie ce să mănânce. Eu fac această „filozofie” asupra 
mâncării pentru că eu însumi m-am lovit tare de această problemă. 



 343 

Mai ales ca Tânăr trebuia să am o mâncare Ascetică, Sănătoasă 
trupeşte, şi încă o problemă foarte delicată, să am o mâncare care  
să-mi „atenueze patimile tinereşti”, peste care nu poţi trece aşa uşor. 
Tânărul şi chiar adultul este în primul rând „desfrâu”, apoi este 
„mâncare” şi în ultima parte este „Mintea”. 

Bine spunea un Duhovnic: Omul este de trei ori „pântece”: plăcere-
desfrânare, plăcere-mâncare, plăcere-gândire. 

Se zice că un Sfânt vedea pe majoritatea oamenilor, şi mai ales pe 
Tineri, că aveau Capul în Burtă. De aici pesemne şi acele poveşti 
populare cu oameni cu Capul în Burtă. Acest fapt este cu adevărat o 
„Realitate”. 

Aşa am înţeles eu de ce Sfinţii din Vechime erau aşa de „porniţi” 
pe Postul mâncării. De fapt, nu era mâncare propriu-zisă, ci pântecele 
„locul morţii Omului”, „groapa transcendentală a păcatului Adamic”. 

Taina „păcatului Adamic” este foarte complexă, de a putut 
„transforma” pe Omul Nemuritor de Rai în Omul muritor. 

Biblic, „păcatul Adamic” este „consemnat” ca „păcatul mâncării”, 
ce este simbol, dar şi realitate, că acest „păcat” a deschis tocmai 
„groapa pântecelui”.  

Omul morţii este „Omul pântecelui” şi de aceea Sfinţii aici dădeau 
bătălia pe Viaţă şi pe moarte. Cel ce vrea să Urmeze pe Sfinţi trebuie 
să aibă clară şi în atenţie permanentă această problemă. 

Omul până nu iese din „groapa pântecelui” nu va putea vedea 
niciodată „LUMINA de SUS”. 

Dar „pântecele” este „desfrâu, mâncare, orbirea simţurilor”. Cel 
Duhovnicesc cu acestea trebuie să se lupte. 

Păcatul Adamic este o Taină, dar avem din plin „urmările nefaste” 
ale acestuia: moartea, groapa, autodistrugerea, uciderea. 

Am înţeles un fapt pentru Duhovnicia Creştină-Biblică: Centrul 
Omului să nu fie în Pântece, în acest „loc misterios” al păcatului. Omul 
obişnuit este peste 90% cu Centrul în Pântece, ca autoplăcere, autotrăire. 

Am observat că majoritatea celor ce încep o Viaţă Duhovnicească 
se „plâng” de dureri în abdomen, şi fac tot felul de tulburări gastrice, 
ce sunt puse pe seama Postului.  

Eu am înţeles misterul: OPRIREA plăcerii Pântecelui produce o 
adevărată „explozie contrară”, de unde fenomenele respective. 
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Am observat la Fraţii Tineri care intră în Mănăstire că imediat „parcă 
se opăresc”, se ofilesc dintr-o dată... Din cei agili şi Vioi în lume, în 
mănăstire devin parcă fără vlagă, se îmbolnăvesc mereu, acuză nişte 
simptome confuze, mai ales abdominale. De asemenea, cei care încep să 
se NEVOIASCĂ Duhovniceşte parcă intră într-o anormalitate. 

Acum înţeleg eu de ce Omul în lume are „Circuitul său de Viaţă”, 
activ, susţinut mai ales de „plăcerile lumii” ce sunt de fapt „plăcerile 
pântecelui”, ca desfrâul, mâncarea, băutura, distracţiile pătimaşe. 

Intrat în Mănăstire, Tânărul face un „STOP” acestora. Această 
OPRIRE „explodează” în primul rând în pântece-abdomen şi provoacă 
boală şi răbufniri pătimaşe tinereşti.  

Un stareţ de schit oprea pe Tinerii începători să Postească şi să se 
Roage. Curios! Avea însă o intuiţie Duhovnicească. Pe cel Tânăr-
începător nu-l „STOPA” direct. Pe tinerii care vor ei dintr-o dată să 
facă pe Sfinţii pedepseşte-i chiar. 

De aceea în Mănăstirile mari este o Viaţă mai activă fizic, fapt pentru 
care mulţi se plâng că sunt împiedicaţi de la o „Trăire mai înaltă, de 
DUH”. 

Atenţie! În Mănăstirile mari mai ales, unde vin mulţi Tineri, trebuie 
să fie o astfel de „Activitate” aparent tot fizică, trupească, tocmai pentru 
a oferi o „aclimatizare” şi o trecere uşoară spre cele Duhovniceşti. 

Am cunoscut şi eu Tineri ce păreau normali şi care după câteva 
Luni de Mănăstire şi-au dat pe faţă chiar unele boli psihice, pe care 
nici ei nu ştiau că le au, de abia acum evidenţiindu-se. 

Este clar: STOPAREA Circuitului Vital, prin Viaţa Duhovnicească, 
grăbeşte explozivitatea anormală atât a Trupului, cât şi a Sufletului.  

Acum înţeleg de ce prin Post şi Rugăciune se declanşează nişte 
„energii puternice”, încât unii pot Posti îndelung şi au Putere şi mai 
mare. Rugăciunea este STOPAREA Circuitului Vital propriu şi 
aceasta se face o adevărată „Hrană ascunsă şi tainică”. 

Dar, cum spuneam, această STOPARE, având Centrul său în 
„pântece-abdomen”, produce acele fenomene şi cu greu de remediat. 

Mulţi sunt nedumeriţi de ce tocmai cei ce duc o Viaţă Duhovnicească 
sunt bolnavi fără tămăduire şi se zbat cu tot felul de neputinţe. 

Înţelegeţi! Viaţa Duhovnicească este „IEŞIREA” din „groapa 
păcatului”, care IESE cu toată nocivitatea morţii şi distrugerii, încât 
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aceasta „explodează” tocmai în „locul” unde Omul o are mai mult prin 
ereditate şi dobândire proprie. 

Au fost şi Sfinţi care s-au luptat din greu cu „patimile păcatului”, ce 
refuzau să se „retransforme” în „VIAŢA cea fără de moarte”. Sfinţii 
cu Sfintele MOAŞTE, cărora nu le-a putrezit Trupul, au câştigat din 
plin aceasta. 

Sfinţii au fost însă dârji şi hotărâţi şi şi-au jertfit Trupul şi Sufletul 
pe „ALTARUL Lui HRISTOS”. Aşa Sfântul Vasile cel Mare era 
bolnav din copilărie, dar nu a cedat şi a murit neîmplinind nici 50 de 
ani. Aşa a fost Sfântul Ioan lacob Hozevitul, care suferea groaznic de 
tulburări gastro-intestinale. Majoritatea Sfinţilor se îmbolnăvesc, dar 
boala lor este această „PREFACERE Duhovnicească”. 

De evidenţiat este faptul că în această PREFACERE Duhovnicească 
trebuie cu adevărat POSTUL şi Rugăciunea, altfel apar fenomene şi 
mai rele şi mai distrugătoare. După ce ai „declanşat Duhovnicia”, ai 
intrat în „Focul nestins” al VIEŢII, din care nu mai ai unde să fugi şi 
să ieşi. 

Toţi care au dus un timp o Viaţă Duhovnicească şi apoi au 
abandonat-o au rămas Stigmatizaţi şi taraţi până la moarte cu patimi 
grele. Aici este „riscul” Vieţii Duhovniceşti ce „declanşează FOCUL 
MISTUITOR” al PREFACERILOR. 

Cum menţionam, la Tineri, FOCUL Duhovnicesc este foarte 
„exploziv”, cu efecte mai ales în boli abdominale, patimi tinereşti şi 
chiar simptome psihice. La Femei explozivitatea este adesea şi mai 
violentă. 

Un Frate de Mănăstire merge la un Avva Bătrân: 
– Avva, aici în Mănăstire mă luptă patimile mai tare decât în lume. 

Plec. 
– Degeaba, Fiule. De acum „FOCUL Duhovnicesc” te va fierbe, te 

va prăji până la scrum şi în lume de te întorci vei pătimi şi mai amarnic. 
Nu mai ai ce face, ACCEPTĂ ARDEREA FOCULUI Duhovnicesc, 
Suferă orice PREFACERE, fie ca boală, fie ca patimi... Vrei nu vrei, 
POSTEŞTE şi te ROAGĂ, chiar forţat... chiar dacă POSTUL îţi 
menţine boala, nu ceda, POSTUL este un Medicament de Mare Taină 
pe care-l ştiu doar adevăraţii Trăitori Duhovniceşte. 

POSTUL produce miraculos tocmai „PUTEREA energetică” de 
care ai nevoie. 
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Aşa era un Călugăr foarte bolnav şi nici un leac nu-l ajuta. Era slab 
ca o umbră. Aşa au început să-l ghiftuiască ziua şi noaptea cu 
mâncăruri şi băuturi. După o săptămână a murit. 

Deci, Circuitul Vital la unii este foarte puternic şi aceasta le poate 
„Hrăni” mult timp trupul. POSTUL îl Activează în mod deosebit. Cum 
opreşti POSTUL se face o „Stingere bruscă” ce este fatală, de aceea 
Sfinţii din intuiţie Duhovnicească menţineau POSTUL cu încăpăţânare. 

Dar mulţi nu mai ştiu cum să POSTEASCĂ. 
De la Avva Pustnicul am înţeles că POSTUL Duhovnicesc nu este 

atât în „durată”, să mănânci seara, sau la două-trei zile şi apoi să te 
îmbuibi cu mâncări tari şi nocive, ci în ce ANUME mănânci. 

Avva Pustnicul nu-mi da voie să mănânc decât Pâinea Duhovnicească, 
Verdeţurile de prin pădure şi Fructele de ocazie, în rest nimic, cu 
stricteţe fără dezlegare. Puteam mânca când mi-era foame şi de mai 
multe ori pe zi.  

– Avva, îi ziceam eu, această Hrană nu satisface toate necesităţile 
trupului nostru... mai trebuie şi câte oleacă Brânză, ouă, fasole... lipsa 
de proteine din alimente produce ciroza Ficatului, care nu mai are leac. 
Se umflă Ficatul în tine, prinde Stomacul şi toate organele, te umfli, ţi 
se blochează Rinichii şi gata... Şi unii Sfinţi au avut aceasta. Sau faci 
boală de Plămâni şi nu ajungi la 50 de ani.  

– Fiule, Viaţa Duhovnicească te costă, important este să ajungi la 
„REZULTATUL Duhovnicesc”. Sfinţii l-au ajuns. 

– Şi dacă eu nu ajung şi mor ca prostul înainte de vreme? Nu este 
mai bine să evit? 

– Fiule, totul depinde de tine direct şi Personal. Ce ştiu eu şi îţi 
spun şi ţie este faptul că trebuie să „ARZI şi să CRĂPI” în FOCUL 
Duhovnicesc şi să te PREFACI în DUHUL de TAINĂ. Nu există altă 
cale şi altă metodă, decât a Sfinţilor Părinţi: Să IEŞI din „groapa 
păcatului” ce este în noi în „locul pântecelui”. POSTUL este singura 
„SCARĂ” şi RUGĂCIUNEA singura „ARDERE şi CURĂŢIRE”. 

Eu la început consideram această „fixitate” ca o „prostie tradiţională”, 
dar cu timpul am înţeles adâncul cel de Taină. 

Trebuie o FORŢARE de extremă, altfel nu „CRAPĂ”, cum zicea 
Avva. Este riscantă şi neplăcută, dar trebuie... trebuie... Sfinţii au fost 
„extremişti” şi aşa au FORŢAT până la ultima limită, cu preţul 
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propriei Vieţi. Sfinţii doreau să moară cât mai repede, dar în 
„MISTUIREA FOCULUI Duhovnicesc”. Puţini mai au acest curaj. 

Un Frate merge la un Avva:  
– Nu mai pot, sunt şi bolnav, patimile mă muncesc, degeaba Postesc...  
– Du-te şi mănâncă la Obşte, ciorbă, brânză, ulei...  
După un timp:  
– Avva, acum îmi este mai bine... POSTUL îmi producea un FOC 

insuportabil.  
– De, Fiule, nu toţi pot SĂRI în FOCUL Duhovnicesc. Mulţumeşte-te 

cu mai puţin.  
Un alt Frate vrea cu orice chip să URMEZE pe Sfinţi, îi cere 

Binecuvântare Duhovnicului.  
– Bine, Fiule, dar Vrei cu adevărat să declanşezi în tine boli, patimi 

ce stau acum acoperite, lupte pe Viaţă şi moarte cu lepădarea de Sine, 
cu ARDEREA ce te duce până la pragul morţii... accepţi să mori de 
tânăr. Fii atent şi nu te angaja la ce nu poţi. Ţine mai bine Calea de 
mijloc, şi mulţumeşte-te cu o Duhovnicie slabă, dar sigură şi în rest 
Mila Domnului.  

Sfinţii mergeau pe „RUPTURILE şi CRĂPĂRILE de Taină”, ce 
sunt „un Eroism al Sfinţilor”. 

Aşa am înţeles că este o deosebire între POSTUL de Taină  
Duhovnicesc şi aşa-zisul Post-regim medical.  

Sfinţii acceptau să moară de Ciroză Hepatică, dar Câştigau 
PREFACEREA DIVINĂ Dincolo de materia Trupului, care TAINIC 
apoi Prefăcea şi Trupul în „Acel Duhovnicesc” de „Sfinte MOAŞTE”. 

Eu am încercat o „îmbinare” între Duhovnicie şi medicină. Este 
posibilă oare?... S-ar putea totuşi evita multe suferinţe. 

Un Duhovnic spovedea toată ziua şi nu ajungea să mănânce decât 
seara târziu, când Ucenicii îi aduceau mâncare zis „consistentă” să-l 
refacă pe Avva, mai ales „fasole bătută”, chiar prăjeli cu ulei mult, cu 
dulciuri. Bietul Avva, ziua balonat, ţinea gazele şi aşa de două ori a 
făcut operaţie de încurcătură de maţe. De asemenea, pentru că nu bea 
nimic ziua, doar seara, a făcut şi un blocaj renal şi a trebuit să-i scoată 
un Rinichi... 

Oare nu se putea evita aceasta? 
Putea face o pauză să mănânce şi la Prânz, să bea Apă printre 

picături, chiar Spovedind.  
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Un alt Bun Duhovnic Sta mult pe scaun tot la Spovedanie de i se 
umflau picioarele... A ajuns să-i cangreneze şi chiar să i le amputeze. 

Un altul primea multe dulciuri de la credincioşi şi aşa a făcut un 
diabet nevindecabil.  

Un altul, Duhovnic la Maici, abţinându-se mult cu ieşitul afară, a 
făcut o Prostată canceroasă. 

Un alt Duhovnic era învinuit că mănâncă mult, că bea şi adesea 
mânca şi carne. Dar acesta era vesel, bine dispus, prietenos, sfătos şi 
toţi se linişteau pe lângă el. Cum vine asta? Cum am amintit. FOCUL 
MISTUITOR Duhovnicesc este „înmuiat” de mâncarea bună şi 
abundentă şi unora le face bine aceasta. 

Iată de ce „Viaţa Duhovnicească” este un „complex” adesea contra-
dictoriu. Fericiţi cei care pot deosebi cu adevărat lucrurile, ca să-şi 
aleagă „Calea” ce li se potriveşte şi pe care sunt „capabili” să o 
urmeze. Cei care se „silesc cu fixitate” să fie ca ei, ori POSTITORI, 
ori moderaţi, ori fără nici o oprelişte, fac o mare greşeală ce produce 
mari tulburări şi chiar distrugeri în cele duhovniceşti.  

Fiţi cu discernere şi vă probaţi propriile posibilităţi. De vă hazardaţi 
în „MISTUIREA FOCULUI Duhovnicesc”, faceţi şi „Asceza 
extremistă”, dar cu riscurile respective, de boală, de lupte nefireşti, de 
RUPTURI şi CRĂPĂRI de TAINĂ ce adesea sunt insuportabile şi 
care doar prin HARUL DUMNEZEIESC se trec. 

În general, mergeţi pe „Calea de mijloc”, cu POST şi RUGĂ-
CIUNE fără exagerare, ca să fiţi totuşi şi în Viaţa cea Duhovnicească. 

Cei cu Viaţă Duhovnicească vor fi mai bolnavi, aparent mai debili, 
faţă de cei lumeşti, ce sunt vioi şi „frumoşi”.  

Aşa se zice şi în Biblie, că „Feţele oamenilor erau mai frumoase” 
tocmai prin acest fapt, că „Circuitul Vital” le era în organele trupului 
ce le da o aparentă dezvoltare, dar care are în sine Sămânţa distrugerii 
şi a morţii.  

La cei Duhovniceşti, Circuitul Vital ia altă DIRECŢIE, de 
PREFACERE Sfântă, dar cu FOC MISTUITOR a tot ce este „moarte 
şi păcat”, de unde declanşarea bolilor de curăţire şi a unor STĂRI de 
PREFACERI de Taină Duhovnicească, ce scot pe Om din „groapa 
morţii păcatului”. 

Cei Duhovniceşti „acceptă” DRUMUL CRUCII Duhovniceşti, fără 
să le fie teamă de boală şi alte suferinţe şi încercări. 
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Cei Duhovniceşti se mulţumesc să fie mai „urâţi” trupeşte, mai 
slabi, dar cu FOCUL Duhovnicesc de o PUTERE miraculoasă ce 
„mută” şi munţii din loc. Cei Duhovniceşti au tocmai această TĂRIE 
de DUH ce trece peste toate „legile firii şi ale lumii”.  

Astăzi se „aleargă” după mistici şi tot felul de practici magice, zis 
energetice, care să dea vitalitate, în boli mai ales... Acestea nu sunt 
„Duhovniceşti”, ci eventual medicale şi sportive. 

Ce m-a mai preocupat pe mine a fost „STAREA Duhovnicească” a 
Sfinţilor.  

Specificul Pustnicului avea o Poziţie a Trupului cât mai fixă, 
îndelungată, aşa-zisa „NEMIŞCARE ca în ICOANĂ”. 

– Cum stai, Avva, în RUGĂCIUNEA de ÎNCHINARE? 
– Fiule, în primul rând să faci „Sensul ÎNCHINĂRII” şi apoi să 

Stai într-o poziţie a Corpului NEMIŞCATĂ cât mai mult timp. Dacă 
nu faci această NEMIŞCARE-OPRIRE, nu poţi ţine ÎNCHINAREA. 

Baza este să faci Sensul ÎNCHINĂRII Sfinte şi să o introduci într-o 
NEMIŞCARE a Corpului şi aşa NEMIŞCAREA la rândul ei se 
introduce în ÎNCHINARE şi devin Una. Interesant că NEMIŞCAREA 
devine tocmai REPETAREA Mişcării ÎNCHINĂRII de Taină şi aşa te 
poţi RUGA îndelung. Poţi să faci şi ÎNCHINAREA cu Metanii, cu 
Închinăciuni, dar cu NEMIŞCAREA unei Poziţii a Corpului se face cel 
mai bine.  

Avva al meu zicea că fiecare îşi alege Poziţia convenabilă. Unii 
Stau mult în Picioare; alţii cu Mâinile în Sus, sau lateral ca o 
Răstignire; alţii în genunchi drept sau aplecat sau stând; alţii pe un 
scăunel mai jos sau mai înalt; cei bolnavi stau chiar în pat, rezemaţi pe 
perne; alţii, asociind şi cu respiraţia. 

Eu am înţeles Taina acestor zise „Stări Duhovniceşti”, fiind, ca 
POSTUL şi RUGĂCIUNEA, al Treilea STÂLP de Taină. 

Cei ce se ROAGĂ ocazional şi fugitiv nu bagă în seamă acestea, 
dar pentru Cel ce se Roagă îndelung este de mare importanţă. 

De ce o poziţie de OPRIRE şi chiar forţată? FOCUL Duhovnicesc 
ce se declanşează trebuie Strunit şi înmuiat; altfel devine vătămător. 

POSTUL şi RUGĂCIUNEA aprind acest FOC şi Starea-Poziţia 
OPRITOARE îl canalizează după nevoie. Cei ce nu fac aceste OPRIRI 
fac nişte „explozii” urâte şi îngrozitoare, cu tulburări distructive fizice 
şi psihice. 
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POSTUL, el însuşi, este OPRIREA mâncării, ce forţează Circuitul 
Vital să se autoconsume, să consume reziduurile toxice, şi să Hrănească 
Corpul. 

Dar nu este de ajuns. Mai trebuie o „Forţare” a Stării-Poziţiei 
Corpului, care face o „DESCHIDERE” şi o Desfundare, altfel rămân 
blocaje explozive în diferite părţi organice. 

Eu fac această „filozofie”, ce este respinsă de unii, dar cei ce 
Practică mai intens se vor lovi de cele ce eu încerc să le consemnez. 

Mai mult, aceste OPRIRI să nu fie pe Organe explozive, ci pe  
părţile de DESCHIDERE şi RESPIRAŢIE. 

Sfinţii Părinţi au observat că RUGĂCIUNEA în Picioare linişteşte 
Mintea şi trupul. De aceea Tinerii şi pătimaşii în special merg mult, 
fac excursii, aproape nu stau jos şi aceasta îi calmează. 

– Avva, zice un Frate, sunt muncit de gânduri şi patimi... Fiule, 
mergi zilnic pe jos până te dor Picioarele şi aşa vei avea o uşurare. Şi 
aşa de mult se nevoia, că nu sta niciodată jos, doar când dormea. Aşa 
îşi putea „stăpâni” circuitul său exploziv, şi când mânca sta în picioare.  

La fel este Nevoinţa RUGĂCIUNII cu Mâinile în sus, sau lateral, 
până ţi se pare că amorţesc. 

Cei cu tulburări Abdominale să facă aceste Stări-Poziţii ale 
Picioarelor, cu Statul Nemişcat, dar şi cu metanii ce forţează Circuitul 
Vital în Picioare şi-l descongestionează din Abdomen. 

Iar cei cu tulburări de Plămâni şi Cap să facă Stările-Poziţiile 
Mâinilor.  

Bolile Abdominale şi cu cele de Picioare se asociază, ca şi cele de 
Plămâni şi Cap cu Bustul şi Mâinile.  

Acestea nu sunt invenţii, ci intuiţii Duhovniceşti, ce ajută mult în 
Nevoinţa Duhovnicească. 

Mulţi au Bustul cu Respiraţia blocate, şi Starea cu Mâinile în Sus şi 
lateral, în Unire cu ÎNCHINAREA RUGĂCIUNII, linişteşte mult şi 
ajută pe Nevoitorii Duhovniceşti.  

Avva Pustnicul avea şi el aceste intuiţii, preluate şi din Tradiţia pe 
care o Urma. În ultimul timp stătea pe un scaun, dar cu P icioarele 
ridicate pe un altul, că i se umflaseră şi se cam înnegriseră, şi-l dureau. 
Sta aşa în NEMIŞCARE ore întregi şi, curios, i se încălzeau. Forţarea 
NEMIŞCĂRII îi accelera circulaţia. Îmi zicea zâmbind:  
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– Dacă mişc des Picioarele, mi se răcesc, dacă le ţin cât mai mult 
NEMIŞCATE, mi se încălzesc. 

Mai făcea şi nişte mişcări proptind picioarele şi întinzându-le cu 
presiune, totodată presând Spatele şi şira Spinării şi Stătea aşa cât 
putea de mult, până se „încălzea”. În ultimul timp se plângea de o 

„răcire generală”. 
De asemenea, îşi întindea Mâinile cât mai sus şi le lăsa uşor pe 

spate, tot cu presiune pe şira Spinării.  
– Eu, Fiule, fac acestea tot ca ÎNCHINARE, considerându-mă pe 

CRUCE, ca o Răstignire, şi aşa nu pierd RUGĂCIUNEA 
ÎNCHINĂRII.  

Mai Stătea aplecat, de se „cocoşase”... dar când întindea Mâinile în 
Sus şi le lăsa uşor pe spate, se îndrepta... Uneori ridica sau cobora 
Capul. 

Avva, în simplitatea lui Duhovnicească, le considera cu adevărat tot 
Nevoinţe Duhovniceşti, şi aşa totul la el era Viaţă Duhovnicească. 

– Fiule, îmi zicea Avva, un timp n-am mai făcut acestea, şi n-am 
mai putut sta mult la RUGĂCIUNE, aveam gânduri şi tot Corpul  
mi-era greu.  

Trebuie să mai fac încă o menţiune de mare importanţă: în aceste 
Stări-Poziţii să nu fii Atent pe ele, ci pe sensul ÎNCHINĂRII, şi uneori 
pe NEMIŞCAREA ce trebuie păstrată cât mai mult timp, ca o 
„forţare”. 

Ce este încă de reţinut este faptul că nu atât Poziţia, cât menţinerea 
forţată a NEMIŞCĂRII are o Taină a ei, NEMIŞCAREA Sfântă de 
ICOANĂ. 

Am considerat că aceste evidenţe pot fi folositoare celor ce se mai 
„avântă” pe Calea de TAINĂ a Duhovniciei. Sfinţii Părinţi mai bătrâni 

se duc la Cer şi Tinerii de astăzi rămân cu lipsuri şi goluri 
Duhovniceşti.  

Rugăm pe Sfinţii Părinţi să ne LASE din HARUL lor, să-i putem 
totuşi URMA şi aşa să Continuăm Calea Sfântă a NEVOINŢEI de 

TAINĂ. 
Şi Avva Pustnicul citea din Psaltire, şi din alte Cărţi Sfinte, dar 

Specificul său era în mod deosebit Gestul ICONIC al ÎNCHINĂRII. 
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Zicea adesea şi Rugăciunea cu NUMELE Preasfânt al DOMNULUI 
IISUS HRISTOS, dar tot pe ÎNCHINARE. Avea mare evlavie la 
MAICA DOMNULUI, şi cinstea pe Sfinţii Pustnici în special.  

 
Avva al meu, Avva al meu, 
Mi-ai fost cu adevărat 
CHIP de Nevoinţă şi HAR, 
Dar mă tânguiesc 
De Slăbiciunea mea, 
Că nu te-am URMAT 
Cum ai fi vrut 
Şi ai aşteptat. 
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Mistica Morţii 
 
 

Mistica trecerii în VEŞNICIE. Ultimele file de jurnal. 

Nu suferinţa şi boala mă frământă acum, ci apropierea de „Hotarul 
cel mare” dintre lumea de naştere şi lumea VEŞNICIEI. Chiar dacă nu 
era păcatul, repercusiunea sau moartea, acest Hotar ar fi existat, fiind 
Uşa de trecere între cele două lumi: lumea de jos şi lumea de Sus. Noi 
suntem Fiinţe create şi nu ne putem confunda niciodată cu 
DUMNEZEU. 

Noi suntem creaţi, născuţi ca Făpturi, cu Suflet direct de la 
DUMNEZEU, şi Memorial de creaţie din părinţi de naştere, de zămis-
lire prin care creştem, încât tot Memorialul de naştere, de zămislire, ne 
este nouă întâlnirea cu Ziditorul şi cu însuşi DUMNEZEU. Cât timp 
creştem în lumea de jos a naşterii şi a creşterii avem raze de 
DUMNEZEIRE, dar trebuie să vină momentul când trebuie să dăm 
faţă cu DUMNEZEU, şi aceasta se face-n lumea VEŞNICIEI. Păcatul 
cu moartea rupe şi distruge în Fiinţa noastră, şi aşa trecerea Hotarului 
VEŞNICIEI este tot mai dificilă şi devine chiar înspăimântătoare. La 
timpul potrivit, vrei nu vrei, trebuie să treci acest Hotar, şi acum eşti 
pus la proba cea mare a Vieţii.  

Când suntem în starea creşterii în lumea de jos, avem stări de 
Conştiinţă confuze şi nestatornice, şi aşa conştiinţa noastră personală 
se zbate între realul VEŞNICIEI şi realul vremelniciei. Acum însă, noi, 
prin chipul, modelul, asemănarea VEŞNICIEI ca Chip al Asemănării 
DUMNEZEIEŞTI, acum acest chip se zbate să găsească împlinirea, şi 
aşa ne împinge spre Hotarul VEŞNICIEI, să-l trecem. Această împin-
gere din noi este germenele creşterii ce trebuie să devină statornicia 
VEŞNICIEI. 

Moartea datorită păcatului ne aduce frica şi goliciunea noastră şi 
neputinţa şi frica de trecerea „Hotarului de foc”. Focul Hotarului 
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VEŞNICIEI este aşa de mistuitor, încât ne va arde tot ce este stricător 
în noi, şi vai şi amar că datorită păcatului ne vom arde şi Sufletul şi 
trupul de toată stricăciunea. Ne vom vedea goi şi rupţi, şi mutilaţi, de 
nu ne vom mai recunoaşte. Şi vom trece ori în LUMINA VEŞNICIEI, 
ori în sensul invers al Vieţii întunericului morţii, al ruperii.  

De aceea sunt necesare bolile, suferinţele, necazurile din lumea 
aceasta, ca să creştem, ca să ne curăţim de stricăciunile noastre, să 
avem posibilitatea unei treceri fără posibilitatea unei păcătuiri. Sfinţii 
chiar vroiau şi doreau aceste curăţiri înainte de moarte. Pentru unii 
moartea este ca o trecere blândă, pentru alţii foarte dură. Ambele au 
însă rol de curăţire. Milostivirea DOMNULUI să fie, să fie peste toţi.  

DOAMNE IISUSE, m-am dovedit laş şi nevrednic, dar sunt între 
nădejdea ultimă a iubirii Tale dumnezeieşti şi ruşinea mea. Iartă-mă! 
Mi-e ruşine să ridic ochii mei şi glasul meu păcătos, şi doar în gestul 
de Închinare mai fac şi eu o încercare, spre Milostivirile Tale. Ştiu, 
sunt acum la ultima putere trupească şi chiar Sufletească şi doar 
Chipul Tău de o VEŞNICIE din mine îmi învăpăiază Fiinţa cu un foc 
mistuitor. Mă arde şi mă chinuie VEŞNICIA din mine, care nu mai 
poate sta închisă, trebuie să-şi deschidă din cuprindere şi să ajungă la 
întâlnirea peste Hotarul de Taină. Această ieşire a VEŞNICIEI din 
Hotarul Fiinţei mele se asociază şi cu moartea păcatului şi iată-mă la 
două probe înfricoşătoare. Unii vor să gândească frumos la ceasul 
morţii; frica şi teroarea morţii este umbra iadului, de aceea este cel mai 
înfricoşător. 

DOAMNE IISUSE, doar prin gestul meu de Închinare mai lupt cu 
fiorul cel înfricoşător. Recunosc că mi-e frică şi alung acest gând şi închi-
puire şi cu Închinarea peste toate mai nădăjduiesc în Milostivirea Ta. 

Acum simt în mine prefacerea cea mare a Fiinţei personale, că sunt 
cu adevărat Făptură şi am menirea să trec, să cresc Chipul VEŞNICIEI. 
Această consolidare de Conştiinţă VEŞNICĂ a naturii Fiinţiale create 
este tocmai condiţia creaţiei de a intra şi de a trăi în VEŞNICIE. 

Ooo! Hotarul VEŞNICIEI, ce va ţine VEŞNICIA Conştiinţei 
deosebirii făpturii de Ziditorul ei. Fără această PECETE a Hotarului 
VEŞNICIEI nu se poate intra în VEŞNICIE. 

Va fi o arsură groaznică prin care va trebui să trec, şi aştept cu 
înfricoşare. Se zbate în mine VEŞNICIA care vrea să se descătuşeze 
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de Hotarele mele, să intre în făgaşul nelimitat al VEŞNICIEI. Tot mai 
des fiorii morţii, ieşirii, mă străbat, dar frica morţii care se adaugă îmi 
mai adaugă şi nişte fiori înspăimântători, ce-mi timorează toată Fiinţa. 
Această asociere a morţii şi a VEŞNICIEI devine o dublă trecere peste 
Hotarul cel mare al vieţii, dar şi o dublă înfricoşare ce dă o suferinţă 
aparte; suferinţele morţii nu sunt atât organice şi psihice şi nimic nu le 
mai poate alina, decât însăşi trecerea. Aici medicina nu mai poate face 
nimic, rămâne doar Credinţa. Dacă mulţi par să moară în nepăsare şi 
nesimţire sufletească, în adâncul fiecăruia va fi momentul acelui 
insuportabil, care va produce explozia cea mare, când se va zbate 
ieşirea VEŞNICIEI. 

Se vorbeşte de mult de un adevărat complex al morţii, că în câteva 
minute şi câteva secunde ţi se derulează întreaga viaţă sau ai stări 
extraordinare, ce-ţi deschid alte dimensiuni ale VEŞNICIEI. Taina 
trecerii în VEŞNICIE este o Taină în Chip după Personalitatea fiecăruia 
în parte. Acest moment se pecetluieşte pentru VEŞNICIE şi devine 
nucleul Conştiinţei tale VEŞNICE. PECETEA trecerii în VEŞNICIE 
este Uşa de intrare în VEŞNICIE, şi însăşi propria ta VEŞNICIE, 
Chipul VEŞNICIEI proprii după Chipul Personalităţii, Fiinţei tale. 

Simt o adâncă ruşine faţă de cunoscuţii mei şi de toţi, cărora eu 
nevrednicul am fost ca un Părinte Duhovnicesc. Fraţilor! Să nu vă 
smintiţi de slăbiciunile şi de micimea mea, dacă am avut ceva bun, a 
fost din Darul milostivirii Lui DUMNEZEU. Trebuie să înţelegeţi că şi 
eu sunt Om, Făptură ca toţi Oamenii. Poate m-aţi crezut mai deosebit, 
şi poate v-aţi folosit de unele Daruri pe care DUMNEZEU le-a lucrat 
în mine. Daţi-mi iertarea voastră şi opriţi doar amintirea cea bună. 

Unii mai apropiaţi aşteaptă un ceva mai concret, ca testament. 
Ooo, DOAMNE IISUSE, ce să las eu altora, când acum mă 

dovedesc gol în faţa morţii şi a VEŞNICIEI. Nu vă descumpăniţi cei 
ce mă credeaţi sprijinitor în necazurile voastre. Ţineţi sfaturile ce vi  
le-am dat şi pomeniţi-mă şi pe mine în Rugăciunile voastre. 

Preoţii şi Duhovnicii chiar dacă sunt, sau chiar dacă ei nu sunt sfinţi 
prin Darul Duhovniciei, şi după moarte Lucrează în cei ce le sunt Fii 
Duhovniceşti. Aşa ca să fiţi cu adevărat încredinţaţi, că şi nevrednic de 
sunt, de veţi urma sfaturile mele bune, veţi fi ajutaţi în continuare, dar 
mai mult prin aceasta mă ajutaţi pe mine, că Binele lucrează deodată 
şi-n această lume, şi în VEŞNICIE. 
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Dacă vrea DUMNEZEU ca acum să fie trecerea în lumea cealaltă, 
trebuie cu toţi să ne supunem cu Închinarea Voii DOMNULUI, care 
face totul cu marea Sa Milostivire. Voi, cei mai apropiaţi, de vreţi să 
nu vă despărţiţi de mine precum nici eu nu doresc să mă despart, 
atunci nici moartea, nici VEŞNICIA nu ne va distruge această 
VEŞNICĂ rămânere împreună, chiar peste Hotare de Taină. 

Aşa se zice că Sufletele din VEŞNICIE şi chiar din tenebrele 
întunericului, morţii şi ale iadului văd bine pe cei apropiaţi, chiar dacă 
aceştia îi uită pe ei. 

Moşii şi Strămoşii ne văd pe fiecare şi ne urmăresc Viaţa, şi aşa 
este încă o legătură, care va fi şi pentru urmaşi de mare ajutor. Simţi în 
mod deosebit CUM în iubirea cea mare şi pentru toată Făptura din 
VEŞNICIE ne ajută şi ne Pomenesc permanent în Rugăciunile lor. 
VEŞNICA Pomenire din Ritualul Creştin este grăitoare în acest sens, 
este şi rămâne o VEŞNICĂ Pomenire, o VEŞNICĂ amintire care nu 
se va şterge niciodată. Chiar dacă noi, cei de jos, o uităm, cei din 
VEŞNICIE nu o uită niciodată, de aceea este mare Taină această 
Pomenire-amintire. 

Să nu vă întristaţi cu dezamăgire. DUMNEZEU a pus în fiecare 
măsura propriei Taine, ce este important este faptul dacă mi-am împli-
nit Creşterea Vieţii de pe Pământ, dacă mă Nasc pentru VEŞNICIE, 
dacă am scăpat de moartea cea amară care acum nu va mai lucra 
asupra mea. 

Sfinţii au trecut VEŞNICIA ca să fie Uniţi cu MÂNTUITORUL 
HRISTOS fără încetare. VEŞNICIA şi vremelnicia lumii de aici nu  se 
contrazic, ci se prelungesc reciproc. 

Astăzi m-am Împărtăşit cu TRUPUL şi SÂNGELE MÂNTUITO-
RULUI HRISTOS, CU PREASFÂNTA EUHARISTIE, CU PÂINEA 
VEŞNICIEI. M-am Împărtăşit cu TRUPUL DE TAINĂ al FIULUI 
Lui DUMNEZEU. Acum preţuiesc din plin valoarea aceasta pentru 
noi, făptura. În mine, muribundul, se trezesc Memoriile Fiinţiale pe 
care DUMNEZEU le-a Pecetluit la creaţia mea. Aceste Memorii ale 
Fiinţei mele personale sunt însumi eu, sunt Chipul însuşi ce acum 
trebuie să treacă Hotarul VEŞNICIEI. VEŞNICIA este Taina CHIPULUI 
TRUPULUI FIULUI Lui DUMNEZEU, şi de aceea ÎMPĂRTĂŞIREA 
cu TRUPUL Lui DUMNEZEU Liturgic, al Lui HRISTOS, este pentru 
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mine însăşi VEŞNICIA. Anticii îl numesc Lumină Divină, trezire, 
iluminare, Har, transfigurare, noi creştinii îl numim clar şi concis: 
TRUPUL EUHARISTIC LITURGIC al DOMNULUI HRISTOS. El 
este CHIPUL Iluminării, trezirii vederii Harului, transfigurării şi chiar 
mai mult, al ÎNTÂLNIRII directe şi personale, şi, mai mult, Trăirea 
Veşniciei prin care noi trebuie să trecem. 

Ni se va opri suflarea corpului, ni se va opri şi suflarea Sufletului, 
Sufletul despărţit de corp îşi va pierde îmbrăcămintea ce acoperă 
goliciunea sufletului.  

Sufletul la rândul său are o îmbrăcăminte proprie asupra lui, dar ca 
un păcătos aceasta va fi fără a celui Viu, Fiinţial, va fi fără acea 
Lumină. 

O, Suflete al meu, orb şi fără suflare. Sufletul meu are acest 
Supraviu al VEŞNICIEI, PECETEA CHIPULUI DUMNEZEIESC, al 
Suflului DUMNEZEIESC când m-a creat. În Sufletul meu se vor trezi 
toate Memoriile VEŞNICIEI şi ale propriei mele creaţii. Dacă sunt 
Împărtăşit cu TRUPUL Lui HRISTOS, Sufletul meu nu va mai fi total 
gol, ci va avea HAINA Lui HRISTOS. Fără HAINA de NUNTĂ 
CHIPUL-TRUPUL Lui HRISTOS nu poate trece Hotarul Veşniciei, ci 
voi fi luat de sensul invers al întunericului morţii, al împărăţiei 
neveşniciei. Aici este iarăşi un fapt înfricoşător, moartea nu este 
anihilarea, ci este opusul veşniciei, ce nu înseamnă vremelnicie, ci un 
produs de „veşnicie contrară”, un ceva care se descompune veşnic, 
fără să-şi mai termine descompunerea, va fi acea groaznică moarte 
continuă. Dacă viaţa va fi o Asimilare continuă de VEŞNICIE, 
moartea va fi o golire veşnică de veşnicie. 

DOAMNE! Ce înfricoşător fapt. Unii vor să nu gândească la 
aceasta, şi chiar refuză aceasta; nu este de glumit cu această Trecere în 
VEŞNICIE. Dacă suntem uşuraţi cu viaţa noastră, este momentul când 
să avem o Conştiinţă serioasă ce devine STATORNICIA VEŞNICIEI. 
În VEŞNICIE nu vom mai fi duplicitari şi nu vom mai face caz de 
libertatea noastră. În VEŞNICIE nu va mai fi decât o UNIRE, un unic 
sens în toate direcţiile, fără contrarii, şi aşa nu se va mai pune 
problema răului. Acum se va opri răul păcatului. Cei din întunericul 
morţii îşi vor opri răul, dar în sens de ardere continuă, care va produce 
acel chin al neveşniciei răului ce se autodistruge. 
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În iad nu mai trăieşti păcatul, ci arderea lui, ce devine o suferinţă a 
morţii continue. În veşnicie nu mai faci păcatul, că Veşnicia este mai 
tare decât orice rău şi nu-l poate genera. În întunericul morţii, 
mistuirea păcatului într-o veşnică mistuire este o rememorare a 
păcatului, dar în sens invers. Aici este o taină pe care doar 
DUMNEZEU o ştie şi o va rezolva. Această ardere a morţii, oare, cum 
va fi şi la mine? Toţi trebuie să trecem Hotarul VEŞNICIEI şi Taina 
morţii păcatului, care va fi VEŞNICA CONŞTIINŢĂ a NEPĂCĂ-
TUIRII VEŞNICE. 

O, însuşi DOMNUL HRISTOS Cel ÎNTRUPAT, FIUL Lui 
DUMNEZEU Cel ÎNTRUPAT, Cel DUMNEZEIESC s-a ridicat la 
Cer în VEŞNICIE cu rănile Crucii păcatului, chiar în TRUPUL Său 
ÎNVIAT – aceste semne-răni vor fi CONŞTIINŢA VEŞNICIEI care 
ne va opri de orice păcat şi aşa să fie posibilă Veşnicia, ce înseamnă 
lipsă totală de păcat. Moartea va fi o conştiinţă a contrarului veşniciei.  
VEŞNICIA DUMNEZEIASCĂ va fi CONŞTIINŢA VEŞNICĂ doar a 
binelui. 

Paradoxal, iadul morţii este şi el un consum al contrarului, o 
afirmaţie a adevărului. Taina iadului morţii nu s-a dezvăluit prea mult 
de către teologii mistici. Sunt unele aluzii cu partea lor de realitate, dar 
taina propriu-zisă rămâne doar Taina Lui DUMNEZEU. 

Viaţa după moarte este în tăcerea morţii şi peste grăirea 
VEŞNICIEI. Tăcerea morţii nu este voie să fie dezvelită, şi negrăirea 
VEŞNICIEI este peste putinţa noastră. Cine dezveleşte groapa morţii 
face o impietate inadmisibilă şi înfricoşătoare, de aceea se evită. Cine 
se avântă în VEŞNICIE îşi arde Mintea. Doar ceasul morţii şi al 
trecerii fiecăruia în VEŞNICIE este momentul descoperirii acestor 
Taine. 

O, vreme înfricoşătoare, dar şi de DUMNEZEU Arătare! Se zbate 
tot mai des în mine lupta dintre viaţă şi moarte. Fiorul morţii mă 
pătrunde până în măduva oaselor. Îmi dau seama tot mai mult de 
nimicnicia mea. Trebuie să accept cu ÎNCHINARE totul. Acum, doar 
acceptarea CRUCII şi a RĂSTIGNIRII este Calea adevărată. 

O, este aşa de grea CRUCEA şi-ngrozitoare RĂSTIGNIREA! 
Trebuie să fiu cu totul lepădat, să las să fie ceea ce trebuie să fie, să nu 
cer minuni, acum nu este posibilă nici o minune, deşi, paradoxal, totul 
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este o Minune de mare Taină. Trebuie să primesc cu toată dăruirea 
ceasul RĂSTIGNIRII. Voi striga şi eu: „DUMNEZEUL meu! 
DUMNEZEUL meu! Pentru ce m-ai părăsit?”. 

O, cât este de greu golul părăsirii! Este groaznic acest gol al 
părăsirii. Însuţi Tu, DOAMNE IISUSE HRISTOASE, L-ai trecut cu 
STRIGARE. Este ceasul NAŞTERII VEŞNICIEI, care din cauza 
păcatului se împleteşte cu inversul vieţii, cu moartea. Iată două 
momente ale Hotarului de Taină. Mi-e frică de ceasul ultim pe care aş 
vrea să-l evit, şi totodată să-l grăbesc. Aşteptarea este adesea şi mai 
grea. Să se-ntâmple ce trebuie să se întâmple, dar, DOAMNE, facă-se 
Voia Ta, nu a mea. Iartă-mă, DOAMNE! Iartă-mă! Iartă-mă! Am tot 
felul de vise confuze şi amestecate. Acum ies la iveală memoriile cele 
mai rele ca o ultimă distrugere. 

O, păcat, păcat ce amarnică distrugere eşti! Vrei să-mi iei şi ultima 
picătură de Viaţă şi să mi-o strici, să mi-o distrugi.  

O, păcat oribil! O, păcat oribil! Duhurile cele rele care m-au bântuit 
de-o viaţă, acum să fie ultima distrugere. 

DOAMNE, DOAMNE, ştiu că n-am putut lupta împotriva pati-
milor, ştiu că am fost slab, ştiu că duhurile cele rele m-au înşelat. 

DOAMNE, DOAMNE, fereşte-mă, fereşte-mă de bântuiala cea 
mare. Moartea să nu fie, să nu fie încremenirea, încremenirea mea. 

DOAMNE, DOAMNE, acum înţeleg cât este de amarnic păcatul 
din mine. Se vor rupe toate structurile Sufleteşti şi corporale, înseşi 
celulele corpului se vor arde, scrumul acestei arderi va da mirosul 
morţii, stricăciunea din mine va da un miros şi mai urât. Se zice că te 
sufoci de fumul arderii acestei stricăciuni, şi aşa-ţi dai Sufletul. 

DOAMNE, DOAMNE IISUSE, cum să intru eu în Veşnicie cu 
măsura împuţită a păcatului meu? 

 
Maica Domnului, ai milă de mine! 
Sfântul meu înger, fii lângă mine!  
Sfântul Numelui meu, nu mă lepăda! 
 
Trecerea Hotarului de Taină al VEŞNICIEI şi al morţii mă va arăta 

în totalitate cine sunt, Numele meu, Persoana mea, Fiinţa mea, toate 
vor arăta chipul pe care-l voi avea. Chipul Omului este Taina 
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CHIPULUI FIULUI Lui DUMNEZEU, şi acest CHIP este DĂRUIREA 
IUBITOARE, este CUVÂNTAREA de Taină a CHIPULUI 
DUMNEZEIESC, Suflat şi-n mine. 

Oare eu am Asemănarea CHIPULUI FIULUI Lui DUMNEZEU? 
Moartea mă va goli de Chip şi VEŞNICIA mă va îmbrăca în Chip, 
veşnicia inversă a morţii va fi distrugerea necontenită a Chipului, iar 
VEŞNICIA va fi CREŞTEREA NESFÂRŞITĂ a Chipului, a Chipului 
de Fiu de Făptură a Lui DUMNEZEU, Asemănarea CHIPULUI 
FIULUI Lui DUMNEZEU. 

DOAMNE IISUSE, FIUL Lui DUMNEZEU, am eu vreo 
asemănare cu CHIPUL Tău? 

DOAMNE, DOAMNE IISUSE, ai Milă de mine şi ÎMBRACĂ-
MĂ cu CHIPUL TĂU, ca să nu fiu gol şi desfigurat. La crearea 
Sufletului meu, Tu, FIUL Lui DUMNEZEU, DOAMNE IISUSE, mi-
ai dăruit CHIPUL TĂU, CHIPUL IUBIRII Tale DUMNEZEIEŞTI. 
Această PECETE de FIU a fost model DIVIN al însăşi Persoanei 
mele, al înfăţişării mele, Pecetea de Fiu, însăşi Fiinţa mea. 

Iartă-mă. Eu am avut menirea să mă Nasc, să Cresc, să dau 
ROADĂ şi aşa să trec în VEŞNICIE. Totodată la crearea mea, 
PREASFÂNTUL DUH şi-a PECETLUIT IUBIREA Sa DUMNE-
ZEIASCĂ în adâncul Fiinţei mele. De aceea se ştie că Fiinţa mea 
creată este născută din apă, adică PECETEA Botezului FIULUI 
DUMNEZEIESC şi din DUH-PECETEA coborârii în adâncul Fiinţei 
şi a DRAGOSTEI DUMNEZEIEŞTI şi UNIREA acestora în PECETEA 
TATĂLUI DUMNEZEU, Inima de Taină a Fiinţei proprii.  

O, amarnicul de mine, PECETEA CHIPULUI de FIU am 
batjocorit-o şi am distrus-o, PECETEA CHIPULUI de SFÂNT DUH 
din mine am întunecat-o cu patimile morţii, şi aşa Unirea de Inimă şi 
de ALTAR nu am clădit-o în Fiinţa mea unde să fac şi unde să fie şi 
BINECUVÂNTAREA TATĂLUI DUMNEZEU. 

Fără CHIPUL PREASFINTEI TREIMI DUMNEZEIEŞTI nu voi 
putea trece Hotarul Veşniciei, ci voi trece în inversul morţii, şi al 
întunericului morţii, cel cu chipul desfigurat, fără LUMINA 
DUHULUI de adânc, şi fără SFINŢENIA VEŞNICĂ a TATĂLUI. 

Ai Milă de mine, DOAMNE IISUSE HRISTOASE, FIUL Lui 
DUMNEZEU. Ai Milă de mine PREA SFINTE, DUHULE SFINTE. 
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Ai Milă de mine, PĂRINTE DUMNEZEIESC. Sunt creat din 
IUBIREA DUMNEZEIASCĂ, să nu fiu lepădat din IUBIRE, să 
biruiască tot păcatul meu, IUBIREA să-l biruiască. 

Iată-mă gol la Hotarul VEŞNICIEI şi al morţii. Toată bogăţia mea 
va fi IUBIREA mea, asemănarea CHIPULUI DUMNEZEIESC. Ar 
trebui să fiu îmbrăcat în IUBIRE ca într-un veşmânt de podoabă, dar 
eu, ca un păcătos, DOAMNE, DOAMNE IISUSE, m-am ÎMPĂR-
TĂŞIT cu TRUPUL Tău DUMNEZEIESC. Îmbracă-mă cu TRUPUL 
Tău. PREA SFINTE DUHULE SFINTE, de asemeni, redă-mi 
LUMINA VIEŢII şi a VEŞNICIEI. 

PĂRINTE DUMNEZEIESC, Inima nu este un altar unde să te 
primesc, dar TRUPUL Lui HRISTOS şi LUMINA PREASFÂN-
TULUI DUH vor face un mic colţişor pe Inimă în care să fie şi 
BINECUVÂNTAREA Ta. 

DOAMNE, DOAMNE, iartă-mă la răscrucea vieţii mele... 
DOAMNE, dă-mi Milostivirea Ta. DOAMNE, dă-mi strigarea 

tâlharului de pe CRUCE, care a putut primi IERTAREA Ta. De acum 
nu mi-a mai rămas decât ÎNCHINAREA ultimă. Nu mai fac pe 
filozoful. Nu am îndrăzneala şi obrăznicia să mă gândesc la cele 
Cereşti, mă ÎNCHIN doar, Milostivirii Tale, DOAMNE. 

Maica Domnului, ştiu că ai şi pentru mine o picătură de IUBIRE, 
deşi te-am supărat atât de mult. 

Sfântul meu Înger, mi-e ruşine de insistenţa ta de o Viaţă, să fac 
cele bune, şi nu te-am ascultat. 

Sfântul Numelui meu, nu am virtuţile Tale şi ţi-am batjocorit 
Numele. 

O, voi toţi Sfinţii, fiţi-mi acum ajutători!  
O, Chip Îngeresc de Călugăr, pe care cu nevrednicie şi cu nepăsare 

l-am purtat! 
O, o, Doamne, o, ce Chip voi avea eu la Hotarul VEŞNICIEI şi al 

morţii.  
Voi fi cu totul gol. Nu este voie să am deznădejde, în acest ceas, că 

este o contrazicere a IUBIRII Milostivirii DUMNEZEIEŞTI. Mă lupt 
între Viaţă şi moarte. Viaţa este mai tare ca moartea, şi VEŞNICIA 
este mai tare ca toate, şi Milostivirea Lui DUMNEZEU este peste 
toate. Aceste paradoxuri de Taină sunt toate deodată. Nimeni nu poate 
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spune nimic, până la trecerea Hotarului de Taină. Va fi însă o Suflare, 
un Cuvânt, ca şi la Naşterea mea de jos, va fi intrarea mea în 
VEŞNICIE. 

DOAMNE, CHIPUL Asemănării Tale cum va fi rupt şi întunecat, 
dacă am trecut şi prin libertatea păcatului. Acum, iată, intru în 
libertatea veşniciei fără păcat. 

O, Taină negrăită, DOAMNE, Slavă ţie. Mă Închin ţie DOAMNE. 
Îţi mulţumesc pentru tot binele şi îţi cer iertare pentru tot răul. Iartă-
mă, DOAMNE! Iartă-mă! Iartă-mă! Atâta mi-a mai rămas, să-ţi cer 
iertare şi să mă ÎNCHIN cu ÎNGENUNCHEREA VEŞNICIEI. 

Încă o dată, fraţilor, vă rog, dovediţi înţelegere şi iertare, să nu vă 
întristaţi, să ne supunem Voii DOMNULUI. Să aveţi credinţă, doar 
credincioşii se vor bucura de Viaţa cea VEŞNICĂ. Bucuraţi-vă şi dvs. 
de BUCURIA VEŞNICIEI. 

Nu sunt vrednic de VEŞNICIE, sunt vrednic de moarte, dar cu 
nădejdea VEŞNICIEI Vieţii şi eu aştept ceasul cel mare; şi rog pe 
Bunul DUMNEZEU să-mi dea şi mie o picătură din BUCURIA 
VEŞNICIEI, chiar şi aşa nevrednic cum sunt. 

O, Iubire de Făptură, şi IUBIRE DUMNEZEIASCĂ, Tu treci peste 
toate. 

O, BUCURIE a VEŞNICIEI... 
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Duhovnicul, Chipul FIULUI în  

Asemănarea TATĂLUI 
 
 

CHIPUL FIULUI este veşnicie  
Şi nu se poate schimba 
În alt chip, 
FIUL se Renaşte veşnic 
Tot ca CHIP de Fiu. 
Dar FIUL în veşnicia sa 
Îl dezveleşte din Sine  
Pe TATĂL din care 
S-a născut, 
Şi îi este Asemănarea, 
De unde Taina 
TREIMII DUHOVNICEŞTI 
În care FIUL 
Are Înfăţişarea 
Ca şi TATĂL, 
Ca şi PREASFÂNTUL DUH. 
Dar fiecare 
În Propriul Chip 
De Adânc 
Fără amestecare. 
Cine ÎL vede pe FIUL 
ÎL vede pe TATĂL 
Şi pe FIUL şi pe TATĂL 
ÎL Arată 
Străluminarea 
De DUH PREASFÂNT. 
Şi în Lumea Creată 
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Omul, Chipul FIULUI, 
Trebuie să Deschidă 
Din Sine, de asemenea, 
Tot CHIPUL TATĂLUI. 
Şi aşa FIUL 
Mărturiseşte veşnic 
Pe TATĂL, 
Absolutul 
Ce Totul a Născut 
Şi a Făcut! 
Omul, CHIP de FIU, 
Are o Creştere Veşnică, 
Ce este Dezvăluirea de Sine, 
Asemănarea TATĂLUI. 
Omul copil 
Ajunge Mare 
Când îşi Arată 
Tot mai mult înfăţişare 
A TATĂLUI, 
Taina PREOŢIEI FIULUI 
Este tocmai acest fapt, 
Asemănarea CHIPULUI TATĂLUI, 
Prin care FIUL 
Primeşte toate ale TATĂLUI 
Pe care le face DAR, 
De DUMNEZEU ALTAR, 
CHIPUL DE FIU 
În ÎNCHINARE! 
Aşa, FIUL 
În CHIPUL de PREOŢIE 
Se face PURTĂTORUL 
A toate spre TATĂL 
Şi, mai mult, 
PURTĂTORUL TATĂLUI 
Spre toate prin FIUL. 
Însuşi TATĂL BINECUVÂNTEAZĂ. 
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MÂNA este a FIULUI, 
Doar BINECUVÂNTAREA 
Este a TATĂLUI 
Şi aşa FIUL 
În PREOŢIE şi DUHOVNICIE 
Este LUCRAREA TATĂLUI 
Ce se face prin FIUL. 
O, ICOANĂ de Duhovnicie, 
TATĂL LUCRĂTOR 
Prin FIUL, 
FIUL PURTĂTOR de TATĂL 
Şi aşa DARUL Său. 
FIUL toate le ÎNCHINĂ 
Şi în toate  
TATĂL Însuşi 
BINECUVINTEAZĂ 
Şi Duhovnicul 
Este FIUL 
Ce oglindeşte întru totul 
CHIPUL şi LUCRAREA TATĂLUI. 
Şi aşa PRIMEŞTE TATĂL 
DARUL FIULUI 
În cea mai SFÂNTĂ 
ÎNCHINARE 
Ce Primeşte Absoluta 
BINECUVÂNTARE. 
Şi nu este BINECUVÂNTAREA Absolută. 
Decât prin FIUL Duhovnicesc! 
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