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MOŞUL din Carpaţi 
(Neofit Pustnicul) 

 
În amintirea Moş-Avvei Arsenie Praja, Pustnicul din  

Cheile Râmeţului, unul din Purtătorii Sfintei Tradiţii a  
Moşilor-Pustnici Carpatini, Avva şi Duhovnicul meu 

 
 

  



6 

 
  



7 

 

 
Avva, Părintele meu, 

 
În genunchi sub Binecuvântarea ta stau. 

Prin Mâinile tale coboară-mi Cerul, 
Prin Ochii tăi HARUL să Strălucească, 

Prin Cuvintele tale 
Însuşi DUMNEZEU să-mi VORBEASCĂ. 

 
Avva, Părintele meu fii, 

În care să am Nădejdea de Credinţă 
Că şi eu mă voi Mântui. 

 
 
 

„Moş-Avva, fă-mă şi pe mine  
un Urmaş al DUHULUI  

Pustnicului NEOFIT Carpatinul”. 
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Prefață 
 
În zilele noastre, mai mult ca oricând, „Culturile Spirituale” se 

„întâlnesc” nu atât să se confrunte, cât să se „cunoască” reciproc. 
Unii însă fac un fel de „amestec” ce le falsifică şi le denaturează. De 
aici străduinţa de a „menţine” puritatea Spiritualităţilor, ca de-abia 
apoi să se „Cunoască între ele”. Cel mai greu fapt de astăzi este tocmai 
această „puritate neamestecată” a tradiţiilor. Şi noi vom încerca să 
scoatem în evidenţă specificul unei „Tradiţii”, Specificul Mistic 
Carpatin. „Caracterul unei Spiritualităţi” are mare importanţă. Omul 
încerarcă o „prefacere” a lucrurilor, crezând că le dezvoltă, în fond 
denaturându-le până la distrugere. A „păstra” un fapt în „puritatea” 
sa este cea mai mare garanţie că îl poţi avea. Cel mai mare impediment 
este însă „răspunsul urmaşilor”, care dau importanţă unor „amănunte” 
nesemnificative. Şi în Religie, astăzi mai mult ca oricând este „frica de 
erezie”, la orice pas. Orice „dezvoltare teologică” este privită mai întâi 
cu „suspiciuni”. Peste tot se vorbeşte de „neo-forme”. De aici nevoia 
de „Repere” în jurul cărora să fie totul. În Religie sunt „Reperele 
Sfinţilor Părinţi”. Noi cei de astăzi „ni-i facem suport” pe Sfinţii 
Părinţi, altfel cădem în „golul neo-formelor” distructive. 

Este o mare problemă astăzi Reînvierea „Duhului Tradiţiilor” Sfinţilor 
Părinţi. Tradiţiile adesea s-au „amestecat”, mai ales acolo unde au fost 
„confruntările” cele mai mari. De asemenea Tradiţiile sunt legate direct 
de „Caracterul” autohton. Mistica Ortodoxă Creştină este cunoscută sub 
denumirea de „Isihasm”, chiar dacă acest nume este folosit direct de-abia 
în sec. XIV. La începuturi era tainica „Vieţuire duhovnicească”, ce 
devine Isihasm-Liniştea Mistică.

1
 Se vorbeşte de o „artă şi iscusinţă” a 

Vieţii Mistice, Practica Filocalică.
2
 Şi în creştinism a fost şi este o căutare 

a „Trăirii Vieţii de Taină”. 

                                                 
1
 De la grecescul hesychia – lin işte. 

2
 Filo-kalos, Iubire de Frumuseţe Duhovnicească. 
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Vom încerca o relatare a câtorva „repere” de Caracter Carpatin. 
„Tradiţia” Pustnicului Neofit ne-a prilejuit o reconstituire în acest 
sens. Cele câteva „Memorii” despre Pustnicii din străvechea Vatră 
Eremită-Pustnicească a Munţilor Râmeţ din Ardeal (Munţii Apuseni), 
sunt grăitoare. 

Expunerea noastră va părea o „Povestire” . De fapt, am ales această 
modalitate pentru o accesibilitate mai mare la Tainele mistice, care 
devin din ce în ce mai „ne-înţelese”. 

Ultimul Pustnic din aceste locuri, Arsenie Praja, a trecut şi el la 
DOMNUL şi se crede că s-a terminat şi „continuitatea” ce de secole s-a 
păstrat fără întrerupere. Vremea noastră se caracterizează tocmai prin 
„ruperile tradiţiilor” şi prin „lipsa succesorilor” care să le „actualizeze”. 

Se pare, însă, că unele „Tradiţii” au în sine o PUTERE Tainică, ce 
le menţine, în pofida tuturor piedicilor. Sunt unele „Memorii” ce nu se 
„şterg”, care „Re-apar” tocmai când se consideră că s-au pierdut. 

Micile „Parabole” pe care le intercalăm sunt din tradiţia orală şi am 
avut ocazia să le descopăr. Sunt încă multe „Taine” ce stau învă luite în 
„povestirile bătrâneşti”. Patericul-Memorialul Strămoşilor este 
„Scriptura populară”, tot aşa de revelatoare. 

Relatarea noastră o considerăm o sumară încercare de „Re-
Memorare a Patericului Carpatin”. Aşteptăm „pe cei” care vor 
evidenţia mai mult, chiar prin „Re-Învierea” DUHULUI de Trăire în 
acest specific de Caracter. 

 
Ghelasie Gheorghe 
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ORIGINI 

MOISE 

* 
Moise cu greu urcă pe Muntele Sinai. Nori ceţoşi i se aruncă în faţă. 

 
– Am Auzit 
GLASUL DOMNULUI, 
De a cărui înfricoşare 
Toate se pleacă... 
Trebuie să Urc 
Acest Munte 
Cu post şi Rugăciune 
Ca să-L ÎNTÂLNESC... 
 
Sunt aproape patruzeci de Zile 
Şi puterile m-au lăsat... 
De n-aş avea CHEMAREA Sa, 
Aş muri într-o clipă... 
 
DOMNUL mă aşteaptă 
Sus pe Munte 
Şi GLASUL Lui îmi este puterea, 
GLASUL DOMNULUI 
Dincolo de toate auzurile.  
E aşa de tare  
GLASUL DOMNULUI, 
Ca un tunet zdrobitor, 
De mi se opreşte respiraţia. 
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O, ce cutremurător 
Este să Auzi  
GLASUL DOMNULUI, 
Toate celelalte  
Parcă sunt Şoapte... 
 
O, câtă Dorinţă 
Este în INIMA mea 
Să pot VEDEA şi FAŢA Lui... 
Atunci orice idol 
Ar cădea... 
 
Hai, Urcă fără oprire în Sus, 
În PUTEREA GLASULUI Său. 
Acolo, umbrit de LUMINA Sa, 
Ţi se va ARĂTA... 

 
** 

Moise pe Muntele Sinai, sub un Cer senin nepământesc. 
 

– GLASUL DOMNULUI 
Îmi este tot mai VIU în piept... 
Până acum l-am auzit cu MINTEA, 
De acum îl voi AUZI 
FAŢĂ către FAŢĂ... 

 
O străfulgerare orbitoare; Moise cade în genunchi. O Siluetă foarte 

Luminoasă se opreşte în văzduh. 
 

– Moise primeşte 
BINECUVÂNTAREA cea mai de SUS! 
 
– DOAMNE, Spune-mi  
NUMELE Tău, 
Să-L Slăvesc în Veci. 

 



13 

– Cine poate Numi 
NUMELE Meu fără să moară?... 
Primeşte LEGĂMÂNTUL Meu, 
TABLELE LEGII Sfinte, 
Prin care Eu voi Coborî 

Şi Poporul se va Urca la Mine,  
În care GLASUL Meu 
Se va Auzi 
În INMA Credincioşilor... 

 
– DOAMNE, aceste TABLE 
Vor fi TEMELIE 
Şi cine va îndrăzni 
Să calce LEGEA, 

Vrednic morţii va fi... 
 
Dar, DOAMNE, 
CHIPUL Tău 
Trebuie să-l ARĂT 

Poporului meu, 
Ca să nu se mai închine 
Niciodată la idolii păgâni... 
 

Dă-ne CHIPUL Tău 
Şi toţi idolii vor cădea... 
 
– Moise, CHIPUL Meu 
ALTCINEVA îl va DESCOPERI... 

MESIA, Cel care va birui 
Moartea... 
Ţie deocamdată  
Îţi voi Arăta  

Umbra LUMINII Mele  
Şi GLASUL Meu 
Din TABLELE LEGII... 



14 

Un fulger orbitor. Moise cade ca mort. Un Înger îl ridică. 
 

– Moise, mergi 

Cu TABLELE LEGII Sfinte 
Şi tot ce ai AUZIT de la DOMNUL  
Spune Poporului Ales 
Şi întregii Lumi!.... 

 

 

** 

URMAŞII lui ZALMOXE 

 

* 
Zalmoxe în port Dac, în Piramida Egipteană. 

 
– Soarele Daciei m-a născut 
Şi am fost trimis în Egipt 

Cu o Mână de Pământ în Sân, 
Ca ICOANĂ 
A Fiinţei mele de adânc. 

 
Intră marele Preot egiptean, îl priveşte pe Zalmoxe şi deodată se 

încruntă. 
 

– Ce ai în Sân?... 
Cum ai îndrăznit 

Să aduci aici 
SOARELE păgân?... 

 
Către slujitori: 

 

– Scoateţi-i INIMA din piept! 
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Slujitorii se reped la Zalmoxe şi-i scot INIMA însângerată. 
 

– Nu te speria, 
MINTEA îţi va fi INIMA Nouă. 
INIMA ta de Pământ 
Nu putea fi în Piramidă. 
Pământul are nevoie de SOARE 
Şi aici Soarele este MINTEA. 

 
Zalmoxe, speriat şi revoltat: 

 
– M-aţi orbit?...  
De acum voi Vedea doar în mine;  
Chiar Cerul îl voi face adâncul meu 
Şi n-am să-i mai privesc niciodată 
Albastrul său.... 

 
Marele Preot: 

 
– Totul este Spirit 
Pe care trebuie să-l Gândeşti 
Cum şi el te Gândeşte!... 
OCHII tăi de-acum 
Sunt MINTEA!.... 

 
Zalmoxe: 

 
– Voi nu ştiţi 
Ce sunt OCHII de Ţărână 
În care SOARELE răsare... 

 
Marele Preot: 

 
– SOARELE umbreşte MINTEA, 
Noi în Piramidă  
Vedem pe întuneric... 
INIMA şi SOARELE  
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Nu pot fi în Piramidă, 
De aceea aici le-ai pierdut... 

 
Zalmoxe: 

 
– O, INIMA mea, 
SOARELE de Lut, 
MINTEA v-a ucis... 

 
Marele Preot: 

 
– Noi ştim  
De LUMINA din LĂUNTRU. 

 
Zalmoxe: 

 
– Vreau INIMA de Ţărână înapoi!... 

 
Marele Preot: 

 
– Degeaba... 
Ţi s-a smuls INIMA din piept 
Şi cu ea SOARELE, 
De-acum MINTEA îţi va fi 
Singura VEDERE... 

 
Zalmoxe: 

 
– Mă voi Reîntoarce 
În Pământul meu Dac 
Şi din Ţărâna lui 
Voi recăpăta INIMA şi SOARELE... 
 
O, Magul meu, 
M-ai trimis în Egipt 
Să-mi pierd INIMA  
Şi să orbesc... 
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Plângeţi, Orbite goale, 
Geme, Piept de nisip 
În deşert şi dogoare!... 

 
** 

 
Zalmoxe în întunericul Piramidei egiptene. 

 
– Orb, fără ICOANĂ la piept, 

Visez răsărituri de SOARE; 
Las corpul amorţit 
Şi cu MINTEA 
Umblu peste tot... 

 

Îmi lipseşte însă DUHUL... 
 

Aud Şoapta CHEMĂRII 
Bătrânului meu Mag... 
Dar cum mă voi întoarce orb, 

Cum voi călăuzi 
Neamul meu spre SOARE?... 
Îmi curg lacrimi 
Din Ochii seci... 

 
Şi totuşi 
Mă voi reîntoarce 
În Pământul Dac 
Şi cu o Mână de Ţărână 

Îmi voi umple golul din piept, 
Şi aşa, orb, 
Mă voi reîntâlni 
Cu Bătrânul meu Mag. 

 
Iese din Piramidă şi se îndreaptă spre Dacia. 
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*** 
 

Zalmoxe, ajuns în Dacia, este recunoscut. 
 

– Zalmoxe, ai venit!... 
Buciumaţi din coarne de bouri 
Să se audă: 
S-a întors Zalmoxe, 
Zalmoxe, Zalmoxe, Zalmoxe... 

 
Ecouri, vuiet de mulţime. 

 
– Zalmoxe, ce OCHI ai... 

– Flămânzi de SOARE.... 

– Câtă adâncime... 

– De orb ce Vede iarăşi... 

– Câtă limpezime... 

– Dar câtă arsură... 

– Cât de puternici... 

– Dar cât de-ngenuncheaţi... 

– Cât de blânzi... 

– Dar cât de mult au plâns... 

– Cât de VĂZĂTORI... 

– După orbire... 

– Zalmoxe, de mult Bătrânul Mag te aşteaptă... 

– Şi eu cât doresc  
Să îi cad la Piept... 
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**** 
 

De departe se vede o peşteră; Zalmoxe urcă printre stânci împădurite. 
 

Bătrânul Mag m-aşteaptă 
Cu Barba de Albine 
Jucăuşe-n SOARE... 
Mă va mai recunoaşte?... 

 
Glasul Magului: 

 
– FIULE, hai vino, 
Ziua şi noaptea 
Ne-ncetat te Chem... 
 
– O, PĂRINTE, 
INIMA ta Mare 
M-a readus... 
 
– Plămada de Dac 
Ţi-a fost scăparea. 
Ţărâna acestui Pământ 
Are în ea SOARELE. 
 
Zalmoxe, ai schimbat 
SOARELE şi INIMA 
Cu MINTEA şi Zeii Egiptului?... 
 
Noi, Dacii, 
Nu avem Zei, 
Avem ICOANA 
UNIRII Cerului cu Pământul... 
 
Spiritele căzute 
Au despărţit 
Pe cele de Sus de cele de Jos... 
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Şi aşa s-a schimbat 
LUMINA cu întunericul 
Şi toate au orbit... 
 
Oare tu, Zalmoxe, 
Ai înţeles Taina 
VEDERII LUMINII 
Prin Ochii de Pământ?... 
 
Zalmoxe, te-am trimis în Egipt 
Aşa cum este tradiţia, 
Ca să înveţi 
Deosebirea Minţii de DUH... 
Acolo ai orbit 
Ca să-ţi REAMINTEŞTI LUMINA 
Care este UMBRA Cerului... 
 
Zalmoxe, te-am trimis în Egipt 
Precum am fost trimis şi eu, 
Ca să te războieşti  
Cu „marele orb”, 
Ce este MINTEA de Cer 
Ruptă de INIMA de Pământ... 
 
Zalmoxe, ai înţeles 
Că Taina Lumii 
Este ICOANA UNIRII 
Dintre CER şi Pământ 
Fără învrăjbirea 
Cu „întunericul” dintre ele?... 
 
MINTEA căzută din Cer 
Se crede ea însăşi LUMINA... 
 
Ai înţeles, Zalmoxe, 
Că LUMINA este 
Doar când CERUL 
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Se Întâlneşte cu Pământul?... 
Ai înţeles că ICOANA 
Este INIMA de Taină 

Tocmai a LUMINII, 
Întâlnirea CERULUI cu Pământul?... 
 

Noi avem ICOANA ca INIMĂ 
Nu MINTEA 
Ce se preface în proprie lumină... 

 
Zeii Egiptului 

Şi toţi Zeii celorlalţi 
Sunt înveşmântaţi 
În „lumina Minţii”  

Prin care capătă 
Chipul de Zei... 
 

MINTEA de CER 
Fără Pământul de Jos 
Se face „foc arzător”, 

Pe care Prometeu 
L-a coborât, 
Fără să prevadă 

Că va arde lumea... 
 

Magul întinde Mâinile. 
 

– Şi acum, Zalmoxe, 

Să treci prin ultima probă... 
Deschide Ochii mari 
Şi priveşte în SOARE... 

 
Zalmoxe, ezitând: 

 

– N-am să orbesc din nou?... 
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Magul: 
 

– Priveşte lung şi adânc 

Şi spune ce VEZI... 
 

Zalmoxe: 

 
– Văd Lumea în SOARE, 
Cum din Pieptul Lui Răsare, 

SOARE Întrupat 
Ce se face şi Pământ... 

Văd şi un OCHI 
Ce se opreşte în INIMA mea... 
Iată cum VEDEREA 

Unei LUMINI de CER 
Mi se deschide... 
O, ce străfulgerare, 

Nu mai pot Privi, 
Scoate-mă din SOARE... 

 

Magul: 
 

– Moaie-te-n LUMINA 

FOCULUI Prea SFÂNT 
Ca s-o dai şi celorlalţi... 

 
Magul îl îmbrăţişează pe Zalmoxe. 

 

– FIUL meu, 
De-acum te las pe Pământul Dac 
PURTĂTORUL LUMINII... 

Eu mă duc, 
Fărâmă de Pământ, 
Să mă Unesc cu Cerul... 
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Zalmoxe în exaltare: 
 

– De acuma VĂD 
Parcă cu TREI OCHI... 
Părintele meu Mag, 
A trebuit 
Să rătăcesc prin ţări străine, 
Dar tot aici, 
Pe Pământul Strămoşesc, 
Era „Marea TAINĂ”... 

 
Magul în transfigurare: 

  
– Zalmoxe, FIUL meu, 
Îţi atârn la Piept 
Şi OCHIUL INIMII mele, 
Prin care vom VORBI 
În Veşnicie... 
Fii URMAŞUL Vrednic 
Al MOŞULUI Dac, 
NUMELE de TAINĂ 
Al lui ZALMOXE, 
ZEUL-MOŞ 
Cel de TREI ori VĂZĂTOR... 
 
Şi acum 
Dă-mi o Mână de Pământ.... 

 
O străfulgerare, în care Magul dispare. Zalmoxe, buimăcit: 
 
– Ţi-a rămas Aşternutul de iarbă 
Pe care îl mângâi  
O dată cu SOARELE... 
Maguleeeee!... 
 
Ecouri multiple. 

 
*** 
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Ultimul URMAŞ al lui ZALMOXE,  

primul MUCENIC Dac Creştin 

* 
Peste Dacia a trecut 
Războiul greu cu Romanii 
Şi străinii ostaşi 
Peste tot veghează 
Să nu se mai răscoale 
Geto-Dacii neîmblânziţi, 
Care nu vor să se supună 
Decât Legii Străbune. 
 
Marele Preot-Magul, 
Urmaşul lui Zalmoxe, 
Ce din Moşi-Strămoşi 
Este „GLASUL CERULUI”, 
Se zvoneşte că stă ascuns 
Undeva în munţi... 
 
Este Bătrân Magul, 
Dar încă plin de Viaţă!... 
 
După moartea Regelui Decebal, 
Romanii îl căutau 
Pe Marele Preot-Magul, 
Care fugise 
Prin sihăstrii ştiute  
Doar de băştinaşi.  
 
Într-un târziu l-au găsit 
Travestit 
Într-un ICONAR, 
Purtător de ICOANĂ Creştină, 
Cu MAMA-FECIOARĂ 
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Ce ţine în Braţe 
Pe HRISTOS. 

 
Când l-au lovit cu sabia, 
Un foc străfulgerător 
A ieşit din ICOANĂ 
Şi aşa a scăpat. 
 
Şi de aici 
„Noua TAINĂ”, 
Pe care Magul-Bătrânul, 
Moşul-Urmaşul 
Lui Zalmoxe, 
Încearcă s-o arate 
Geto-Dacilor, 
Poporului său. 

 
** 

Răsculaţii Geto-Daci, 
Urmaşii de Sânge 
Ai Regelui Decebal, 
Îl bănuiau pe Marele Mag 
Că şi-a schimbat 
Credinţa Strămoşească. 
 
Şi într-o adunare 
I-au cerut Magului 
Ultimul cuvânt: 
„Zalmoxe sau HRISTOS”! 
Să se ştie 
Ce „Înţelepciune”  
Coboară din Cer, 
Ca Poporul să urmeze 
„Poruncile Divine”, 
Fără de care Viaţa 
Nu poate să fie. 
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Şi Moş-Magul 
Cu plete de zăpadă, 
Dar cu Ochii 
Tineri şi albaştri 
Ca văzduhul, 
Le glăsui 
Cu Limba Preoţească, 
Ce îngenunchează 
Orice altă vorbire: 
 
– Poporul meu Iubit, 
Ştiţi că din Moşi-Strămoşi 
Înţelepciunea Cerului 
S-a pogorât 
Şi peste acest PĂmânt 
Prin Chipul Magului-PREOT, 
Al cărui NUME de Taină 
Era ZALMOXE. 
 
Din Neam în Neam 
Moş-Magul 
Lăsa pe un „Altul” 
După Chipul şi Asemănarea sa 
Şi „Glasul de SUS” 
Niciodată nu lipsea. 
 
Au trecut şi peste noi 
Şi Zile bune şi rele, 
Cu vicleşuguri între noi, 
Cu duşmani din-afară, 
Dar „PUTEREA de SUS” 
Prin Magul de Jos 
Le spulbera. 
 
O, TAINĂ 
A ZIDITORULUI Lumii! 
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EL a creat 
Şi o „Iubire” de Făptură 
Ce poate răspunde, 
Ce se întruchipează 
În zişi „ZEI” şi Înţelepţi 
Şi în Chipul „PREOŢIEI Sacre”, 
În care prin RITUAL 
Cerul şi Pământul 
Se Întâlnesc. 
 
Cândva, au apărut 
Şi „spiritele rele” 
Şi „oameni ucigaşi” 
Şi Viaţa se-mpărţi 
Între LUMINĂ şi întuneric. 
 
Lumea a căzut 
Din Chipul Creat. 
 
Dar ZIDITORUL 
Nu putea lăsa 
Chipul cel „stricat”. 
 
Iată TAINA ce de-acum 
Lumii se ARATĂ: 
Însuşi EL din Cer 
Pe Pământ VINE, 
Ca nimeni 
Să nu-l mai închipuie 
În Zei şi idoli 
Şi în Înţelepţi. 
 
Iată, Poporul meu, 
Ce trebuie să vă spun: 
Eu, Magul-Urmaşul 
Zeului-Moş 
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Al acestui Pământ, 
Pe CEL ce este  
Însuşi DUMNEZEU, 
Care coboară din Cer 
Şi se descoperă la FAŢĂ  
Eu L-am CUNOSCUT 
Şi L-am ÎNTÂLNIT 
Şi i-am căzut 
În genunchi la Picioare, 
Şi EL mi-a pus 
MÂNA pe Cap 
Şi Chipul meu de Mag 
S-a prefăcut în alt CHIP. 
 
Aşa, Poporul meu, 
De acum nu mai aveţi 
Pe Magul-Bătrânul, 
Ci pe PREOTUL Lui HRISTOS. 

 
O uşoară rumoare. Un ostaş strigă: 

 
– Trădare! 
Cum se poate 
Ca însăşi ORIGINEA acestui Neam, 
Ce este PREOŢIA Divină , 
Să fie batjocorită 
De însuşi URMAŞUL-PREOTUL ce trebuie 
S-o „CONTINUE” fără abatere. 
 
Ce ne-ai făcut, 
Bătrânule Mag, 
Ne-ai stins „LUMINA  
Strămoşescului SUFLET”, 
Din care s-a Născut acest Neam 
Şi din care 
Trebuie să se Nască  
Fără oprire toţi URMAŞII. 



29 

Magul, cu glas tunător: 
 

– Înţelege, Poporul meu,  
Chiar ZALMOXE a lăsat cuvânt: 
„Când va VENI 
Însuşi DUMNEZEU pe Pământ”, 
Chipul meu 
Va trece în „ALT CHIP”, 
Că eu sunt 
Doar „umbra” acestuia. 
Aşteptaţi „MAREA ZI” 
Pe care s-o PRIMIŢI 
Cu toate Inimile deschise, 
Că „SUFLETUL acestui Neam” 
Are deja „TAINA LUI”. 
Pământul pe care noi 
Îl luăm în Mână la moarte, 
Este închipuirea 
Plămadei 
Dintre EL şi Lume. 
 
Poporul meu, 
Neamul nostru a „DUS”  
Din Moşi-strămoşi 
Pământ la Cer, 
Din care DUMNEZEU 
„TRUP” şi-a făcut. 
 
RECUNOAŞTEŢI, 
Poporul meu, 
În CHIPUL Lui HRISTOS 
Şi Pământul  
NEAMULULUI nostru. 
 
Eu, Magul-PREOTUL 
Acestui Neam, 
Am ÎMPLINIT 
PORUNCA lui ZALMOXE. 
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*** 
 

Ostaşul: 
 

– Vasăzică te-ai Creştinat ...!? 
 
Se vorbeşte 
Că un Apostol 
Al lui HRISTOS 
A venit şi în Dacia noastră 
Şi tu însuţi, 
Marele Mag, l-ai Primit, 
Şi din „Peştera de Taină” 
A lui ZALMOXE 
Ai făcut BISERICĂ... 
 
Bătrânule-Mag, 
Va trebui să mori 
Pentru această schimbare 
De Credinţă... 
 
Lasă-ne în schimb 
Un „URMAŞ”, 
Un „Alt Mag”, 
Ca să nu rămână 
Pământul nostru 
Fără „Legătura” cu Cerul. 

 
Bătrânul Mag: 

 
– Poporul meu Iubit, 
Eu nu te-am trădat 
Şi nici nu am schimbat 
Credinţa, 
Ci am „ÎMPLINIT-o” 
În CHIPUL ei 
Mult aşteptat. 
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Apostolul Lui HRISTOS, Andrei, 
Într-adevăr a fost la noi 
Şi ne-a ADUS 
CHIPUL Lui HRISTOS, 
În FAŢA căruia 
Eu, Chipul lui ZALMOXE, 
Am Îngenuncheat 
Şi am dezbrăcat  
„Haina de Mag” 
Şi am primit 
„HAINA NOUĂ” 
De „PREOT al Lui HRISTOS”. 

 
Ostaşul, tot mai insistent: 

 
– Magule, trebuie să mori 
Pentru această schimbare!... 
Înainte, însă, 
Lasă-ne un „Urmaş de Mag”... 

 
Bătrânul Mag: 

 
– Poporul meu Iubit, 
Mă supun „Judecăţii”... 
 
Alegeţi trei ostaşi 
Care legaţi la ochi 
Să mă arunce între Suliţe, 
Aşa cum este tradiţia 
Trimiterii 
Solului lui ZALMOXE. 
Şi dacă voi fi „PRIMIT” 
Între Suliţe, 
Înseamnă că voi „MERGE” 
Până la ZALMOXE, 
Căruia îi voi „DUCE” 
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„HAINA de Creştin” 
În locul celei de Mag, 
„HAINA Sufletului Dac”, 
Care începe 
O „NOUĂ NAŞTERE” 
De „VIAŢĂ Nemuritoare”, 
Aşa cum a „CREZUT” 
Din Moşi-Strămoşi 
Că se va „ÎMPLINI” 
Şi această „MARE ZI”. 
 
O, cât se va „Bucura” 
ZALMOXE 
Când va lua  
„HAINA Lui HRISTOS”, 
Ce are în ea  
Şi „Ţesătura” 
Acestui Pământ. 

 
Mai mulţi ostaşi daci: 

 
– Bătrânule Mag, 
Ne înfricoşezi 
Cu „NOUL CHIP” Creştin!... 
 
Noi încă nu înţelegem 
TAINA aceasta... 

 
Magul: 

 
– Poporul meu Iubit, 
Va veni vremea 
Când veţi „AUZI” 
Din Sufletul însuşi 
„GLASUL Lui HRISTOS” 
Şi atunci veţi „Mărturisi”  
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„NOUA Credinţă” 
Ca pe ÎMPLINIREA 
Credinţei noastre Strămoşeşti. 

 
Acum a Crescut 
„Plămada” acestui Pământ 

Şi iată, aşa cum se cade, 
Eu, Magul-Preotul, 
O să fac primul „BOTEZ” 

Al „VIEŢII Făgăduite”. 
 

De acum, Poporul meu, 
Veţi avea pe „URMAŞUL 
PREOTULUI Lui HRISTOS”. 

 
Eu, Magul, 
Ultimul Urmaş al lui Zalmoxe, 

Am devenit 
„Primul PREOT al Lui HRISTOS”, 
Chip pe care îl voi proba 

Cu însăşi „JERTFIREA mea”, 
Ce nu mai este „moarte”, 
Ci „VIAŢĂ Nemuritoare”. 

 
ÎI voi „DUCE” lui ZALMOXE 

„Pământul Dac Creştinat” 
Şi această „Mână de Pământ” 
Va fi „ÎNCEPUTUL 

NAŞTERII mult aşteptate”. 
 

Ostaşii Daci: 

 
– Cine este „NOUL PREOT”  
Care îţi va „URMA”? 
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Magul: 
 

– Va fi Numit ANDREI, 
După Numele Apostolului 
Ce ni L-a ADUS 
Pe HRISTOS. 
Eu însumi am Noul Nume 
Tot de Andrei,  
În locul celui de Zalmoxe. 
 
Şi acum săvârşiţi 
Ritualul „Solului lui ZALMOXE”. 

 
Trei ostaşi legaţi la ochi îl aruncă pe Mag între Suliţe. Cade direct 

pe ele, semnul „Primirii Solului lui Zalmoxe”. Rumoare dinspre 
mulţimea înfricoşată. „Urmaşul” Magului, un PREOT-Arhiereu între 
două vârste, scoate Trupul Magului dintre Suliţe şi-l pune pe o 
„Masă”. Mulţimea trece prin faţa ei şi se atinge de Magul mort. Se 
aude un plânset reţinut şi totodată o „Cântare liturgică”. 
 

– Magule, 
Ultimul URMAŞ al lui Zalmoxe, 
Te-ai făcut 
Primul MUCENIC Dac Creştin! 
„Sângele tău Sfinţit” 
A „RIDICAT acest PĂmânt” 
La Cer, 
Care s-a făcut 
„HAINA lui ZALMOXE”, 
Ce de acum 
Nu va mai fi „Zeu şi Înţelept”, 
Ci PREOTUL Lui HRISTOS. 
 
Doar HRISTOS 
Este ADEVĂRATUL  
ŞI UNICUL DUMNEZEU 
Al Cerului şi al Pământului. 

**** 
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ZEII îşi pierd Chipul 

* 
În Iudeea a apărut o Cometă care se vede şi Ziua în amiaza mare. 

Nu s-a mai pomenit aşa ceva. Se şoptesc tot felul de zvonuri, unele 
prevestitoare de rău. Mai ales la curtea Regelui Irod este o teamă 
crescândă. 

Iată că mai sosesc în Ierusalim şi Trei Magi. Cer să intre la Irod. 
Întreabă de naşterea UNUI MARE REGE, prevestită tocmai de 
Cometa pe care o văd toţi. 

Irod, fricos, dă ordin să fie primiţi cu toată pompa. Un tălmaci ce-i 
însoţea pe Magi repetă lui Irod Marea Veste şi totodată întrebarea: 
„Unde este locul în care s-a născut MARELE REGE?” Pesemne 
credeau că este chiar „Fiul lui Irod”. Irod, ca să nu-şi demaşte supă-
rarea, cu un zâmbet forţat le răspunde că şi el a auzit de această veste, 
mai ales că semnul Cometei îi este mărturie. Şi el este în cercetarea 
locului. Dă ordin la o gardă regească să-i însoţească pe Magi. Convocă 
de asemenea pe Arhiereii Ana şi Caiafa şi pe toţi ai Templului să dis-
cute problema aceasta. Multe secte apărute recent vorbeau de Venirea 
Lui MESIA. Oare să fie chiar El?... Mai circulau nişte zvonuri prin 
preajma Templului, că apar adesea nişte Lumini ce se întrevăd în 
Sfânta Sfintelor, chiar nişte Îngeri ce săvârşesc un ritual secret... 
 

** 
Mare zarvă în Marea Piramidă din Egiptul sacru. Marele Zeu din 

camera de Taină azi-noapte a murit.  
Statuia impunătoare a căzut de pe pedestal şi capul i s-a rupt. L-au 

pus la loc, dar nu mai „răspunde” la ritualul magic obişnuit. Duhul din 
marele Zeu s-a dus... Zeul a murit... Toţi cei mai apropiaţi ai Piramidei 
sunt înfricoşaţi şi neliniştiţi. Piramida era considerată „prefigurarea 
nemuririi”. Iată că moartea a început cu însuşi marele Zeu considerat 
nemuritor ... 

A doua zi au mai găsit şi alţi Zei căzuţi şi sfărâmaţi. Mai mult, şi 
imaginile de pe pereţii de piatră se cojeau inexplicabil.  

Trăznetul se produse cu vestea că Marele Preot al Piramidei a 
paralizat. Nu mai poate vorbi, face doar gesturi neînţelese... Se cheamă 
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de urgenţă „succesorul”, un tânăr impunător şi aspru... Îngenunchează 
înaintea bătrânului Preot ca să-i dea „ungerea” de „urmaş”... Bătrânul 
muribund nu mai ştie să pună mâna pe capul noului Preot... I se pune 
de ceilalţi... dar cine ştie „formula magică” a transmiterii „duhului de 
succesiune”?... Noul Preot a primit sau nu „duhul de urmaş”?... O 
groază cutremurătoare îi cuprinde pe toţi. Marele Zeu a murit, Marele 
Preot moare, Succesorul nu mai primeşte cu adevărat „duhul preoţiei”... 
Ce se prevesteşte oare? 

Egiptul sacru nu mai are „duhul Zeilor”... Preoţia Piramidei s-a 
sistat... 

A treia zi se face îmormântarea Marelui Preot. Regele este de 
asemenea bolnav şi nu poate veni la ceremonie, îl înlocuieşte un nepot 
de-al său... Noul Mare Preot este palid şi parcă nu are nimic sacerdotal 
în el... 

Tocmai acum soseşte şi Magul ce participase la căutarea Marelui 
Rege născut în Iudeea. El era de fapt „succesorul”, dar în lipsă îi luase 
locul cel de-al treilea. Magul Pelerin avea o „Lumină” aparte pe faţă ce 
iradia în toţi. Aveau majoritatea părerea de rău că nu primise el 
„succesiunea” de Mare Preot. 

Afară, lângă marea Piramidă, Sfinxul nu mai are strălucirea ochilor 
ca înainte... parcă a îmbătrânit dintr-o dată... Surâsul său scrutător de-
abia mai este... 

 
*** 

În marea Indie soseşte şi Pelerinul ce adusese ofrande Marelui 
Rege născut în Iudeea. Se întâlnise cu Magul Egiptului şi cu încă un 
Mag al Traciei, aşa din întâmplare, în călătoria sa spre Egipt. 

Ajuns în India obosit, aude tot felul de veşti. Statuile Zeilor din 
Temple cad pe jos sfărâmându-se. Zeii nu mai răspund de cele mai 
multe ori, parcă le-a „murit duhul”. Foarte mulţi Înţelepţi, chiar tineri, 
mor pe capete, aşa dintr-o dată. O proliferare de demonizaţi se observă 
peste tot. Chiar în familiile bune şi de vază apare câte unul posedat de 
duhuri rele... Pe străzi nebunii parcă se îmulţesc, iar epilepticii fac 
crize tot mai violente şi dese. 

Marele Lama murise nu de mult. 
Noul Lama parcă nu se mai putea găsi şi mulţi intraseră în panică. 

Se văzuse şi în India Cometa Naşterii Marelui Rege din Iudeea. 
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MOŞUL, Rememorarea ORIGINILOR 

Chemarea de Taină 

Aurel nu împlinise încă zece ani când Bunicul său îl duse pentru 
prima dată la Mânăstirea din Munţi.  

Bunicul alb şi gârbovit, ca un Moş-Crăciun, dar cu Ochii limpezi şi 
vioi, mergea adesea la Mânăstirea din Munţi, unde se zice că în 
tinereţe a vrut să se facă monah-călugăr, dar Mama sa bolnavă şi 
văduvă l-a oprit.  

– Petrică, nu mă părăsi, că faci mare păcat. Dacă aşa a vrut 
DUMNEZEU să te am doar pe tine ca singurul Copil, tu trebuie să 
„constitui” Neamul nostru şi poate ţi se va împlini şi dorinţa ta, 
printr-un Copil sau Nepot. Păstrează „Chemarea ta de Taină” şi 
însămânţeaz-o în cel care o va „Rodi”, care îţi va fi „Întruparea celei 
de-a Doua Inimi”. 

Aşa Bunicul s-a căsătorit, a avut trei băieţi şi patru fete, dar în 
niciunul nu s-a arătat „Semnul Chemării de Taină”.  

Nepoţelul Aurel pare că are ceva... A rămas orfan de la Fata cea 
mijlocie, care paradoxal l-a supărat cel mai mult. S-a căsătorit de mai 
multe ori, iar în ultimul timp a fugit cu un necunoscut; se zice că 
învăţase vrăji şi că a murit, unii zic că într-un acces de nebunie, alţii că 
ar fi fost omorâtă. Pe Aurel l-a născut cu puţin înainte de a fugi, şi el, 
Bunicul, l-a crescut cu mare greutate, mai ales că era firav şi mereu 
pândit de moarte. Se pare că micuţul Aurel era făcut pentru „altă  
lume” şi tocmai acest fapt îi dădea speranţă Bunicului, că în sfârşit 
„visul său de Taină” va fi împlinit de acesta. Încă de mic, în Aurel se 
observa o Taină care creştea odată cu vârsta. 

– Bunicule, mi-ai promis că mă duci la Mânăstirea unde ai vrut să 
rămâi mata şi acolo mă voi întâlni cu Pustnicul din Munţi, care îmi va 
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fi „Tatăl cel de Taină”, cel cu Chipul totodată de „Pământ şi de Cer”. 
Bunicule, de când mi-ai vorbit de Cer mi-a intrat la Inimă un „ceva” 
ce se măreşte odată cu mine. Este şi un „Glas şi un Chip”, ca acela 
din ICOANA noastră cea veche şi ştearsă, căreia nu i se mai vede 
Faţa, dar care mie mi se arată adesea cu o înfăţişare aşa cum zici 
mata, ca deodată de pe Pământ şi din altă lume. 

ICOANA noastră strămoşească este mâncată de carii, şi se topeşte 
într-o cenuşă gălbuie zi după zi. Dar eu văd totuşi un „Ceva Viu” care 

o ţine cu o Putere de Taină. Când stau la Rugăciune în Faţa ei, parcă 
mi se arată „Acel” Chip ca un „Moş Sfânt ce mă Cheamă”. O, ce 
Bucurie iese din această Chemare!... 

Bunicul la început s-a înspăimântat, să nu fie cumva vreo prevestire 
de moartea nepoţelului, dar se întări şi nădejdea că „Taina sa” este cea 
care „Rodeşte” în micuţul Aurel. Trebuie să-l pună la „proba adevărată”, 

să-l ducă la Mânăstirea din Munţi şi acolo se va descoperi totul... 
Auzise de la un vecin că acum, de Rusalii,

3
 va veni şi Pustnicul din 

Peşteră. O DOAMNE, de s-ar putea întâlni Nepoţelul Aurel cu 

„Pustnicul-Moşul”. Nu ştie dacă este tocmai cel care venise şi acum 
aproape cincizeci de ani, când a vrut şi el să rămână în Mânăstire... Era 
tot aşa o mare Sărbătoare şi multă lume şi cât a încercat, nu a putut 

vorbi cu el. Pustnicul era şi el destul de tânăr, dar toţi îi ziceau „Moşul 
din Peşteră”, ca Urmaşul Bătrânului Pustnic care murise nu de mult.  

Dacă Aurel se va întâlni cu Pustnicul-Moş, va fi un semn al 
„Chemării de Taină”. 

Se zice, din tradiţie, că fiecare Neam-familie trebuie să aibă „un 

Moş”, care este „a Doua Inimă” a Neamului respectiv. Fără aceasta 
Neamul se va distruge în curând. 

Este o mare Taină acest „Chip de Moş”! 

Neamul Bunicului părea că se distruge de un blestem amarnic. Din 
cei şapte Copii ai săi, doar unul mai rămase în viaţă, şi nepoţii erau 
bolnăvicioşi şi sub aceeaşi ameninţare. Ce păcate grele le opreau 

Viaţa?... Din Strămoşii săi, niciunul nu a fost un „Moş-Sfântul Casei”. 
Fiecare Neam trebuie să aibă un Moş-Sfânt, care se zice că este 

                                                 
3
 Rusaliile, Pogorârea SFÂNTULUI DUH, la cincizeci de Zile după Paşti.  
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„Inima-a-Doua”, care rămâne „Nemuritoare” şi din care izvorăsc 
celelalte Vieţi ale urmaşilor. DUMNEZEU nu Creează alte Suflete 
pentru Urmaşi dacă nu este un „Moş-Sfânt” al Neamului respectiv, 

pentru că numai o „IUBIRE de DUMNEZEU” va Naşte şi o „Iubire 
pământească”. Viaţa este o „IUBIRE Întrupată”. Inima este tocmai 
Chipul Iubirii Întrupate. Inima are în ea cele „Două Iubiri”, a Lui 

DUMNEZEU şi a Lumii, într-o UNIRE de Taină. Păcatul rupe Inima 
în două şi desparte cele Două Iubiri. Reunirea lor nu se mai poate face 
prin aceeaşi Inimă, ci printr-o „a Doua INIMĂ de TAINĂ”, care se va 

împleti cu Inima cea „înjumătăţită” a Omului căzut din Rai. 
Este o mare Taină această „a Doua INIMĂ”, care este Chipul Celor 

Sfinţi. Fiecare Neam trebuie să aibă un Sfânt, ca prin „INIMA de 
Taină” să mai poată fi „Viaţă în Inima înjumătăţită a lumii”. 

Moşul este Chipul celui care Întrupează INIMA de Taină. 
Omul este „UNIRE a Cerului cu Pământul”, ca Inima de Rai, pe 

care pierzându-o, a pierdut şi Chipul Raiului. Iată că se poate câştiga o 
„a Doua INIMĂ”, care readuce Chipul de Rai în afara Raiului. 

Bunicul tră ia din plin Taina celei de-„a Doua INIMI”.  
-- DOAMNE, dacă Cerul şi Pământul nu se UNESC, nu este o 

Împlinire a Vieţii. 
În tradiţia locului

4
, Chipul de Moş este această Taină. Chipul de 

Moş este Chipul deodată al Pământului şi al Cerului în UNIRE, ca 
„FIUL” celor „Două Lumi”. Originea este în Scriptură, în Viziunea 
Proorocului care vede pe „CEL VECHI de Zile”, care paradoxal este cu 
Plete Albe, dar TÂNĂR la FAŢĂ. Aşa FIUL Lui DUMNEZEU este 
însăşi Taina acestui Chip. Chipul de Moş nu este de TATĂ 
DUMNEZEU, sau de FIU, ci de UNIREA de Taină a ambelor Chipuri, 
ca un paradox Suprafiresc pe care-l face FIUL Lui DUMNEZEU în 
Taina Creării Lumii. FIUL Lui DUMNEZEU este Întruparea Inimii 
TATĂLUI în UNIRE cu propria Inimă de FIU. TATĂL se arată la 
Faţă prin Chipul FIULUI şi Chipul FIULUI prin Chipul TATĂLUI. 
Această „Arătare Suprafirească” este înfăţişată în Chipul de Moş , Chip 
de FIU-Tânăr cu Plete de TATĂ-Bătrân şi Chip de TATĂ-Bătrân cu 
Mâini şi Ochi de FIU-Tânăr. 

                                                 
4
 Ca specific Carpatin. 
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Tare mult i-a trebuit Bunicului să înţeleagă cât de cât această Taină 
a Chipului de Moş, care UNEŞTE trecutul cu prezentul şi-l face 
Viitorul nesfârşit.  

– Să ştii, Aurele, îi spune nepoţelului său, la Mânăstire trebuie să 
vezi Taina Chipului de Moş. Toţi Călugării, chiar dacă sunt Tineri sau 
Bătrâni, au Chipul de Taină al Moşului, de Unire a Cerului cu 

Pământul, a Tatălui cu Fiul, a Lui DUMNEZEU cu Lumea. Ai grijă să 
te sileşti să le vezi „Faţa de Moş”. Obişnuit se zice „Părinte, sau 
Avva”, dar în tradiţia noastră pământeană înseamnă „Moşul”.

5
 

Şi Aurel tare se mai miră de acest paradox. 

Întâlnirea cu Pustnicul-Moş 

În sfârşit a sosit şi marea Zi de Rusalii, când Bunicul cu Nepoţelul 
ajung la Mânăstire. Pentru Bunicul, care cunoştea locul, nu părea ceva 
prea neobişnuit, dar pentru Aurel totul este de pe „altă lume”. 

Un „Fior de DUH de Taină” îl străbate din Cap până în picioare. 
Ceva din Sine pare „Comun” cu acest „Loc de Mânăstire”. Chemarea 
lui era oare să se facă şi el Călugăr?... 

Atenţia lui era deocamdată marele moment al „Întâlnirii” cu Moş-
Pustnicul. Lumea grămadă îl aştepta alături de Biserică, într-o mică 
grădină. Toţi vorbeau de Taina Pustnicului Moş. Se zice că actualul 

Moş-Pustnic nu este prea bătrân, chiar pare mai tânăr faţă de ani săi 
apropiaţi de şaptezeci. Îl cheamă Neofit, după Numele de Călugăr, ca 

şi pe „Primul Pustnic-Moş” care din Vechime se consideră a fi „Părintele” 
tuturor Pustnicilor-Moşi din această regiune, unde se mai spune că 
însuşi acesta a făcut şi Mânăstirea. De aici tradiţia neabătută a locului, 

care consideră ca PĂRINTE SFÂNT pe Moş-Pustnicul. Mânăstirea 
ţine astfel direct de autoritatea Pustnicului şi totul decurge după 
„Sfaturile şi vederile” sale. Este tradiţia ca Viitorul Moş-Pustnic să fie 

mai întâi Călugăr în Mânăstire şi de aici să se „aleagă” ca un 

                                                 
5
 Denumirea de Moş este o Taină a zonei Carpatine. De aici şi numele de 

Zalmoxe de la Traco-Daci, care este de fapt „Zeul Moş”. 
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„Chemat” al „DUHULUI Pustnicesc”. Unora dintre cei mai cu 
„HAR”, după diferite probe duhovniceşti, li se dădea posibilitatea să 
stea adesea în Pustie, cu Moş-Pustnicul, unde se dovedea câtă capa-

citate de Suflet au. Pe lângă Moş-Pustnic mai trăiau şi alţi Pustnici, dar 
care ţineau de Mânăstire. „Urmaşul” Pustnicului-Moş era doar „Unul”, 
care reuşea să „Întrupeze” cu totul „DUHUL de Taină” al Chipului de 

Moş-Pustnic. 
Mai mult, „Urmaşul” era trimis pentru un timp la „Sfântul Munte 

Athos” în Grecia, din care apoi se întorcea şi abia atunci primea zisa 
„Succesiune” de Moş-Pustnic. Se păstra tradiţia din vechime a traco-
dacilor, când „Urmaşul” lui Zalmoxe şi după el al „Marilor Preoţi”, 
trebuia să „călătorească” în „Ţările Înţelepţilor”, după care se stabilea 
ca „Înţeleptul Divin” al Neamului Său şi totodată „Unul” dintre 
Înţelepţii Lumii. Moş-Pustnicul era astfel şi un adevărat „Învăţat”, care 
ştia toate Limbile şi Graiurile, atât ale Sufletului nevăzut, cât şi ale 
celor văzute. Moş-Pustnicul întrunea în sine atât un „Suflet al 
Cerului”, cât şi un „Suflet al Pământului”, cu specificul unui „Suflet al 
Neamului”. Era „Alesul” Lui DUMNEZEU pe Pământ şi totodată 
„Alesul unui Neam”, prin care DUMNEZEU se „Arăta” în Lume şi 
Lumea putea să „Vadă” Cele DIVINE. 

Se povesteşte că aceste ţinuturi au fost un „Loc al Pustnicilor-
eremiţilor” încă din „moşi-strămoşi”, din vremuri ancestrale. Creşti-
nismul s-a „altoit” pe această „Rădăcină Veche” şi a „Odrăslit” un 
„Soi-Specific”, prin care „Duhul Pământului s-a Unit cu DUHUL 
SFÂNT Creştin” şi a „ÎNTRUPAT pe HRISTOS” în „Ieslea Carpatină”, 
între păstorii Traco-Daci şi Daco-Romani. 

Au existat permanent „Pustnici şi Că lugări”, care totodată se 
deosebeau de alţii, prin „specificul lor de ICONARI”. Nu atât în sensul 
că erau pictori de Icoane, ci în „modul” lor de Viaţă. Se vorbeşte de o 
„tradiţie” că în acest Loc a fost „ultimul urmaş” al ultimului „Preot al 
Dacilor”, după cucerirea de către Romanii lui Traian. Acesta s-a 
„ascuns” în Munţi sub „Chipul unui Iconar-Purtător de Icoană”. Mulţi 
dintre Ostaşii Romani erau deja Creştini şi îi ocroteau pe toţi cei care 
se arătau Creştini. Se zice, astfel, că Marele Preot a venit aici cu o 
„ICOANĂ”, ce reprezenta pe „Fecioara cu Pruncul HRISTIC în 
Braţe”. Trădat, l-au găsit, dar când au vrut să-l omoare, o minune, un 
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„Foc” a ieşit din ICOANĂ şi Ostaşii au orbit, scăpând astfel. Mai 
mult, s-a „imprimat” pe Stânca locului Chipul ICOANEI. Şi de aici s-a 
format un „Ritual special al ICOANEI”, ce a rămas veacuri de-a 
rândul Specificul Pustnicilor de aici.  

Se ştie din relatările istorice că Dacii când mureau trebuiau să ia în 
Mână „Pământ”, existând Credinţa că Sufletul nu-şi va pierde 
„Identitatea”, tocmai prin aceasta, ca o „păstrare” a unei „Corpo-
ralităţi Nemuritoare”. Unii fac analogia cu o „prefigurare” a Trupului 
Înviat Hristic. Cert este că Dacii aveau o „Memorie ancestrală” a unui 
„Fapt Tainic”, ce-i apropia de Creştinism. 

Dacii aveau o „Religie proprie”, chiar dacă au adoptat şi forme de 
zişi Zei. În sensul autohton, Zeul nu era un „idol”, ci o „Tainică 
Arătare îmbrăcată într-un TRUP tot de Taină” (ce era altceva decât 
corporalitatea materială). 

Dacii deosebeau „TRUPUL de Taină”, faţă de Corpul Sufletului-
Spiritului. Ca o „metafizică” proprie, ei considerau pe Om ca Suflet şi 
Corp şi peste acestea „TRUPUL de Taină” Nevăzut. Ca Mistică, 
TRUPUL de Taină era o „Supraformă comună”, şi a Sufletului şi a 
Corpului, în care se putea oglindi deodată şi Spiritul şi corpul-
materia, şi de asemenea se „Uneau” într-un „SUPRACORP” peste 
Suflet şi Corp, ce se putea vedea doar de către cei „aleşi”.  

 
Acest specific al „TRUPULUI” peste Suflet şi Corp era nebăgat în 

seamă. Dar Creştinismul este bine primit tocmai prin această viziune a 
„TRUPULUI de Taină” în care Vine DIVINUL să Se „Arate” Lumii. 
Creştinismul este astfel o „Împlinire” tocmai a „Tainicului CHIP”, 
care de acum devine accesibil tuturor.  

Divinul Se „Arată la Faţă”, iată marea Taină Creştină. DIVINUL 
nu se poate VEDEA decât în „TRUPUL de Taină”, de aceea HRISTOS 
nu este „Zeu încorporat”, ci este „DUMNEZEU ÎNTRUPAT”. TRUPUL 
este „DIVIN şi Creaţie în Unire Suprafirească” ca „SUPRACORP” 
peste toate.  

 
Aşa se zice că ICOANA a fost „primul pas” prin care a intrat 

Creştinismul în Dacia. 
Când s-a auzit că „DUMNEZEU S-a ÎNTRUPAT”, aceasta a fost o 

„confirmare” a „Credinţei în TRUPUL de Taină” al DIVINULUI. 
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** 
Toţi aşteptau cu nerăbdare să se arate Moş-Pustnicul. Era obiceiul 

să se aşeze pe un Scaun la intrarea Bisericii şi lumea să treacă prin 
Faţa lui şi să-i Sărute ICOANA de TAINĂ pe care o Purta în Braţe şi 
care era Amintirea ICOANEI Făcătoarei de Minuni a Pustnicilor 
locului, unde se zice că a fost ultimul Preot-Mag al Dacilor, ce s-a 
creştinat. Se zice că toată Duhovnicia şi Sfinţenia Pustnicului-Moş este 
legată de TAINA acestei ICOANE. El face Zilnic un Anume RITUAL 
al ICOANEI şi toată Viaţa sa este acest fapt. Toţi Ucenicii apropiaţi ai 
Pustnicului făceau la fel. Fiecare trebuia să poarte la Piept o ICOANĂ 
cu MAICA DOMNULUI. Mai era un obicei din bătrâni în aceste 
ţinuturi ca la Întâlnirea cu Pustnicul-Moş fiecare din Familie să-şi 
aducă ICOANA Casei şi să o Atingă de ICOANA de pe Pieptul 
Pustnicului, ca să capete DUHUL Cel MARE. De aceea Pustnicul-
Moş venea la Mânăstire de Rusalii, Pogorârea SFÂNTULUI DUH. 

 
Aşa, de Dimineaţă, de mult, la crăpatul Zorilor, toţi trebuiau să fie 

în Biserică unde un Sobor de Preoţi Călugări săvârşeau mai întâi 
LITURGHIA Marelui Praznic al Rusalilor, după care urma Vecernia 
specială cu Rugăciuni Anume către SFÂNTUL DUH. La Liturghie 
Slujea şi Moş-Pustnicul îmbrăcat în Veşminte Albe, Purtând de Gât 
ICOANA cu MAICA DOMNULUI ce-i acoperea tot Pieptul. Toţi 
Credincioşii cu Icoanele Casei lor participau în genunchi la Dumne-
zeiasca Slujbă. Era ceva uimitor. Cântările din Biserică şi Răspunsurile 
Preoţilor din ALTAR păreau cu adevărat UNIREA Cerului cu 
Pământul. 

Bunicul stătea în genunchi cu nepoţelul Aurel în Braţe, care la 
rândul său ţinea, ca pe o Comoară de mare Preţ, ICOANA Casei. 
Bunicul plângea continuu tăcut, iar Aurel sta parcă răpit în DUHUL. Îl 
urmărea pe Pustnicul-Moş, din a cărui ICOANĂ strălucea cu adevărat 
„Ceva de TAINĂ”. Auzise de la un Călugăr din Mânăstire că Moş-
Pustnicul are de fapt ICOANA Crescută din Pieptul său şi în afară se 
arată ca o ICOANĂ obişnuită, dar ea este însăşi TAINA Sufletului lui.  
Se spune că doar atunci poţi fi „Ucenicul Pustnicului”, când şi din 
Pieptul tău va începe să „Crească ICOANA”. Aşa de mult l-a impre-
sionat aceasta, încât în Inimă a început să-i apară o Bucurie şi totodată 
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o frică... Spunea Călugărul respectiv că Inima ta trebuie să fie 
„Pământul” din care să Crească apoi ICOANA-POMUL VIEŢII. 
Pustnicul-Moş avea din plin Crescut ICOANA POMULUI VIEŢII, din 
care acum curg „Roadele”, ce pot fi folosite şi de ceilalţi.  

Glasul Pustnicului-Moş parcă ieşea prin „GLASUL de TAINĂ al 
ICOANEI”; era lin şi mângâietor şi totodată „FOC de DUH arzător”. 
Aurel simţea acest „FOC de DUH” şi se temea. Auzise pe o bătrânică 
de afară că în Ziua de Rusalii mulţi cad bolnavi, sau cei bolnavi se 
tămăduiesc, tocmai prin „FOCUL DUHULUI”. DUHUL Cel SFÂNT 
descoperă cele ascunse şi cei răi şi blestemaţi sunt daţi pe faţă... 

Mulţi se ÎMPĂRTĂŞESC de Rusalii, pregătindu-se cu Post, mai 
ales cei bolnavi. Aurel se spovedise la Duhovnicul Mânăstirii şi primise 
dezlegare să se ÎMPĂRTĂŞEASCĂ. Mai auzise tot de la Călugărul cu 
ICOANA că prin ÎMPĂRTĂŞIRE celor curaţi cu Sufletul li se 
„Seamănă în Inimă” tocmai „SĂMÂNŢA” din care va Creşte TAINA 
ICOANEI, care la mulţi stă nevăzută, dar la unii se Arată pe Pieptul 
lor.  

  
Tot acest tumult de fapte şi învăţături îl copleşeau pe Aurel, de nu 

mai ştia bine ce face; se lăsa pur şi simplu dus ca de un val. 
În timpul Împărtăşirii, un oarecare, chiar înaintea lui, deodată cade 

jos ca mort... Moş-Pustnicul deodată apare şi zice:  
– De ce ai îndrăznit să te apropii murdar şi cu păcate grele de 

„SÂNGELE Lui HRISTOS”? Preamilostivirea PREASFÂNTULUI DUH 
al Cărui Praznic este astăzi îţi mai îngăduie timp de curăţire... Să nu 
se apropie nimeni de TRUPUL Lui HRISTOS până nu se curăţeşte de 
păcatele sale... că în loc de VIAŢĂ va primi „osânda morţii”... Şi 
respectivul se ridică buimăcit de jos şi ruşinat se ascunse în mulţime. 

Urma el, Aurel, să se Împărtăşească. Ochii Pustnicului se opriră şi 
asupra lui. O Bucurie şi o teamă îl copleşiră... plecă uşor capul, dar cu 
privirea aţintită asupra Pustnicului, care sta serios şi tăcut... Păru că se 
adânceşte în Ochii Pustnicului, dar se pomeni că se uită la ICOANA 
de pe Pieptul său, care iradia ceva deosebit... Când luă SFÂNTA 
ÎMPĂRTĂŞANIE se sufocă puţin, dar un Zâmbet uşor al Pustnicului 
îl trezi... 
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Urmă Vecernia cu Moliftele cele Mari. Toată mulţimea şi pe afară 
sta în genunchi, cu Icoanele lor la Piept. DUHUL Cel PREASFÂNT 
COBORA ca şi peste Sfinţii Apostoli şi se oprea în ICOANELE 

Fiecăruia. Unii se lăudau că au văzut „LIMBI de FOC de DUH”, care 
intrau în ICOANELE lor”... Toţi însă erau încredinţaţi că SFÂNTUL 
DUH îşi lăsa în ICOANELE lor o „LIMBĂ de FOC de DUH” şi aşa 

ICOANELE deveneau „PURTĂTOARE de DUH de VIAŢĂ”. Şi 
aceasta se întâmpla îndeosebi când însuşi Moş-Pustnicul Citea una 
dintre Marile Molifte. 

În Aurel deodată începu o „fiebere” necunoscută până atunci... Se 
deosebeau în el „două Lumi” contrare... Simţi o răbufnire ciudată, de a 

ieşi din Biserică şi a fugi ca un nebun, aruncând cu furie ICOANA din 
Braţe... Se îngrozi de el însuşi... Strânse ICOANA tare la Piept.  

– Nu te voi lăsa niciodată, ICOANĂ de la Pieptul meu, te voi Purta 

la Gât Ziua şi noaptea, chiar de mă vei „arde”, până se va face 
„gaură”, până să-mi străpungă Inima, până voi muri... „JUR” aceasta 
şi nu-mi voi călca făgăduinţa! 

Aurel se trezi parcă „altul”... Nu mai era firavul nepoţel al 
Bunicului... Pornea la o „Luptă pe Viaţă şi pe moarte”... De acum ştia 
ce vrea şi nimic nu-l va mai întoarce înapoi... 

 
La terminarea slujbei, toţi păreau ca „beţi de DUH”... după cum 

spune Scriptura... 

 
*** 

De acum urma încă un mare eveniment, care de fapt era „Aşteptarea 
de TAINĂ”, momentul când Fiecare trecea prin Faţa Moş-Pustnicului 
şi SĂRUTA ICOANA din Braţele sale. 

Slujbele lungi, întârzierea lor datorită mulţimii, îi obosiră pe 
majoritatea, dar toţi făceau ultimul efort, unii târându-se pur şi simplu. 

Moş-Pustnicul trebuia să iasă din ALTAR cu ICOANA sa în Braţe 

şi să se aşeze pe Scaunul pregătit, chiar la intrare. Mulţimea începu să 
se îngrămădească, dar un Că lugăr făcea cu severitate ordine... Trebuia 
fiecare cu răbdare să treacă prin Faţa Pustnicului, să Sărute ICOANA 

şi să-şi spună în câteva cuvinte „păsul şi suferinţa”... 
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Aurel se postă chiar lângă Călugăr, care, peste aşteptări, nu-l 
alungă, chiar îi zise să-l ajute, un semn deosebit pentru el... Putea 
urmări totul şi putea sta direct în Faţa Pustnicului... 

 
Până la arătarea Pustnicului, Monahul începu să povestească mulţi-

mii despre unul care după moarte se duse în iad cu ICOANA la Gât. 
 
Un Pământean după moarte este adus în iad, dar acesta, deosebit 

de alţii, poartă o ICOANĂ la Gât, care, miraculos, nu se poate lua. 
Portarul iadului încearcă să i-o smulgă, dar nu reuşeşte. 
Este trimis de urgenţă un demon la scaunul luciferic.  
– A venit unul cu idolul la piept, ce facem?... 
– Ce idol, întunecatule, nu înţeleg? 
– Idolul... idolul... şi cu spasme încearcă să pronunţe un nume ce 

parcă îi face rău. 
– Zi odată, că te pedepsesc urât! 
– Unul cu ICOANA la piept... şi la pronunţarea aceasta se cutre-

mură tot. Ce facem? 
– Smulgeţi-o ! 
– Nu putem... 
– Să fie adus aici. 
Şi cu o droaie de demoni Sufletul Pământeanului este adus în faţa 

scaunului luciferic. Este un Bărbat trecut de cincizeci ani, înalt şi voli-
tiv. Are Ochii plânşi şi o mare părere de rău pe faţă. La Piept poartă o 
ICOANĂ cu MAICA DOMNULUI cu Pruncul HRISTIC în Braţe.  

– De ce porţi „idolul” la Piept, înrăitule, nu ştii că Sinoadele 
voastre v-au interzis? 

– ICOANA nu este idol, ci ÎNTRUPARE. DUMNEZEU Se ARATĂ 
Lumii în Chip ce se poate Vedea. 

– Vă închinaţi la lemne şi vopsele? 
– Materia Corpului, dacă ÎNFĂŢIŞEAZĂ CHIPUL Lui DUMNEZEU, 

aceasta se face „Părtaşă la HAR” şi Punte Văzută a Celor 
NEVĂZUTE. În Vechiul Testament se interzicea „Înfăţişarea” pentru 
că nu Se ÎNTRUPASE HRISTOS şi nu-i ştia nimeni CHIPUL. După 
ÎNTRUPAREA SA CHIPUL Său Văzut poate fi ICOANĂ, fără să fie 
idol. Aşa, ICOANA este TRUPUL VĂZUT al CHIPULUI NEVĂZUT. 
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Şi TRUPUL ce Înfăţişează CHIPUL se face Părtaş la CHIP şi aşa 
devine VIU ICONIC, adică „VIU prin CHIP”. Idolul este „chip con-
fundat cu însăşi materia sa”. 

– Ne înveţi tu pe noi, mizerabile! Daţi-i o sută de lovituri peste 
gură. Şi demonii execută porunca luciferică. 

– Acum dă jos „idolul” de la Piept şi te scutim o vreme de la toate 
muncile. 

– Eu, răspunde Sufletul, curgându-i sânge din gură după loviturile 
primite, mereu mă Rugam la ICOANA MAICII DOMNULUI, deşi 
adesea cădeam în păcate grele... Odată mi s-a Arătat chiar în 
Realitate, mustrându-mă pentru cele ce fac. Atunci am Rugat-o ca fie 
şi de voi ajunge în iad să nu mă despart de ICOANA Sa, pe care o port 
la Gât de Copil. Străbunicul meu, Preot, a lăsat din neam în neam 
această ICOANĂ cu MAICA DOMNULUI, ca să o poarte primul Băiat 
ce se va Naşte. Mie mi-a revenit acest DAR de Preţ, pe care nu l-am 
meritat... Iată că, ajuns în iad pentru păcatele mele, Făgăduinţa 
MAICII DOMNULUI rămâne. Odată am mers la un Pustnic şi i-am 
spus de aceasta, la care mi-a răspuns: 

– Mare DAR ai primit. Vei face şi în iad un „colţ de Rai”. Este 
Taina păcătoşilor celor ce nu deznădăjduiesc şi nu uită totuşi 
IUBIREA Lui DUMNEZEU. Şi eu mă Rog MAICII DOMNULUI să am 
ICOANA Sa la Pieptul meu, chiar dacă ajung în iad. 

– Vă arătăm noi ce „Rai” o să faceţi în iad... Şi porunceşte să-i 
pună pe Piept „foc direct din scaunul luciferic”, foc de care se ard şi 
demonii... Dar, miraculos, „focul de iad” parcă se topeşte de ICOANĂ, 
la care demonii rămân neputincioşi... 

– Puneţi atunci negreala cea mai de jos. Şi la fel, nu are niciun 
efect, parcă Străluceşte şi mai tare CHIPUL ICOANEI. 

– Băgaţi-l la „beci” şi vom vedea ce este de făcut. Beciul este un 
fel de închisoare de iad, unde ca într-o carceră te chinuieşti permanent. 

După o vreme este adus iarăşi la judecată. 
– Tu singur poţi da ICOANA... idolul jos de la Piept... 
– Cum? 
– Batjocoreşte-o, scuip-o, murdăreşte-o cu spurcăciunile tale... 
– Asta nu o fac. Sunt un păcătos vrednic de iad, dar mai păstrez o 

frântură de Iubire faţă de DUMNEZEU. De aceea şi aici, în iad, mă 
voi ÎNCHINA şi mă voi Ruga. 
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– Mizerabile, crezi că aici îţi mai faci de cap? Vi s-a urcat liber-
tatea... Siliţi-l să murdărească „idolul”, cu orice chip! 

Şi încep cele mai sofisticate metode de a-l face să batjocorească 
ICOANA. Îl taie în bucăţi, îl amestecă într-un ceaun cu murdării, îi 
iau murdăriile şi i le aruncă pe ICOANĂ, îi scot limba ca să lingă 
spurcăciunile, îl silesc să-i curgă scuipatul pe ICOANĂ, îi dau foc, îl 
îneacă în funingine, fac totul doar, doar nu se va mai vedea ICOANA... 
Şi nu reuşesc. De fiecare dată CHIPUL ICOANEI tot mai vizibil se 
arată. Neputincioşi, demonii se opresc şi se tot sfătuiesc, dar nu mai 
găsesc nicio soluţie. 

– Deocamdată, zise Lucifer, îl ţinem izolat, să nu fie văzut de 
nimeni, până la urmă îi dăm noi de hac... 

Şi astfel este dus undeva retras, unde cu adevărat se împlineşte ce 
i-a spus Pustnicul, un „colţ de Rai în iad”. Nădăjduieşte că va veni şi 
un timp când va fi scos din iad, tocmai că se poate „Ruga în iad”. În iad 
se zice că nu te mai poţi Ruga... El, cu ICOANA la Piept, se poate Ruga. 
Pe Pământ, el Zilnic aprindea Candela la ICOANĂ şi cu toate păcatele 
sale, se Închina şi îşi cerea iertare. Iată că aceste Rugăciuni dau Rod 
acum. ICOANA este „Raiul ce nu se poate distruge nici de iad”.  

O, TAINĂ a ICOANEI! 
 
Apăru şi Moş-Pustnicul. Parcă acum era mai înalt şi mai impunător. 

Zâmbea uşor, cu o Blândeţe cu adevărat de PĂRINTE... Era slab şi 
uşor adus de spate, albit de vreme, îmbătrânit, dar păstra o Privire VIE 
şi tinerească... Fiind şi Praznicul COBORÂRII SFÂNTULUI DUH, 
parcă SFÂNTUL DUH sta din P lin peste el şi mai ales STRĂLUCEA 
din ICOANA din Braţele sale. 

 
Moş-Pustnicul se aşeză în Scaun şi închise Ochii şi mulţimea se 

perinda prin Faţa lui. Când Săruta ICOANA de pe Pieptul Pustnicului, 
îşi spunea „nevoia”... 

– Am pe Mama pe moarte şi mă blesteamă...  
Şi Răspunsul Pustnicului: 
– Dacă nu te împaci cu Nevasta, în blestem greu vei cădea...  
Altul:  
– Copilul meu nu vorbeşte, nu merge...  



49 

– O, câţi Prunci nevinovaţi a omorât în pântece soţia ta... 
La unii nu le dă niciun răspuns, dar toţi cred că tot ce doresc li se va 

împlini... 
Pe unul, dintr-o dată, Pustnicul îl opri să Sărute ICOANA.  
– Ucigaşule şi îndrăcitule, nu te apropia... zilele îţi sunt şi ţie 

numărate... 
– Nu mi se mărită Fata şi Băiatul, li s-au făcut farmece şi vrăji..., 

zise altcineva.  
– Opriţi păcatul desfrâului şi faceţi Pomeni Morţilor Neamului 

Vostru, să se dezlege moştenirea rea... 
Şi Aurel auzi cu îngrozire toate „suferinţele lumii”, ce se „lăsau” la 

picioarele Pustnicului şi în Faţa ICOANEI DUMNEZEIEŞTI, din care 
ieşea PUTEREA cea Alinătoare şi tămăduitoare. 

Şi spre sfârşit se apropie şi el să Sărute ICOANA şi să-şi spună 
„păsul”... De-abia se mai ţinea pe picioare de oboseală. Bunicul o luă  
înainte cu un plâns zgomotos... 

– Moş-Avva, să se Împlinească ce nu am putut eu împlini...  
Când veni rândul lui, parcă amuţi... Dădu drumul la un oftat adânc, 

ca după un drum greu şi istovitor... Pustnicul deschise Ochii, dar îi 
închise imediat... Aurel aştepta mai mult... 

– Moş-Avva, iată încă un Fiu al tău”... şi căzu în genunchi şi luă în 
Braţe ICOANA Pustnicului... Cei din jur se îngroziră de îndrăznirea 
tânărului... Dar Pustnicul îl Privi lung şi-i puse Mâna pe Cap... şi iar 
închise Ochii... Aurel Sărută ICOANA şi Mâna Pustnicului. Un Plâns 
de o BUCURIE Cerească îl cuprinse... Îngenunche din nou şi cuprinse 
cu Braţele sale mici şi ICOANA şi pe Pustnic... 

– Hai, Copile, termină..., îl apostrofă Monahul ce sta de pază...  
Aurel cu greu se desprinse din Gestul său.... 
– Moş-Avva, dă-mi BINECUVÂNTAREA să-mi aleg Viaţa Mona-

hicească... Pustnicul deschise iar Ochii şi-l pătrunse cu o încruntare 
severă... şi iar închise Ochii... 

În sfârşit se termină mulţimea. Aurel aşteptă ca să ia precis 
„îngăduinţa” de intrare în Mânăstire. Dacă însuşi Moş-Pustnicul îl 
primea, era sigur de reuşită. 

– Copile, zise Monahul de pază, va trebui să vorbeşti cu Părintele 
Stareţ... nu-l mai supăra pe Moş-Avva... 
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Intrarea în Mânăstire 

Avva Stareţul era şi el foarte bătrân şi cam bolnav şi nu primea pe 
nimeni străin. Dar la dorinţa susţinută a lui Aurel de a rămâne în 
Mânăstire făcu o excepţie. În Mânăstire se primeau tineri cu greu, 

considerând că nu au „capacitatea” întreagă de a hotărî această alegere, 
faţă de care trebuia o discernere serioasă. 

Mânăstirea din Munţi nu este prea mare; avea cândva peste o sută 
de Călugări; astăzi are cam pe jumătate. Sunt perioade când se măreşte 

numărul, sau scade. Cei vârstnici trec la cele Veşnice şi înlocuitorii vin 
pe rând, dintre care unii nu rămân, ci pleacă după un scurt timp. 

Aurel este condus de un Părinte la Preacuviosul, cum îi zic toţi 
Părintelui Stareţ (unul dintre cei mai buni şi mai gospodari şi totodată 
Duhovnicesc Stareţ din ultima vreme). 

De la prima vedere, Preacuviosul îi zise:  
– Fiule, eşti încă un Copil. Noi primim în Mânăstire la Vârsta 

matură, când este Mintea întreagă... Facem şi excepţii... Eu însumi am 
intrat în Mânăstire la doisprezece ani, dar îl aveam aici pe unchiul meu 

Călugăr încercat, care m-a luat pe seama sa... Pe tine cine să te ia pe 
garanţie?... 

– Preacuvioase, vă rog, luaţi-mă Dumneavoastră!... 
Toţi din jur râseră de „copilăria” lui Aurel... 
– Îmi ceri prea mult, Fiule. Cine ştie ce „viperă” voi creşte... Au 

fost şi astfel de cazuri. Duhovnicul meu, Avva Nil, a luat pe răspun-
derea sa un tânăr dintr-o familie săracă. Nu după mult timp, a fugit şi a 
devenit un criminal; a murit în puşcărie ca un îndrăcit... Avva Nil toată 
Viaţa se căina: „DOAMNE, l-ai trimis la mine să-l ajut şi eu, nevred-
nicul, n-am făcut totul, sau a fost o ispită de la vrăjmaşul ca să mă facă 

părtaş cu răul... Până la moarte Avva Nil a plâns neîmpăcat”... Aşa, 
Fiule, cine ştie ce zace în tine... Te văd şi mai firav... Mai bine mergi 
acasă şi mai aşteaptă, să împlineşti vârsta... 

– Preacuvioase, nu mă lepădaţi... şi un plâns deznădă jduit îi răbufni 

din Piept... 
În acest timp, ca o minune, intră tocmai Moş-Pustnicul, ce vroia să-şi 

ia rămas bun, înainte de reîntoarcerea în Pustie. 
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– Moş-Avva, ce să fac cu acest Copil?... încercă o scăpare Preacuviosul. 
– Îl recunosc, e cel care m-a luat în Braţe cu ICOANĂ cu tot, ieri... are 

ceva Inimă băiatul... Primiţi-l!... Fiule, curaj! Unde îţi este ICOANA?... 

– Este la Bunicul ce mă aşteaptă afară. 
– Îţi dau eu o NOUĂ ICOANĂ, pe care s-o porţi de acum, până va 

prinde rădăcini în Inimă... Şi Moş-Pustnicul scoase din sân o ICOANĂ 

înfăţişată pe o bucată de lemn, care era mai mult săpată decât pictată.  
– Este o ICOANĂ zugrăvită de mine în Pustie şi nu ştiam cui s-o 

dau... se pare că era pentru tine... 

Aurel o primi ca pe o „COMOARĂ de mult Preţ”, o Sărută, ca şi 
Mâna Pustnicului, şi apoi o strânse la Piept... 

– Avva al Meu, de-acuma pe Vecie 
Tu şi ICOANA veţi fi Sufletul meu 
Care acum s-a Renăscut din UNIRE de Cer şi Pământ!... 

– Ia te uită, Copilaşul este poet!... se miră Stareţul. Bine, Fiule, aşa 
a vrut DUMNEZEU, aşa să fie. Părinte Varsanufie, ia-l sub ascultare 
şi fii atent la tot ce face... 

Din prag, Aurel mai întoarse Capul către Moş-Pustnicul.  
– Moş-Avva, când te voi mai Întâlni?... 
– Când va prinde Rădăcini ICOANA în Inima ta..., atunci vom mai 

sta de vorbă... 
 
Afară Bunicul îl aştepta plângând. Aurel se aruncă în Braţele lui... 

– Bunicule, de-acum sunt al Mânăstirii!... N-am să te uit în Veci!... 
Bunicul deschise Ochii mari şi deodată se lăsă jos în genunchi... 

Suflă încă o dată adânc şi Sufletul său Zbură din trup, ca după o 
„împlinire”... 

– Bunicule, se înfricoşă Aurel!... 

Câţiva oameni se strânseră în jur; veniră şi nişte Călugări.  
– A murit, săracul... a fost slab cu Inima... DUMNEZEU să-l ierte!... 
 

Aurel, buimăcit, nu mai ştia pe ce lume este... Părintele Varsanufie 
îl duse într-o Încăpere şi câteva Zile a stat ca în comă... I se spuse că 
Bunicul a fost înmormântat în Cimitirul Săracilor din Mânăstire. O, ce 

Faţă veselă şi luminoasă avea... toţi se mirau... 
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Viaţa de Mânăstire 

Fratele Aurel, după noul nume, era Ucenicul de Ascultare al Părin-
telui Varsanufie, unul dintre Călugării şi Preoţii cei mai Duhovniceşti 
ai Mânăstirii. Trebuia zilnic să facă în câteva Chilii curăţenie şi să-l 

ajute pe Părintele Paraclisier, un Că lugăr tăcut şi blând. 
Părintele Varsanufie era foarte ocupat cu Slujbele Zilnice; în plus îl 

ajuta pe Părintele Stareţ, care stătea mai mult la Chilie. Părintele 
Stareţ, deşi bolnav, nu lipsea de la Biserică. Intra în Altar şi stătea cu 

sfinţenie la toate Slujbele de Zi şi Noapte, cu o răbdare de mucenic. 
Regula strictă de a nu lipsi de la Biserică a fost virtutea de căpetenie a 
Preacuviosului.  

– DOAMNE, te Rog, repeta el adesea, ajută-mă ca până la ultima 
suflare să fiu la Biserica Ta, în care Ţie m-am ÎNCHINAT din Copilărie. 

Dacă n-ar fi fost Biserica Ta, Sufletul meu nu te-ar fi ÎNTÂLNIT. Tot 
ce am trăit Duhovniceşte a fost din DARURILE Bisericii Tale şi în 
Biserica Ta le-am primit...  

Şi mereu repeta tuturor din Mânăstire:  

– Fraţilor, ţineţi-vă de Biserică, şi aşa Sufletul vostru va fi VIU. 
Aurel îşi însuşi astfel prima treaptă a Vieţii de Mânăstire, Biserica. 

El îşi alese un loc către uşă, mai ferit, după o strană, unde pur şi 
simplu se ascundea. 

De la Biserică mergea repede la Chilia sa, o mică încăpere, ce a fost 

mai înainte o cămară. Nu avea decât un pat, o firidă în care erau câteva 
ICOANE, şi un scăunel mic şi jos, pentru Rugăciunea Liniştitoare 
Isihastă. 

Viaţa sa de Mânăstire luase cu adevărat CHIPUL ICOANEI, de 
care Vorbea Moş-Pustnicul. În Mânăstire, se zice că spunea el, „Viaţa 

este însăşi Trăirea VIEŢII CHIPULUI ICOANEI”. 
Cu Părintele Varsanufie se întâlnea seara, mai mult fugitiv, că 

săracul era aşa de hărţuit, de nu mai avea timp nici să mănânce... Îl 
sfătuia însă mereu să fie cu precauţie în toate, cu „dreaptă socoteală”, 

atât la cele ale trupului, cât şi la ale Sufletului.  
– Fiule, nu te urca direct pe acoperiş, că poţi aluneca şi muri... Ia-o 

încet, treaptă cu treaptă, şi ai răbdare să „Primeşti la timpul potrivit 
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ce-ţi este de folos”. Zic Sfinţii Părinţi că „cei falşi râvnitori nu vor 
ajunge niciodată unde aleargă. În lume, patimile fac din oameni nişte 
nebuni şi în Mânăstire „râvnirile Duhovniceşti” fac de asemeni nişte 
nebuni pentru HRISTOS sau nişte „înşelaţi ai diavolului”. În Mânăstire 
tot secretul este să fii „Ucenic”, adică să Primeşti cu toată Ascultarea 
totul şi să Înveţi din aceasta totul. Aşa, Fiule, fii Ucenicul tuturor şi 
vei „Creşte în Pământ Bun Soi de Roadă Bună”. Caută TAINA mereu, 
care fuge de tine cu cât alergi mai tare după ea, şi care ţi se ARATĂ 
doar când este „Plinirea Vremii”. 

Părintele Varsanufie îi dădu şi Cărţi, Patericul, o Culegere Filocalică 
scrisă de un Părinte de la Muntele Athos. Ce-l miră pe Aurel este 
insistenţa Părintelui Varsanufie să înveţe Limba Greacă, pe care el o 
ştia din cei câţiva ani de şedere la Muntele Athos. Mulţi din Mânăstire 
au fost la Muntele Athos, ce se consideră „Patria Monahismului 
Ortodox Creştin”. Se zice că de aici izvorăşte DUHUL Monahicesc, ce 
va dăinui până la sfârştul Veacurilor. Dar totuşi Viaţa Monahicească 
are în fiecare „Regiune şi Ţară” un „specific” al ei. Aşa în Carpaţii 
noştri specificul este al „Tradiţiei locale Dacice”, cu reminiscenţe pri-
mordiale, traduse prin ICONICUL cultivat de Duhovnicia Pustnicilor , 
Păstrătorii acestuia. Sinaiţii, primii Călugări ai Sfântului Antonie cel 
Mare şi Pahomie, aveau un Ascetism maxim al Trupului; Athoniţii 
sunt „contemplativii Minţii”; Ruşii sunt ai „Simţirii Inimii” cu 
precădere; Carpatinii au caracterul propriu de un Tainic „COMUN de 
Suflet şi Trup, de Cer şi Pământ, de DIVIN şi Creaţie”, tocmai Taina 
ICOANEI ÎNTRUPĂRII HRISTICE. 

– Aşa Fiule, îl avertiza Avva Varsanufie, să deosebeşti aceste spe-
cificuri şi să nu le încurci când vei auzi de ele şi nici să le amesteci. 
Mulţi se poticnesc în acestea şi fac greşeli distrugătoare. 

  

Timpul trece astfel pe neobservate şi parcă mai rapid. Primul An a 
fost mai mult o aclimatizare, însă începând cu al doilea An se fac nişte 
conturări tot mai accentuate. 

Dar Aurel aşa de mult se integrase atmosferei de Mânăstire, încât 
pentru el devenise „CASA” sa. Toţi păreau Fraţi şi Părinţi din fire. În 
acest timp crescu şi la statură şi chiar în sine se simţea mai matur. 
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Preocuparea sa era însă Trăirea Duhovnicească. 
Biserica era „Locul” unde face toate experienţele sale proprii. Slujbele 

lungi, şederea îndelungată îi dădeau prilej şi îngăduinţă în a pune în 
Practică cele Învăţate şi auzite. Zbaterile sale de fiecare dată găseau 
rezolvarea şi devenise o „plăcere” şederea cât mai îndelungată în 
Biserică, unde tot complexul Vieţii lui se desfăşura nestingherit.  

Descoperi un fapt esenţial: „Să stai în-a-sta”. Citise că trebuie să te 
sileşti să introduci Mintea în Cămara Inimii cu Rugăciune, ca să faci 
unele meditaţii tot de Minte.... ICONICUL Pustnicului îi descoperi o 
altă modalitate, un alt „LOC”, „nu în tine şi nici cu tine”, ci „Dincolo 
de tine şi cu acel Dincolo”. Stare de ICOANĂ înseamnă „a sta în 
Închinare Sfântă”, dar nu cu Mintea sau Simţirea, sau cu tine însuţi, ci 
cu „Însuşi Statul-de-Închinare”. Tu să Intri în „Statul-de Închinare”, să 
iei „Forma” acestuia, ca Apa într-un Vas, şi prin aceasta Apa nu se 
amestecă în Substanţa Vasului, dar devine Una cu „Forma” Vasului.  
„A sta în-forma-de-a-sta-de Închinare”. Mintea, Simţirea şi toată Fiinţa 
ta rămân ce sunt, dar iau „Forma ICONICĂ de Închinare” şi stau în ea 
şi orice mişcare a lor trece în Formă şi „Forma-de-a-sta” rămâne 
dincolo de mişcare şi nemişcare. 

La slujbele lungi, nu mai poţi sta atent cu Mintea şi nici cu 
Simţirea; obosite, acestea devin agitate şi haotice. Dacă intri însă în 
„Forma-de-Închinare-statică”, toate se liniştesc şi se odihnesc. Atenţia 
să nu fie pe tine (pe Minte sau Simţirea ta), ci pe însuşi „Statul-de-a-
sta-în statul-de Închinare”. Pe toate celelalte lasă-le să curgă şi de sunt 
exterioare nu vor putea intra în tine şi de vor intra, vor lua şi ele 
„Forma-de-a-sta-în-Închinare”. Paradoxal, această „Suprafixitate” nu 
se contrariază nici cu mişcarea, nici cu nemişcarea. Aurel nu ştia în ce 
fel să formuleze descoperirea sa. „VIUL” Tainic al „Statului ICONIC 
de Închinare” deveni Trăirea sa continuă. „A sta ca în ICOANĂ”, 
vasăzică, este tot secretul. Nu cumva acest fapt este tocmai afirmaţia 
Moş-Pustnicului de „a prinde Rădăcini ICOANA în Inimă” şi aşa să 
înceapă să Crească?... Viaţa noastră este în „Mişcarea necontenită a 
Inimii” şi deci tocmai aici trebuie introdus „CHIPUL ICONIC”, ca de 
aici apoi să „Crească Pomul” cu Roadele sale. Au dreptate deci 
Filocalicii, care susţin Rugăciunea în Inimă, numai că în „specificul”  
Moş-Pustnicului nu Inima se face „Locul şi Forma” Rugăciunii şi 
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Închinării, ci „însuşi ICONICUL-de-Închinare se face Formă şi Loc 
ICONIC de Rugăciune”, ca un fel de „INIMĂ de DUH”, ce se face 
„Vasul Inimii obişnuite”. 

Aurel ar fi vrut ca Părintele Varsanufie să-l lămurească mai amă-

nunţit asupra aceste probleme, dar chiar l-a respins. 
– Fiule, eu niciodată nu am făcut „filosofie” pe teme de Duhovnicie... 

ce faci tu este periculos. Eu am „Ascultat” de Duhovnicul meu şi am 

făcut ce mi-a spus el cu sfinţenie, fără alte comentarii. Tu ai o încli-
naţie spre complicaţii ce nu duc la bine... ai grijă... 

– Dar, Avva, citeşte în Filocalie şi ai să vezi că Sfinţii Părinţi 

tocmai aceasta căutau, Taina Duhovnicească, fără ca aceasta să fie o 
„desfiinţare” a Tainei, care rămâne fără sfârşit... 

Şi Avva Varsanufie îl lăsa mai bine în pace, iar Aurel rămânea cu 

frământările lui nepotolite. 
În Biserică Aurel vedea de acum totul prin „Ochii ICOANEI”. 

Sfinţii pictaţi pe pereţi, Icoanele din Biserică, toate aveau „VIUL 

ICONIC”, ce însemna tocmai „Starea-de-a-sta-în-statul-de-Închinare-
ICONICĂ”. 

– Ce fel de limbă mai este şi aceasta?, îl apostrofa Avva Varsanufie... 
– Nu ştiu cum să zic altfel, Avva... „DUHUL” de care vorbesc 

Sfinţii Filocalici este „Numirea Duhovnicească”, dar eu doresc să 

„numesc” şi „Starea de DUH”... 
– Fiule, cine vrea prea mult pierde şi ce are... 
Când sta în Biserică, adesea se lăsa fără voie în valul gândurilor, 

dar simţea de fiecare dată cum „Sfântul de pe peretele apropiat” îl 
străpungea cu „Statul-Iconic”... Aşa de dragi îI deveniseră Sfinţii de pe 
pereţi, care stăteau aparent „Înţepeniţi”, dar în fond conţineau „VIUL 

ICONIC în cel mai aprins DUH”. 
ICOANA MAICII DOMNULUI cu PRUNCUL DUMNEZEIESC 

în Braţe acum avea cu adevărat Taina în deschidere... MAICA 

DOMNULUI, pe jumătate cu Îndurerarea lumii şi cu altă jumătate cu 
BUCURIA DIVINĂ, „Stă ICONIC în ÎNCHINARE” faţă de 

PRUNCUL HRISTIC, care de asemenea „Stă în Închinare” faţă de 
Preacurata Sa MAMĂ şi din această UNIRE de „ICONIC de 
ÎNCHINARE” iese un VIU tăcut şi puternic de DUH. 
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Aurel înţelese că şi el trebuie să facă la fel. Avva Varsanufie îi zice 
„Starea în DUH”, el mai pe limbaj obişnuit şi mai puţin duhovnicesc îi 
zice „Starea-în-Starea-de-închinare”. 

Aurel trăia clipe de exaltare, ce-l cam îngrijorau pe Avva Varsanufie, 
care ştia că „focul de paie” al tinerilor este „distrugător”. 

– Fiule, ai început să mă îngrijorezi... Trebuie să treci la nişte 
ascultări corporale mai grele, să-ţi potoleşti oleacă „fumurile” zis du-
hovniceşti... Sfinţii Părinţi probează Duhovnicia cu „truda corpului” şi 
dacă mai rămâne, înseamnă că este cu adevărat. Vei trece un timp la 
Bucătărie, unde să slujeşti Părinţilor şi Fraţilor. Nu ai voie să mănânci 
decât un fel de mâncare, într-o Zi doar Ciorbă şi în altă Zi doar felul 
doi... Cei de la Bucătărie, pentru că au treabă permanent, rar pot veni 
la Biserică, încât Rugăciunea ta va fi „lucrând”. Să vedem ce „Stat-
ICONIC” o să mai ai... 

Şi Aurel aproape o lună sluji ca ajutor de Bucătar. Părintele 
Varsanufie vorbi cu Bucătarul, un Călugăr serios, dar cam arţăgos, ca 
să se poarte cât mai aspru cu Aurel... Şi Aurel, chiar din prima Zi, 
primi o „chelfăneală” zdravănă, de-l puse pe gânduri... Bucătarul avea 
pretenţia să se mişte repede, să facă mai multe lucruri deodată, să fie 
cu ochii în toate părţile... Îl ameninţă chiar cu pedeapsa... Seara nu mai 
era bun de nimic, cădea frânt. A încercat să mai meargă Noaptea la 
Biserică, dar a adormit şi l-au mai apucat şi nişte dureri în spate... Voia 
totuşi să arate că „Starea-ICONICĂ” este cu adevărat, indiferent de 
mişcare... ICOANA Pustnicului o avea la Piept şi adesea o apăsa cu 
mâna... fapt ce parcă îi da putere... 

– Ce tot te ţii de piept, mă, observă Bucătarul, ai vreun beteşug?... 
Aurel nu vroia să ştie şi alţii de ICOANĂ. 
În timp ce spăla vasele şi un abur de apă caldă îl învăluia, Taina 

ICOANEI i se dezvă lui şi în noua lui situaţie... „Starea-ICONICĂ” 
trebuie s-o ai „peste tine şi peste tot ce faci”... Nu te amesteca pe tine 
şi cele pe care le faci cu „Starea-ICONICĂ”, dar „Îmbracă-le” pe toate 
cu această „Suprastare-ICONICĂ”. Toate să rămână ceea ce sunt, să 
se mişte sau să stea, să ia diferitele lor forme, tu „peste acestea” dă-le 
„Starea-ICONICĂ”. Chiar de este ceva ce te supără şi ţi se pare că este 
rău, „Îmbracă-le în Starea-ICONICĂ” şi, paradoxal, toate rămân ele 
însele şi totodată trec în „Supraforma-Iconică”, în care se „depăşesc şi 
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se odihnesc”. Se pare că lucrurile nu se distrug pentru că este această 
„Taină de Stare-Supraformă-ICONICĂ”, ce ţine „Memorialul Perma-
nentizării”. Când faci o mişcare, ai tendinţa să te „consumi în aceasta”, 
ceea ce dă oboseala şi uitarea. Tu să faci mişcarea, dar să nu stai în 
„mişcarea mişcării”, ci să o laşi să se facă, iar tu să te menţii în „Starea 
ICONICĂ dincolo de acestea”.  

Să „Stai fără să te mişti tu în mişcare, să se mişte mişcarea pe care 
tu o faci sau se face! Iată Taina!  

Şi Aurel se silea să pună în Practică noua sa descoperire. Avva 
Varsanufie se miră de „pătrunderile” lui, dar nu-i plăcea exprimarea, 
ce părea cam „tehnicistă”... 

– Fiule, în Duhovnicie nu se vorbeşte oricum, ci cu DUH de Taină, 
care îţi dă Trăirea de Taină. 

– Spune-mi, Avva, cum să le numesc altfel... 
– Fiule, ai o înclinare mai mult spre „filosofie”... 
– Eu, Avva, nu vreau vorbărie, ci Practică... Practica devine într-un 

fel o „Ştiinţă”, dar care să nu cadă în „autocunoaştere prin propriile 
capacităţi”, ci să „Primească de la DUHUL” această Cunoaştere. 

– Se pare că generaţiile care vin vor fi din ce în ce mai complicate, 
tocmai pentru că „amestecă şi despart propria cunoaştere cu cea de 
DUH”... Observ că tineretul de astăzi este foarte complicat sufleteşte... 

Cu greu a trecut totuşi şi ascultarea de la Bucătărie. Într-un fel i-a 
făcut bine, că se simte mai vioi trupeşte. Acum înţelege de ce Sfinţii 
Părinţi indică în Mânăstire îmbinarea muncii trupeşti cu Nevoinţa 
Sufletului. De acum el însuşi caută adesea câte o ascultare mai grea cu 
trupul, ca să fie în acelaşi pas cu Sufletul. Avva Varsanufie îi mări 
numărul de Metanii de la Chilie. Tânărul, ca şi Bătrânul Monah, care 
nu mai face Metanii, pierde jumătate din Viaţa Duhovnicească. Sunt 
Bătrâni în Mânăstire care fac Metanii şezând, aplecând Corpul, sau 
care fac mii de Închinăciuni. Toţi spun că le menţin tocmai 
„Vioiciunea” Duhovnicească. 

 
Aurel tot mai mult se adânceşte în Practica „Stării ICONICE”. Şi 

Stând şi lucrând este aceeaşi „Stare”. Avea însă mai multe nelămu-
riri... De la o vreme au început şi nişte „tulburări” neştiute până acum.. 
Avva Varsanufie spune că el mai bine se smereşte... doar Moş-
Pustnicul poate să-i dea răspunsurile adevărate. 
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– Lasă-mă să mă duc până la Moş-Pustnicul, Avva... 
– Când te va „chema”, doar atunci vei ajunge la el... 
Dar Aurel dorea neapărat o „întrevedere” cu Moş-Pustnicul.  
Aşa, într-o Dimineaţă, scrise doar câteva rânduri Avvei Varsanufie 

şi fugi de capul lui la Moş-Pustnicul. Nu ştia drumul, dar avea 

încredinţarea că îl va găsi... Avva Varsanufie, Seara când se întoarse 
de la Biserică, primi vestea cu înfricoşare... Dacă se va rătăci şi va 
muri printre stânci... poate vreun „duh rău” îndeosebi îl va pândi să-l 
oprească de la Viaţa Duhovnicească... O, DOAMNE, ce necazuri îţi 

produc Fiii... Trebuia să facă ceva... Luă hotărârea ca el însuşi să 
pornească în urma lui, chiar acum, Noaptea... DOAMNE, nu-l lăsa!... 
Vremea era puţin ploioasă şi rece... Unde va dormi bietul Aurel, dacă 
se rătăceşte?... Oare aici se sfârşeşte totul?... Cine l-a pus pe el să-şi 
asume răspunderea?... Trebuia dat la alt Duhovnic... 

Câteva clipe de Pustnicie 

De-abia se crăpă de Ziuă şi Avva Varsanufie ajunse la Peştera 
Pustnicului. Aurel nu sosise... O deznădejde neîmpăcată îl cuprinse şi 
începu să plângă ca un copil... Moş-Pustnicul nu pricepea nimic, 

aştepta să-i vorbească... 
– Aurel, Copilul, a fugit să te caute şi se vede că s-a rătăcit sau a 

murit... DOAMNE, ce osândă pe Sufletul meu!... Şi îi povesti totul 
despre Viaţa de Mânăstire a bietului Băiat... 

– Nu te speria, Varsanufie, tinerii fac întodeauna câte o boacănă... 

să sperăm că va ieşi cu bine... Copilul are nişte ieşiri de moştenire, ce-l 
şi ajută , dar îl şi împiedică... 

Nu peste mult timp apăru însă şi Aurel, răvăşit, zgâriat, dar Vesel şi 
entuziasmat... Se repezi la Picioarele Pustnicului... şi rămase ca 
nemişcat... 

– Moş-Avva, voi sta o Veşnicie în „Stare de Închinare”, la Picioarele 
tale!... 

Avva Varsanufie oftă uşurat şi Mulţumi lui DUMNEZEU. Iubirea 
sa Duhovnicească iertă totul.  
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Pustnicul îl ridică. 
– Fiule, ne pui la încurcături... Să nu mai faci lucruri necugetate... 
– Iertaţi-mă!... De-abia acum îmi simt greşeala din plin... 
– Cum ai ajuns, totuşi, întrebă Avva Varsanufie?... 
– M-am întâlnit undeva cu un ţăran ce mergea spre satul său... El 

mi-a explicat amănunţit... 
– A fost MÂNA Lui DUMNEZEU cu adevărat!... 
– Moş-Avva, se aruncă din nou Aurel la Picioarele Pustnicului, nu 

mă mai lepăda... că într-adevăr voi muri... 
– Deocamdată, Fiule, rămâi aici puţin timp şi vei face ce trebuie în 

continuare... Avva Varsanufie, întoarce-te la Mânăstire şi fii liniştit... 
Aurel ştie drumul, nu mai este în pericol... 

 
După amiază, Moş-Pustnicul veni la Aurel, ce sta în mica încăpere 

a Peşterii.  
– Ce te doare, Fiule?... 
– Avva Varsanufie s-a speriat de mine că fac prea multă „Mistică a 

ICOANEI”... Şi eu am început să mă tem...  
– În Mânăstire nu este voie să faci „Mistică”, ci să faci „Ascultare”. 

Mulţi minimalizează „Taina Ascultării”, care este o „Trăire Duhov-
nicească” tot aşa de adâncă. 

– Eu, Moş-Avva, am încercat să le UNESC, ce înseamnă tocmai 
„Taina ICOANEI” de care vorbeşti şi Sfinţia ta... Pe majoritatea 
„Ascultarea îi consumă”, că se fac „una cu mişcarea” Ascultării, ce-i 
scoate din zisa Interiorizare-Adunare în Sine, ce ar fi Duhovnicia... Se 
tot vorbeşte de „exterior (trupesc) şi Interior (Sufletesc)” şi majoritatea 
fac „luptă” între cele două... Eu am căutat o modalitate în care 
„exteriorul şi Interiorul” să „nu fie în ele însele”, ci să treacă în 
ICONICUL „peste ele, dincolo şi fără contrariere”... 

– Şi cum faci?... 
– Taina ICOANEI pe care mi-ai dat-o mi-a descoperit într-o seară 

de Priveghere acest fapt... Încercam să stau atent, dar Mintea mi-erea 
obosită şi Inima la fel... îmi venea să mă duc să mă culc... Dau cu 
mâna de ICOANA de la Piept şi dintr-o dată mă cuprinse un DUH de 
Linişte nemaiîntâlnit... am înţeles că DUHUL ICOANEI este să „Stai 
ca-în-ICOANĂ”, adică „Stare-de-Închinare”, dar nu cu Mintea şi 
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Simţirea. ci cu „însăşi starea-de-Închinare”. Este a „Sta-în-a-sta-de-
Închinare”. Aşa pentru mine „Starea-de Stat-în-Închinare” a devenit 
însăşi Rugăciunea şi însuşi DUHUL, de care vorbesc Filocalicii... Fac 
şi Metanii şi Închinăciuni, dar „Starea-de-stat-de-Închinare-ICONICĂ”, 
este pentru mine Petrecerea permanentă, mai ales la Slujbele Bisericii 
şi în Ascultările trupeşti... 

– Fiule, îmi aminteşti de ce mi s-a întâmplat şi mie la Muntele 
Athos. Doream să Învăţ „Rugăciunea Minţii în Inimă” şi am fost trimis 
la un Sihastru tăcut şi aspru, de care fugeau toţi. Eu m-am dus la el; 
nici nu mi-a răspuns, dar m-am aşezat lângă el, care stătea Ziua şi 

noaptea în Rugăciunea sa... Spre Seară a mâncat ceva şi, curios, mi-a 
dat şi mie, dar nu mi-a zis nimic... După mai mult de o Săptămână, 
Sihastrul, peste aşteptări, îmi grăi: 

– Cum poţi să stai aşa de mult timp în această stare? Eu am 

câştigat-o după o nevoinţă de ani...  
Şi eu i-am răspuns: 
– „Stau-în-a-Sta”, aşa cum am învăţat de la Moş-Avva al meu... 

„A-sta-în-a-sta-de-Închinare” este „condiţia” esenţială şi prin aceasta 
poţi „Sta dincolo şi de mişcare şi nemişcare”... 

– Şi nu zici nimic cu Mintea? 
– Însuşi „Statul-în-Închinare” este „Rugăciunea” mea. Mintea şi 

Simţirea şi toate le las să curgă şi eu „Stau dincolo de ele”, dar nu 
despărţit de ele. 

– Care este PREZENŢA Lui DUMNEZEU” la tine? 
– „A-sta-în-Închinare” este CHIPUL Lui DUMNEZEU FIUL şi eu 

fac PREZENŢA CHIPULUI Lui HRISTOS. Dacă şi eu fac „Stare-de-
Închinare”, fac „ASEMĂNAREA de CHIP de Filiaţie”, care este 
„PECETEA SUFLĂRII” Lui DUMNEZEU când l-a Creat pe Om-
Adam şi pe care DUMNEZEU o pune la toate Sufletele Oamenilor. Unii 
o Numesc „DUHUL DIVIN” pe care DUMNEZEU ÎL SUFLĂ în Om 
şi-l face „deosebit” de celelalte Făpturi. Aşa în acest DUH este 
ÎNTÂLNIREA cu DUMNEZEU şi VORBIREA cu EL şi din DUH ies 
toate Virtuţile şi tot Binele. DUHUL are o „FORŢĂ VIE” şi anume 
HARUL-LUMINA DUMNEZEIASCĂ, în care se face toată Duhov-
nicia. Moş-Avva din Ţara mea zice că acest DUH este mai întâi 
„CHIPUL de FILIAŢIE”, că „prin FIUL-CUVÂNTUL toate s-au 
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făcut”. De aceea noi trebuie să ne „UNIM cu HRISTOS” şi apoi să 
Urcăm la TATĂL şi să se Coboare peste noi SFÂNTUL DUH. 
BOTEZUL Creştinesc este „Recăpătarea CHIPULUI FIULUI” pe care 
totodată Îl Pecetluieşte SFÂNTUL DUH, că unde este CHIPUL 
FIULUI, acolo este şi CHIPUL DUHULUI. Moş-Avva al meu 
„deosebeşte” din „SUFLAREA Lui DUMNEZEU” CHIPUL FIULUI 
de cel al DUHULUI, deşi sunt deodată şi în egalitate şi niciodată în 
lipsă. CHIPUL de FILIAŢIE este „Condiţia de Creaţie”, „prin care toate 
s-au făcut”, cum zice Evanghelistul Ioan. Fără HRISTOS-FIUL nu poţi 
avea pe DUHUL. Aşa eu „Stau-în-starea-de-Închinare”, prin care 
„Actualizez” CHIPUL de FILIAŢIE, ce se face PREZENŢA Lui 
HRISTOS şi „Stau” în această PREZENŢĂ, care mă „Pătrunde cu 
DUHUL” ei. 

– Ia te uită, eşti Teolog vasăzică, zise Sihastrul!... La ce ai mai 
venit la mine?... 

– Ca să Învăţ şi modalitatea de aici, a „Rugăciunii cu Mintea în 
Inimă”, care după puţinele mele priceperi este de fapt acelaşi lucru, dar 
într-o altă „manieră”... În Rugăciunea cu Mintea, trebuie să faci mai 
întâi Unirea cu Simţirea Inimii şi pe ambele să le „Închini Lui 
HRISTOS în DUHUL” ce Sălăşluieşte în Inimă-Centrul Fiinţei noastre. 
Aici în Inimă ai „nevoie” de HARUL DUHULUI, care să „aducă” pe 
HRISTOS în Inimă. „NUMELE Lui HRISTOS” aduce HARUL şi în 
HAR se ARATĂ apoi HRISTOS. Deci, din câte am înţeles, în 
Rugăciunea Minţii important este NUMELE-Memoria Lui HRISTOS, 
apoi prin HAR se va Descoperi şi CHIPUL Lui HRISTOS. În moda-
litatea „Rugăciunii ICONICE”, aşa cum o Practic eu, se trece direct la 
CHIPUL Lui HRISTOS, la „CHIPUL de Filiaţie”, ce este „Starea de 
Închinare în Sine”. După cum NUMELE Lui HRISTOS este „CEVA” 
din HRISTOS, aşa şi „Starea-de-Închinare” este „CEVA din CHIPUL 
Lui HRISTOS”. NUMELE aduce HARUL DUHULUI, care apoi 
aduce „Filiaţia” şi HARUL se face „condiţia” Filiaţiei; „Starea-de-
Închinare” aduce direct „Actualizarea CHIPULUI de Filiaţie” şi Însăşi 
„Filiaţia este condiţia de Filiaţie”, prin care totodată vine şi HARUL 
DUHULUI. În ICONIC, CHIPUL Lui HRISTOS este pe „prim plan”, 
şi prin CHIPUL Lui HRISTOS vine DUHUL; în maniera cealaltă, 
DUHUL este pe prim plan şi prin HARUL DUHULUI vine CHIPUL 
Lui HRISTOS. Este de fapt acelaşi lucru, dar în altă perspectivă.  
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– Dar în Rugăciunea Minţii se face „curăţirea de patimi” totodată, 
apostrofă Sihastrul, că se face „în tine”, nu „peste tine” ca în 
ICONICUL tău.... 

– Într-adevăr, introducând „în Fiinţa ta” DUHOVNICIA, tot 
„procesul” este cu „elementele” Fiinţei tale Sufleteşti şi trupeşti, care 
se fac „active”, ca apoi să se „Odihnească”. În maniera ICONICĂ, 
„procesul activ” nu este în Fiinţa ta şi cu elementele acesteia, ci cu 
„Supraelementele” CHIPULUI ICONIC de Filiaţie „dincolo” de Fiinţa 
ta. „Elementele-componentele” Fiinţei tele se „ÎMBRACĂ” în 
ICONIC, în „Starea-de-CHIP-de-Filiaţie-de-Închinare” şi acest „CHIP 
ICONIC” se va răsfrânge peste componentele Fiinţei, care se vor 
„trezi” la „MEMORIILE de Filiaţie” ce vor face „curăţirea”. În 
ICONIC, se „Mută LOCUL”, în rest este acelaşi fapt. Într-o modalitate 
se face însăşi „Fiinţa ta” ca „Templu”, ce prin HARUL DUHULUI 
aduce pe DUMNEZEU, şi în cealaltă manieră, CHIPUL ICONIC este 
„Dincolo de Fiinţa ta”, în care te „ÎMBRACI cu HAINA de Nuntă 
HRISTICĂ”, prin care Participi la „CINA cea de TAINĂ”.  

– Dar „Starea-de-Închinare” poate fi şi ca „închinare la idoli” sau la 
cel rău... 

– Diavolul nu poate face „Închinare”, dar paradoxal cere de la 
ceilaţi să i se închine... De aceea ICONICUL nu este o „închinare 
anonimă”, ci o „ANUME-ÎNCHINARE-de-FILIAŢIE, CHIPUL Lui 
HRISTOS”. NUMELE şi CRUCEA Lui HRISTOS sunt „Identificarea” 
CHIPULUI Său. În ICONIC, Identificarea este Însuşi „CHIPUL de 
ICOANĂ”, din care apoi ies NUMELE şi CRUCEA.  

– Dar Icoana fără Nume nu mai este Icoană, că în NUME este 
CHIPUL Icoanei, apostrofă Sihastrul.  

– Modalitatea ICONICĂ de care vorbesc eu este şi ca o „TAINĂ a 
unui CHIP ICONIC în Sine”, ce înseamnă „CHIPUL de ÎNTRUPARE 
al Lui HRISTOS”. Din „TRUPUL Lui HRISTOS” iese NUMELE. La 
Bunavestire, Îngerul Gavriil întâi îi spune Fecioarei Maria de 
ÎNTRUPAREA FIULUI şi apoi îi dă şi NUMELE... Se povesteşte că 
un Pustnic purta la Gât permanent o ICOANĂ cu CHIPUL MAICII 
DOMNULUI cu HRISTOS în Braţe. Diavolul căuta cu orice chip să-l 
înşele. Odată acela i se arătă în „chipul lui Hristos”, luminos şi 
strălucitor, şi el scoate ICOANA de sub cămaşă, o sărută, vrea să se 
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„închine”, dar dispăruse totul... CHIPUL ICOANEI a risipit înşelarea... 
De aceea, într-o tradiţie a Ţării mele, este şi această „Credinţă a unui 
CHIP ICONIC în Sine”. Acesta este baza Rugăciunii ICONICE, pe 
care o fac eu. 

 
Şi am rămas împreună cu Sihastrul vreme de aproape un An, în 

care eu Practicam Rugăciunea Minţii şi el Practica „Rugăciunea 
ICONICĂ”. Sihastrul era adesea aspru, mă ocăra fără milă... dar am 
învăţat multe... şi îi sunt recunoscător ca unui „Povăţuitor” iscusit. 

 
** 

– Fiule, va trebui să te reîntorci la Mânăstire şi să aştepţi „plinirea 
vremii”. Viaţa Duhovnicească are totuși nişte „Trepte”, pe care nu le 
poţi sări... trebuie să le parcurgi pe toate... Şi acum să te odihneşti 

puţin şi vom mai vorbi.... 
  
A doua Zi de Dimineaţă Aurel se uită mai atent la cadrul unde 

stătea Pustnicul... O, ce minunăţie!... O Linişte adâncă, o privelişte de 
Stânci cu Verdeaţă permanentă de Pini... un Cer care parcă se lăsa 
sprijinit pe Vârfuri de Piatră... 

Moş-Avva se sculase demult şi făcea Rugăciunea sa obişnuită... O 
făcea afară, că era cald şi vreme însorită... Se apropie şi el tăcut şi se 
aşeză în genunchi alături... Nu se ştie cât timp a trecut, dar Soarele se 

ridicase aproape de amiază... Moş-Avva se ridică şi aduse ICOANA cu 
MAICA DOMNULUI din Peşteră. 

– Fiule, să facem acum „Imnul ICOANEI de ÎNTRUPARE”, ce 
este ICOANA MAICII DOMNULUI. În Pustnicie, Viaţa este un 
RITUAL ICONIC. Dimineaţa este RITUALUL LITURGIC Cosmic; 

spre Prânz este Ritualul ICOANEI de ÎNTRUPARE şi spre Seară este 
Ritualul UNIRII Cerului cu Pământul şi Noaptea este Ritualul 
Odihnei-ÎMPĂRĂŢIEI DUHULUI. Pustnicul trebuie să facă perma-

nent tot acest complex Ritualic, altfel nu se va UNI niciodată cu 
CHIPUL DUHOVNICESC. 

Şi Moş-Avva îngenunche în faţa ICOANEI şi începu o adevărată 

Cântare de Taină, ce-l pătrunse pe Aurel până în măduva oaselor... 
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În Cer şi pe Pământ 
Este un CHIP de TAINĂ, 
Cel care UNEŞTE CHIPUL Nevăzut 
Cu Chipul de Făptură,  
Ce „peste măsură” 
Le Îmbracă pe amândouă 
Şi le face „TRUP-ICOANĂ”, 
Căruia şi noi ne Închinăm: 
 
Bucură-te, ICOANĂ, 
Inimă în Rugăciune, 
Feciorelnică de-a pururi, 
CHIPUL MAICII DOMNULUI! 
 
NEVĂZUTUL Vine să se ARATE 
Şi în ce zugrăvire se poate? 
NECUPRINSUL nu încape 
Decât în CHIPUL de ICOANĂ 
În care „hotarul” se sfarmă 
Punte peste netrecutul abis... 
DUMNEZEU în ale Lumii Braţe 
Făcut şi PRUNC de Creaţie. 
 
Bucură-Te, Taina Zidirii, 
UŞA Deschisă de Însuşi DUMNEZEU 
„Peste marginile” FIRII. 
Bucură-Te, Începutul 
Din FIUL CREATOR Purces, 
Chipul Ce va Zămisli pe SOARE 
Ce din Apă Răsare 
Şi prin DUHUL SFÂNT. 

 
Nu este decât un singur IZVOR, 
 IUBIREA; 
Şi nu este decât un CHIP al IUBIRII, 
 NAŞTEREA, 
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În NUME de TAINĂ,  
DUMNEZEIASCA TREIME, 
TATĂL, FIUL şi SFÂNTUL DUH în UNIME. 
Şi aceasta în Lume se Descoperă 
Prin FIUL care IA din PIEPTUL Său 
„Ceva” de Mare TAINĂ 
Şi Întinde Mâna şi spune  
Un CUVÂNT 
Şi iată se Arată 
LUMINA, 
Singura care poate  
„CHIPUL” Lui DUMNEZEU  
Să Poarte. 
  
LUMINA, FECIOARA-MAMĂ, 
Are în Sine pe FIUL DUMNEZEIESC, 
Deodată Cer şi Pământesc 
Într-un PREASFÂNT NUME 
MARE cât o Lume, 
CHIPUL Lui DUMNEZEU Cuprins  
Şi într-un „Chip de micime”; 
CHIPUL de ICOANĂ, 
De Îngenunchere şi Rugăciune. 
Bucură-Te, Primul  
GLAS din DUMNEZEU, 
Prima ŞOAPTĂ a FIULUI Său 
Din care Se Naşte 
Încă un Nume Sfânt, 
„ICOANA de Pământ”. 
Bucură-Te, MAMĂ, 
DUMNEZEIESC CUVÂNT 
Ce Se „Face Lume”. 
 
Bucură-Te, ICOANĂ, 
INIMĂ în Rugăciune, 
Feciorelnică de-a pururi, 
Chipul MAICII DOMNULUI. 
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Nu este „tăcere” în Absolut 
Este neîncetat CUVÂNT, 
FIUL care ROSTEŞTE  
Pe TATĂL din care s-a NĂSCUT. 
Şi în Creaţie de asemeni 
E o veşnică Rostire, 
DUMNEZEU şi Făptură în IUBIRE, 
CHIP de ICOANĂ, 
INIMA cu Bătaia de TAINĂ 
Ce mereu Reaminteşte 
OBÂRŞIA Eternă de VIAŢĂ. 
 
Aceasta este Rugăciunea, 
NAŞTEREA de TAINĂ, 
CHIPUL Veşnic de ICOANĂ, 
SACRUL care este Pururi 
Cu al Său ANUME CHIP, 
Căruia se-NCHINĂ totul. 
Bucură-Te, Templul  
Dintre „Două Veşnicii”, 
Cu ALTAR în care Însuşi 
DUMNEZEU Vine să STEA; 
Bucură-Te şi al Făpturii  
POM cu Floarea VIEŢII, 
Din care Se va Naşte Însuşi 
FIUL Cel DUMNEZEIESC 
Şi în Chipul Pământesc. 
 
Bucură-Te, ICOANĂ, 
INIMĂ în Rugăciune, 
Feciorelnică de-a pururi, 
Chipul MAICII DOMNULUI. 
 
Iată Taina VIEŢII Lumii: 
FIUL Cel DIVIN ce VINE 
Să se „Facă TRUP”. 
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Şi aceasta se-mplineşte 
De-o Minune, 
CHIPUL de ICOANĂ-MAMĂ 
Cu DIVINUL PRUNC în Braţe, 
INIMĂ de DUMNEZEU 
Care Bate deodată 
Cu o Inimă-Făptură, 
Şoaptă-n Rugăciune. 
 
Fă şi-n mine ca ROSTIREA 
ÎNCHINĂRII ne-ncetate, 
Să Şoptească GRAI de TAINĂ, 
Ca şi-n mine în ICOANĂ 
Inima să se Prefacă, 
Şi pe SCARA care Leagă  
Cerul şi Pământul, 
Să mă URC la DUMNEZEU. 
Bucură-Te, Puntea  
Peste „Două Tărâmuri”, 
Pe care Trece Însuşi DUMNEZEU 
Să Se ARATE 
Şi de asemeni Făptura 
Îşi „Trece măsura” 
Să „Intre Dincolo”; 
Bucură-Te, ÎNFĂŢIŞAREA 
Deodată a celor Două Lumi, 
DIVIN şi Creaţie. 
 
Bucură-Te, ICOANĂ, 
INIMĂ în Rugăciune, 
Feciorelnică de-a pururi, 
Chipul MAICII DOMNULUI. 
 
O, TAINĂ de ICOANĂ, 
CHIPUL Tău este INIMA, 
Două IUBIRI ÎNTÂLNITE, 
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Două Glasuri Şoptite, 
FIUL DUMNEZEIESC în Naştere 
Şi Făptura în Zidire 
De nespusă Grăire, 
Care Bate fără Încetare 
Şi se ASCULTĂ de Fiecare 
În uimită Cântare. 

 
O, ICOANĂ a Lumii, 
Tu, MAICA FIULUI DUMNEZEIESC, 
Eşti Începutul Zidirii 
Şi Sfârşitul ÎMPLINIRII, 
UŞĂ şi Punte, 
Scară şi ALTAR 
De Făptură şi HAR, 
Biserica LITURGHIEI 
Şi Prescura EUHARISTIEI. 
 
Bucură-Te, o, ICOANĂ 
În CUVÂNT de INIMĂ, 
Care poate „peste sine” 
Cu adâncă-nchinăciune 
Să ROSTEASCĂ SFÂNTUL NUME. 
Bucură-Te, Cea ALEASĂ, 
MAMA Cea ÎMPĂRĂTEASĂ, 
 
Bucură-Te, ICOANĂ, 
INIMĂ în Rugăciune, 
Feciorelnică de-a pururi, 
Chipul MAICII DOMNULUI. 
 
Are şi Creaţia un CHIP 
Care nu se clinteşte de păcat, 
Are şi Făptura o INIMĂ 
Ce nu cade din IUBIRE. 
Este CHIPUL de ICOANĂ 
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Feciorelnică de-a pururi, 
CHIPUL MAICII DOMNULUI, 
Căruia şi noi ne plecăm. 
 
O, CHIP de Mare TAINĂ, 
CHIP de ICOANĂ, 
Însuşi FIUL DUMNEZEIESC îţi Cântă 
Laudă neîntreruptă, 
Că-ţi faci INIMA ALTAR 
Peste care şi în HAR, 
DUHUL SFÂNT Coboară, 
Şi Însuşi TATĂL. 
 
Bucură-Te, LUMINA  
Dintre Două Lumi, 
DUMNEZEU şi Făptură 
Ce în TAINĂ îşi VORBESC, 
Grai ce poate fi-nţeles 
În al INIMII CUVÂNT, 
Care are şi DUH SFÂNT. 
Bucură-te, Rugăciune, 
ÎNTRUPAREA în ICOANĂ, 
„Trup şi DUH şi NUME.” 
 
Bucură-Te, ICOANĂ, 
INIMĂ în Rugăciune, 
Feciorelnică de-a pururi, 
Chipul MAICII DOMNULUI. 
 
Iată, toţi Venim 
Să ne ÎNCHINĂM smeriţi 
La Înfricoşatul CHIP 
De ICOANĂ, 
Unde pot VORBI Împreună 
Şi DIVINUL şi Făptură. 
Şi cu încă o Cinstire 
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Ţie MAICII DOMNULUI 
Îţi aducem Plecăciune, 
Că în Braţe Veşnic PORŢI 
PRUNC DUMNEZEIESC ce VINE 
Cu IUBIRE şi în Lume. 
Bucură-Te, ICOANĂ, 
INIMĂ în Rugăciune, 
Feciorelnică de-a pururi, 
Chipul MAICII DOMNULUI. 
 

*** 
 

Ca primitor de oaspeţi, Moş-Pustnicul făcu o excepţie şi aşeză 
„Masa Pustnicească” imediat după amiază. De data aceasta făcu zisa 
„Ciorbă pustnicească”, din „Pâinea Pustnicească” zdrobită în Apă uşor 
fierbinte, cu adaus de Verdeţuri şi câţiva sâmburi de nucă măcinaţi, în 
loc de ulei. Aurel ştia de la Avva Varsanufie de „Pâinea Pustnicească” 
tradiţională a Vieţii Pustniceşti, baza mâncării. Grâu zdrobit între două  
pietre scobite, sau într-un lemn de asemenea scobit, se umezea şi se 
făcea o cocă tare şi se lăsa la dospit cel puţin 10 ore şi apoi ori se 
mânca toată imediat, ori se întindea în strat subţire şi se usca, ca nişte 
Pesmeţi. Se mânca goală sau cu Verdeţuri ce creşteau în jur, îndeosebi 
cu Urzici, „Verdeaţa Pustnicului”. Este o vorbă, ca acolo să-ţi faci 
Peştera unde sunt Apă şi Urzici. Pâinea Pustnicească, Urzicile şi Apa 
sunt Mâncarea Pustnicului, care va putea trăi astfel şi peste o sută de 
ani. Se mai pot adăuga şi altele, ca de exemplu bureţii, dar baza sunt 
cele menţionate. Unii au încercat să mănânce Pâine coaptă făcută 
pesmeţi, adusă de la Mânăstire, şi s-au îmbolnăvit... „cea necoaptă 
Pustnicească” are tot „VIUL”. 

– Pustnicul, Fiule, nu poate sta în pustie dacă nu Trăieşte „mediul 
pustiei”... Dacă mănânci „fierturi” ai un miros „nepotrivit” cu cele din 
jur. Îmi arăta Moş-Avva al meu cum într-o Zi de Sărbătoare, când am 
făcut şi noi „o fiertură” (să ne mai îndulcim stomacul, cum zicea el), 
„Păianjenii” care până atunci stăteau liniştiţi când mâncam, deodată 
tăbărau în castroanele noastre agitaţi... Se zice că unii pustnici au murit 
otrăviţi de Păianjeni, datorită mâncării fierte... La fel se întâmplă cu 
Şerpii, care nu muşcă de mănânci „nefiert”. 
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Moş-Pustnicul meu a vrut şi în Mânăstirea din Vale să introducă o 
„mâncare mai nefiartă” şi doar în Sărbători să fie şi ceva mâncări 
gătite... Dar pe considerentul că vine şi lume străină, că sunt munci 
fizice mai grele, a rămas tot bucătăria obişnuită... 

Tu cum o duci, Fiule, cu mâncarea în Mânăstire?... Să ştii că 
Monahul este mai „întâi Mâncare şi apoi Rugăciune”. Omul a căzut în 
păcat „prin mâncare” şi toate „patimile” sunt hrănite de mâncare. Unii 
fac paradă de Rugăciune, care practic se dovedeşte slabă... După 
„mâncarea sa” vezi caracterul Omului, zice un proverb. „Chipul 
PÂINII” este „Chipul Duhovnicesc” al mâncării. Postul iniţial Creştin 
era cu „Pâine şi Apă” şi primii pustnici ţineau cu sfinţenie acest fapt. 
Cum zicea Moş-Avva al meu, „Chipul PÂINII” este „ICONICUL 
mâncării”. Sfântul Antonie cel Mare a trăit peste o sută de ani cu 
„Grâu zdrobit, înmuiat şi uscat la soare”, ce este de fapt „Pâinea 
Pustnicească”. Când s-au înmulţit Călugării şi s-au făcut bucătării, 
Duhovnicia a scăzut mult. „Focul fierturilor aprinde focul patimilor”, 
este o vorbă veche călugărească. Pâinea Pustnicească este şi pentru cei 
slabi şi bolnavi şi chiar îi tămăduieşte pe mulţi. Se face chiar un fel de 
„Lapte de Pâine Pustnicească” pentru cei debili, dizolvându-se în Apă  
Pâinea Pustnicească zdrobită, până se face ca Laptele şi se bea acesta 
încet şi câte puţin. Eu însumi am tratat pe un Pustnic bolnav care nu 
mai putea mânca nimic, şi cu acest „Lapte” l-am pus pe picioare. 

Un Călugăr din Mânăstire când mă vedea că mănânc mai mult 
Pâine şi nefiert, îmi zicea: „nu-ţi pune nădejdea în mâncare, ci în 
DUMNEZEU”... şi eu nu ştiam ce să-i răspund... 

„Mâncarea ICONICĂ” aşa cum o numim noi, nu este o „scădere a 
Credinţei”, ci o „Smerenie a Închinării”. Mulţi consideră „Credinţa” 
total gratuită, dar se ştie că orice „Credinţă fără Fapte este moartă”. 
Credinţa fără un „Suport” este ca în „gol”, fapt neglijat de majoritatea. 
Trebuie să ai un „Obiect al Credinţei”, care în cazul nostru este „Chipul 
ICONIC al Pâinii”... Toţi Sfinţii se fereau de „Credinţa directă” (ca 
mândrie), şi o „legau” de Apă sau ulei sfinţit, sau alte modalităţi.  

Noi trebuie să ne „Plecăm Credinţa” în „Închinarea unui CHIP al 
Credinţei”, care în cazul nostru este „Chipul ICONIC al Pâinii”. 

Toată DUHOVNICIA noastră trebuie să fie „CHIPUL ICONIC al 
Credinţei”, ce se transpune „faptic”, nu doar închipuit... 
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**** 

A doua Zi, Aurel se pregăti de revenirea în Mânăstire. Moş-Avva îi 
mai spuse încă multe despre „Viaţa Duhovnicească”. 

– Ai grijă, Fiule, când faci „Starea-în-starea-ICONICĂ”, să nu o 
faci cu efort de Minte... De aceea să faci şi un „Anume Gest(-poziţie)” 
al Capului, al unei Mâini, chiar cu întregul corp. Mintea te fură să stai 
în ea... să „Stai în alt Loc”, în „afara Minţii”, este tot secretul. „Starea-
de-Închinare” să fie însăşi Mintea şi atenţia, dar nu cu atenţia Minţii, ci 

cu „Atenţia Gestului ICONIC”. În Aplecarea Capului, în ţinerea 
Mâinii la Piept, etc... să fie Atenţia, prin înseşi aceste „Stări ICONICE”. 
„Stai-în-Atenţia-Stării-ICONICE” şi aşa ai o Stare adevărată. Te vei 
întreba unde este „Vorbirea cu DUMNEZEU”... În „Gestul ICONIC” 

se face „condiţia Vorbirii”, pe care nu trebuie tu s-o forţezi, că începe 
un „activ propriu” pătimaş. În Practica ICONICĂ, nu tu trebuie să faci 
„Activul Duhovnicesc”, ci „Însuşi ACTIVUL ICONIC” să se facă în 
El Însuşi şi din acesta apoi să te Împărtăşeşti şi tu... Mare atenţie la 
această deosebire... Tu trebuie să „Stai în VIUL ICONIC”, cum zic 

Filocalicii, în DUHUL şi El să-ţi dea „Vorbirea cea de Taină”. Cu cât 
stai mai mult în „VIUL ICONIC”, TAINA VORBIRII cu 
DUMNEZEU începe să se Descopere... În ICONIC se face întâi 
„ÎNCHINAREA” şi apoi „VORBIREA”. A „Trăi Taina ÎNCHINĂRII” 
este Viaţa Practicii ICONICE, a tradiţiei noastre. 

 
– Şi când să mai Vin, Moş-Avva, să mai stau şi eu în Pustnicie, să 

Învăţ Tainele ei?...  
– După ce vei primi Chipul Călugăresc, vei mai putea veni... până 

atunci, ai răbdare şi fii serios cu Viaţa de Mânăstire, care are 
„valoarea” ei. 

 
Şi Moş-Pustnicul îl Binecuvântă! Aurel cu părere de rău porni spre 

Mânăstire. DUHUL Pustniciei însă i-a intrat în adâncuri şi nădăj-

duieşte că va veni şi vremea acesteia. 
În Mânăstire Avva Varsanufie îl aştepta grijuliu. Intrase o frică în 

el ca Aurel să nu păţească ceva rău... 
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Marea Zi a Călugăriei,  

Hirotonia şi plecarea la Muntele Athos 

Vremea a trecut repede şi Aurel împlini douăzeci de Ani. Crescu şi 
trupeşte şi Sufleteşte. Firavul nepoţel al Bunicului se făcu un Tânăr 
Vioi şi plin de Viaţă. 

Bătrânul Stareţ se duse şi el către DOMNUL şi un altul îi luă locul; 
era considerat tot aşa de Duhovnicesc şi totodată gospodar. În 
Mânăstire, fără o „Ordine şi gospodărească” lucrurile nu vor merge 
bine... Trupul şi Sufletul trebuie să fie în „armonie”. 

Noul Stareţ dorea să fie câţi mai mulţi Călugări, din care să se 
aleagă cei mai „Duhovniceşti”.  

Ca un ceva de Taină, momentul Călugăriei sale este tot de marele 
Praznic al Rusaliilor, al Pogorârii SFÂNTULUI DUH, ca şi Ziua Intrării 
sale în Mânăstire. Avva Varsanufie îi rămase Părintele Duhovnicesc. 
Noul Nume îi este de acum Arsenie, aşa cum a crezut de cuviinţă  
Preacuviosul Stareţ. 

Odată cu Chipul Călugăresc, Tânărul Arsenie căpătă o Conştiinţă şi 
mai adâncă asupra Tainei Vieţii Duhovniceşti. Dar totodată îşi dădu 
seama şi de „greutăţiile” ce trebuie parcurse, adesea cu încercări dure-
roase.  

După câteva Zile, soseşte în Mânăstire şi Preasfinţitul Episcop, care 
nu mai venise de mult. Este momentul să mai facă o Hirotonie, că 
Preoţii erau puţini şi bătrâni. 

Este propus chiar proaspătul Monah Arsenie. 
– Fă ascultare, Fiule, îl sfătui Avva Varsanufie. Se vede că aşa este 

Voia DOMNULUI. 
Şi, vrând-nevrând, se făcu şi aceasta. 
Episcopul, şi el destul de Vârstnic, a fost la început Călugăr în 

această Mânăstire. Iubea mult Chipul Monahal şi se bucura de Tinerii 
care prin DARUL DOMNULUI alegeau „Calea de Taină” a Mona-
hismului.  

Îi plăcu de Arsenie, că era deschis şi larg la Minte.  
Tocmai acum se mai întâmplă şi un fapt neaşteptat: un Stareţ de la 

Muntele Athos vizită Mânăstirile Moldovei şi trecea şi prin Ardeal, ca 



74 

să coboare în Muntenia şi prin Bulgaria apoi să se reîntoarcă în Grecia. 
Arsenie, care învăţase de la Avva Varsanufie oleacă de Greacă, făcu 
pe translatorul. Episcopul, încântat de Arsenie, îi propuse Stareţului să 
meargă şi el la Muntele Athos, aşa cum era obiceiul, ca din fiecare 
generaţie să fie şi din aceia care au „trecut prin Patria Monahismului”. 

Tânărul Arsenie, copleşit de toate acestea, se lăsă în „Voia 
DOMNULUI”. Trimise repede pe un Frate care ştia Peştera Pustnicului 
să ia „Blagoslovenie”. Moş-Pustnicul îi transmise: „mergi, că este 
deschidere de Sus, dar să nu întârzii mai mult de trei ani”. 

Şi iată pe Arsenie trecut prin toate „probele”, aparent „bune”, dar 
nu se ştie cu ce preţ, că de obicei nimic nu este pe gratis. 

Ar fi vrut să stea „liniştit”, dar pesemne încă nu venise vremea... 
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PE URME FILOCALICE 

Reîntoarcerea 

 

 

Avva Arsenie cel tânăr, în sfârşit, s-a reîntors!  

Pustnicul Moş-Neofit l-a trimis la Muntele Athos pentru Trei Ani, 
dar drumul şi alte încurcături l-au făcut să întârzie cu încă aproape un 

An. 

Moş-Avva!... Oare îl va mai găsi în Viaţă?... 

Înainte de plecarea din Athos, s-a întâlnit cu un alt Monah, care 
dorea să vină cu el. Era un Monah Pelerin, basarabean, dintr-un Tată 

Român şi o Rusoaică, care a călătorit mult, pe la Ierusalim şi chiar în 

alte Ţări, dintre care şi India. Auzise că în Carpaţi sunt Pustnici care 
duc o Viaţă de Mare Taină şi căuta Cunoaşterea ei. Tânărul Arsenie i-a 

povestit multe din Tră irile Eremiţilor Carpatini, ceea ce i-a trezit şi 

mai mult interesul. Ce minunat ar fi ca Monahul cel străin să poată 

vorbi cu Moş-Pustnicul. 
Dorul după locurile natale şi mai ales după Moş-Avva Pustnicul 

devenise o povară care de-abia aştepta să fie lăsată. 

Vremea era spre Iarnă şi ajunse la Mânăstirea din Munţi cu primii 
fulgi de zăpadă. Alergă pur şi simplu la Chilia Părintelui Varsanufie, 

unul dintre Ucenicii din Mânăstire ai Pustnicului. Printre lacrimi, 

îngăimă întrebarea dureroasă... 
– Ce face Moş-Pustnicul?... 

Când auzi: „te-aşteaptă nerăbdător”, i se uşură Inima şi o Bucurie 

Cerească îl cuprinse. Căzu în genunchi în faţa lui Varsanufie şi făcu 

Închinarea ICONICĂ. 
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– DOAMNE IISUSE, cum să-Ţi Mulţumesc pentru Marea Ta 
Milostivire pentru mine, nevrednicul!?... Îţi Mulţumesc că nu m-ai 
lepădat de la FAŢA Ta. 

– Te aşteaptă Moş-Avva şi eram neliniştit că mai întârzii... se pare 

că este bolnav şi gata de trecere la cele Veşnice. Ţine moartea pe loc, 
pentru tine... 

– Acum alerg la el... 

– Dar este vreme rea şi până la Peştera lui se poate să vă înzăpeziţi, 
cu riscul vieţii... 

– Suntem doi, cu Monahul cel stră in. Acum noaptea pornim la 

drum. 
Şi aşa Tânărul Arsenie şi Monahul stră in, fără nicio întârziere, 

pornesc spre Peştera din adâncul Munţilor. Merg cu greu toată noaptea 

şi de-abia spre Ziuă ajung. Din Locul Peşterii iese o funie de fum... O, 
DOAMNE, Pustnicul este în Viaţă! Trebuie să primească BINECU-
VÂNTAREA lui, fără de care Sufletul său ar fi „gol” tocmai de 

TAINA mult jinduită. Năvăleşte cu respiraţia sufocată în Peşteră... 
Moş-Pustnicul era la RUGĂCIUNEA sa obişnuită... Sta nemişcat şi 

răpit cu Duhul... Ochii săi totuşi îl zăresc... 
– Fiule, DOMNUL te-a ajutat să te întorci... Nu puteai rămâne 

„orfan” de BINECUVÂNTAREA mea ultimă... Vino să ţi-o dau!... 

 
 

* 

vva şi Ucenicul 

Moş-Avva al meu, 
Tu eşti Asemănarea  

HARULUI Lui DUMNEZEU 
Şi Asemănarea acelui Sfânt 
Prin DARUL Căruia m-am Născut 

Şi Fiul său m-a făcut. 
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Avva al meu, în ICOANA Ta 
DUMNEZEU şi Sfinţii şi Părinţii, 
Cu Cerul şi Pământul, 
În ÎMPĂRTĂŞIRE de TAINĂ  
Se adună. 

 
Avva Părintele meu, 
În genunchi 
Sub Binecuvântarea Ta stau! 

 
Prin Mâinile Tale  
HARUL se coboară, 
Prin Chipul Tău 
Cerul străluceşte, 

Prin Cuvintele Tale 
Însuşi DOMNUL IISUS îmi Vorbeşte. 
 
Avva al meu, 
Ce Destin Sfânt că te-am găsit! 

 
Avva al meu, 
Tu eşti Sfântul meu Paraclis 
Unde de şapte ori pe zi 

Îngenunchez cu pocăinţă  
Cu Nădejdea de Credinţă 
Că şi eu mă voi Mântui.  
 
Tot ce am eu este DAR 

Din Povăţuirea Ta, Părinte, 
DAR din DARUL Celor SFINTE! 

 
„Moş-Avva, fă-mă şi pe mine  

un Urmaş al DUHULUI  
Pustnicului NEOFIT Carpatinul”.  
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Şi cu o Îmbrăţişare Cerească Moş-Pustnicul îl BINECUVÂNTEAZĂ 
pe Arsenie. 

– Fiule, dintre toţi Ucenicii se pare că tu îmi vei Urma „DUHUL 
Pustnicesc”, aşa cum şi eu l-am preluat de la Moş-Avva al meu. 
Tradiţia ICONICĂ a Pustnicilor acestui Loc nu s-a „întrerupt” de sute 
de ani şi cred cu tărie că nu se va opri, chiar dacă nu vor mai fi 
Pustnici... DUHUL ICONIC al Locului nu se va stinge, chiar dacă vor 
fi vremi de tăcere... 

Şi acum, Fiule, îţi Predau ICOANA Moşilor-Pustnici, pe care s-o 
CINSTEŞTI şi să o Predai la rândul tău... Pare veche şi aproape 
ştearsă, dar LUMINA CHIPULUI ei este VIE ca întodeauna... 

Mie mi-a venit ceasul trecerii la cele Veşnice... CHIPUL ICOANEI 
Pustniceşti mi s-a „Întipărit” pe Suflet şi mă duc în „Lumea cealaltă” 
cu ICOANA acestui Pământ şi Neam... Sileşte-te să o „Întipăreşti” de 
asemenea, că doar cu CHIPUL ICOANEI ne vom „Regăsi” în Veşnicie, 
„Părinte şi Fiu” şi prin acesta va fi o „Legătură” neîntreruptă dintre 
Cer şi Pământ, dintre Părinţi-Moşi şi Fii-Urmaşi.  

– Moş-Avva, cum voi mai putea eu trăi pe acest Pământ fără Chipul 
tău?... 

– Chipul meu va fi pururi VIU, dacă tu vei ţine pururea VIE 
ICOANA pe care ţi-o „Predau” ca Părinte. 

– Moş-Avva, iată un Părinte străin care a dorit mult să te Întâlnească... 
– Să se apropie... are un „duh tot străin”, dar este „nădejde”... 
 
Şi deodată Ochii Pustnicului străfulgerară o „LUMINĂ de Cer” şi 

îşi lăsă Capul său alb pe pieptul Ucenicului. Suflarea Pustnicului trecu 
în DUHUL dincolo de Lumea Pământească. 

Lacrimi tăcute şi dureroase începură să curgă pe obrajii Uceni-
cului... Făcu însă GESTUL ICONIC al ÎNCHINĂRII, în care este 
toată TAINA Pământului şi a Cerului... În CHIPUL ICONIC se Unesc 
şi se Regăsesc toate, fără pierdere... 

Afară ningea abundent. Arsenie, descumpănit, nu mai ştia ce să 
facă... 

– Frate, ajută-mă să fac „mormântul”, să săvârșim ultima rânduială, 
după datină.  

De-abia acum Arsenie simţi oboseala peste măsură, ce se acu-
mulase după efortul drumului şi emoţiile celor petrecute. 
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* 

Au trecut şi Zilele dureroase ale „despărţirii” şi tot mai mult 

Arsenie simţea „Lucrarea DUHULUI” transmis de Moş-Pustnicul.  
Prezenţa Pustnicului era încă VIE. 

Afară era o Zăpadă mare de nu se mai puteau mişca... Lemne 
pentru foc aveau puţine, dar mai îngrijorătoare era puţina mâncare... 

Monahul străin părea sensibil şi la frig şi la lipsa alimentaţiei... Dar 

curajoşi fiind amândoi, erau hotărâţi să treacă şi prin această 
strâmtoare. Pentru ei, Viaţa Duhovnicească era în toată atenţia. 

Aşa între Avva Arsenie şi Monahul cel străin începu un Dialog 
complex. Monahul străin afirmă direct că el a ajuns la o „privire de 

Unitate” a tuturor părerilor despre DIVIN şi Lume. 
– Cei antici şi primele veacuri creştine disputau intens „deosebirile”, 

mai ales pe cele Religioase. Este vremea să se treacă peste ele, să fie 

într-o Unitate deplină. 
– N-ai văzut ce stricţi sunt mulţi din Muntele Athos?... Ortodoxia 

nu admite niciun compromis... unii blesteamă cu furie pe toţi 
„vânzătorii” de Credinţă Ortodoxă... 

– Avva Arsenie, eu am venit aici să cunosc şi zisa „modalitate 
Carpatină” a Vieţii Duhovniceşti. Să mă iei încet, ca să fac eu „legăturile” 

mele. Eu în mare cunosc „limbajul creştin”, dar formarea mea este pe 
o viziune proprie de „Religie Universală”, viitorul religios al lumii... 

– Nu vom face război... dar nici nu ne vom amesteca... 

 
** 

– Ce este Viaţa Duhovnicească?... Este însuşi Scopul Trăirii Creştine. 

În ce constă?... În Creşterea CHIPULUI Lui DUMNEZEU 

„Însămânţat” în Fiecare Făptură. Mai concret, este Creşterea 
CHIPULUI Lui HRISTOS de la Botez prin PUTEREA DUHULUI ce 

se Dăruieşte tot atunci, ca să putem apoi Vorbi cu TATĂL 
DUMNEZEU. 

– Pentru mine, răspuse Monahul, scopul Vieţii este „Descoperirea 
DIVINULUI din propria natură creată”. Eu vorbesc de Omul Spiritual; 

voi vorbiţi de Omul Duhovnicesc. 
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– Este o mare deosebire între cele două aspecte. 
– Eu concep totul „filosoficeşte” şi apoi zis „religios”. DUHUL 

vostru este un „Religios total”, ce nu mai admite prea multe co-
mentarii... „Cunoaşterea în DUH” mi se pare şi mie o problemă pe 
care o am în vedere, dar deocamdată „Cunoaşterea Spirituală” este 
conceperea mea. De aici lupta veche dintre „agnostici” şi „gnostici”. 
De fapt sunt în nedespărţire. Aşa, pentru mine, între DIVINUL 
Absolut şi Lume este o „prăpastie” de netrecut. DIVINUL este 
„singurul şi absolutul SPIRITUAL în Sine” şi „neantul-lumea” din 
„afara” DIVINULUI este „absolutul ne-spiritual”. DIVINUL se „uită  
peste prăpastie” şi „Spiritualul-Conştiinţa de Sine” naşte o „forţă” ce 
pune în mişcare neantul şi aşa „Scânteile de Spiritual DIVIN” se fac 
„Sufletele” lumii, care în fond nu există, ci sunt reflectările 
DIVINULUI. Şi astfel Omul Spiritual trebuie să iasă din „memoriile 
iluzive” ale Sufletelor lumii, să iasă din multitudinea formelor, să se 
reîntoarcă în „SPIRITUALUL DIVIN”, Cel „dincolo de lume”. 
„Munca” grea şi înceată a „reîntoarcerii în Spirit” este „lucrarea” 
Omului Spiritual.  

– Fratele meu, deşi ai stat pe la Muntele Athos, chiar şi pe la 
Ierusalim, se pare că nu s-a prins deloc „DUHUL Creştin” de Sufletul 
tău. Este o mare deosebire între Spiritul tău şi DUHUL nostru 
Creştin... 

– Recunoşti că „undeva” Spiritul cu DUHUL se „Întâlnesc” 
totuşi?... „ADEVĂRUL” este pentru ambele părţi. 

– Spiritul este „Libertatea” proprie, iar DUHUL este „LIBERTATEA  
însăşi Libertăţii”. De ce mai este şi această LIBERTATE de DUH? Ca 
Libertatea Spiritului să nu „cadă în proprie libertate” şi să se „auto-
dualizeze”, tocmai originea păcatului...  

Deocamdată „să începem cu Începutul”. 
 

* 
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TAINA Tainelor 

* 
O, TAINĂ 

Ce prin Taină se descoperă! 
 

Cine poate spune 

Ce-i DUMNEZEIREA? 
 

Nouă ni se-arată 

Ca IUBIREA 

Ce este TREIMEA. 
 

Absolutul este  

TATĂL DUMNEZEU, 
Care NAŞTE pe FIUL 

Şi PURCEDE 

Pe SFÂNTUL DUH.  

 
TATĂL e Izvorul,  

FIUL este Apa, 

Curgerea e DUHUL. 
 

În Sine DUMNEZEIREA 

Este IUBIREA 

TATĂLUI ce NAŞTE 
Pe FIUL, 

În totodată 

PURCEDEREA SFÂNTULUI DUH. 
 

TATĂL se Revarsă 

În FIUL Întreg 
Şi Curge de-asemeni 

Egal în DUHUL. 
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FIUL e IUBIREA 

Care se DESCHIDE, 

DRAGOSTEA e DUHUL 

Ce face IUBIREA 

Să nu se TERMINE. 

 

O, IUBIRE 

Ce eşti CHIPUL TAINEI 

De TREIME! 

 

FIUL Poartă 

A TATĂLUI IUBIRE 

Şi o face IUBIRE de FIU; 

DUHUL Strânge 

În Sine IUBIREA 

Şi o face DRAGOSTE de DUH. 

 

Dar FIECARE 

TREIMEA o are 

În Sine deodată 

Neamestecată. 

 

În DRAGOSTEA de DUH 

E a TATĂLUI IUBIRE 

Către FIUL 

În UNIRE, 

Pe care o Strânge şi-o face 

DRAGOSTEA de DUH,  

În care deodată 

Şi FIUL şi TATĂL Sunt 

Şi DUHUL este  

Întreg şi Egal 

În TATĂL şi FIUL. 
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FIUL Poartă 
A TATĂLUI IUBIRE 
Şi totodată 
Pe a DRAGOSTEI de DUH, 
Deodată TREIME. 
 
O, CHIP de FIU 
În care ÎNVĂPĂIAZĂ DUHUL 
Şi se Arată TATĂL! 
 
O, CHIP de DUH 
În care TATĂL CURGE 
Şi FIUL se REÎNTOARCE. 
 
IUBIREA de TATĂ 
Este pentru FIU; 
DRAGOSTEA de DUHUL 
Este tot pentru FIU, 
De aceea DUHUL 
Pe FIUL GLĂSUIEŞTE, 
În care şi TATĂL 
Se SĂLĂŞLUIEŞTE. 
 
O, IUBIRE, 
TAINĂ de TREIME, 
Care este 
În ARĂTAREA 
IUBIRII de FIU, 
Pe care DUHUL o REVARSĂ! 
 
În DUMNEZEIRE 
TATĂL şi DUHUL 
Sunt IUBIREA pentru FIUL, 
Şi FIUL este 
ARĂTAREA TAINEI 
De IUBIRE, 
Ce este CHIP de TREIME. 
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DUMNEZEIREA 
Nimeni nu o poate vedea 

Decât prin CHIPUL 

UNICULUI FIU, 

Prin care TATĂL şi DUHUL 

Ni se-MPĂRTĂŞESC. 

 
** 

„La început era CUVÂNTUL, prin care toate s-au făcut” (Ioan 1, 1-3). 

Şi „La început a făcut DUMNEZEU (CUVÂNTUL) Cerul şi 

Pământul” (Facere 1, 1). 

 
– PĂRINTE, Eu, FIUL Tău absolut, 

Eu, CHIPUL Tău de CUVÂNT, 

Iată îţi aduc un DAR, 

O „CARTE” în care Cânt 

Şi într-o „Limbă de Creaţie” 

IUBIREA Mea, ce se Cuvine 

Ţie să se ÎNCHINE. 
 

Şi TATĂL BINECUVÂNTEAZĂ. 

 

LOGOSUL CREATOR iese din INCREAT în Spaţiul de Creaţie. 

Este „Oul-Sămânţa primordială”. 

 
La început  

Spaţiul n-a existat,  

El s-a născut  

Din CUVÂNTUL CREATOR, 

Pe care LOGOSUL DIVIN  

L-a SCRIS 

Într-o CARTE cât o Lume, 
Cer şi Pământ. 
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Din CARTEA DIVINĂ 
Curge o APĂ Vie 

Şi iese LUMINA, 

Din care se va Naşte Lumea. 
 

Şi CARTEA mai întâi 

Este pusă într-un ALTAR de Cer, 

Unde se creează 
Lumea Îngerilor, 

Urmând să se facă 

Şi ALTARUL Pământesc, 
Unde CARTEA 

Se va DESCHIDE din Peceţi. 

 

Doar pe ALTARUL Pământesc 
Se va CITI CARTEA. 

 

Creaţia, Cosmogonie şi Cosmologie 

Cosmogonia-Naşterea şi Cosmologia-Desfăşurarea Creaţiei sunt 
confundate de antici.  

Originea Creaţiei este în FIUL Lui DUMNEZEU-LOGOSUL-

CUVÂNTUL prin care toate s-au făcut (Ioan 1, 1-3); El se face 
ARHEMODELUL de Fiinţialitate de Creaţie (ca Chip de Fiu de 

Creaţie), care constituie „Substanţa Primordială” de Creaţie. El 

Creează „Trupul Său de Creaţie” (Chipul de Fiu de Creaţie), pe care îl 
va „Frânge”, din care se va naşte Lumea. 

Cosmogonia este un „Ritual Pre-liturgic” al Însuşi FIULUI Lui 

DUMNEZEU, ca PRINOS de DĂRUIRE-IUBIRE faţă de TATĂL 

DUMNEZEU. 
FIINŢA în Sine DUMNEZEIASCĂ PERSONALĂ nu se mişcă în 

sine, ci MIŞCAREA FIINŢIALĂ este de altă „NATURĂ”, este Însăşi 
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TAINA IUBIRII FIINŢIALE, ce este RITUALUL SACRU FIINŢIAL 
în Sine. 

Originea Mişcării este TAINA RITUALULUI FIINŢIAL în Sine. 
VIUL FIINŢIAL este Însăşi PERSOANA FIINŢIALĂ IUBITOARE, 
ce Răspunde IUBIRII. VIUL nu este „separat”, ci este Însăşi 
PERSOANA ce face ACTUL RITUALULUI IUBIRII. Mişcarea este 
apoi Energia HARICĂ, ce oglindeşte VIUL PERSONAL. Unii consi-
deră „Energia” ca pe însăşi Mişcarea FIINŢIALĂ, confundând 
ACTUL cu Mişcarea. 

ACTUL este FIINŢIAL-PERSONAL, este RITUAL-GEST 
FIINŢIAL, din care apoi străluceşte Mişcarea-HARUL. 

Pentru a înţelege Creaţia, trebuie să se facă o distincţie clară şi netă 
între ACTUL Cosmogonic şi Actul Cosmologic. 

FIUL lui DUMNEZEU, Asumând Pre-cosmic şi un Chip de 
Fiinţialitate de Creaţie (Chipul de Fiu de Creaţie), face un ACT 
FIINŢIAL-RITUALIC PERSONAL, RITUALUL „Cărţii Vieţii” de 
Creaţie. 

 
Iată, PĂRINTE, 
IUBIREA mea de FIU 
Şi într-un Chip de Cântare 
De Iubire de Creaţie.

6
 

 
Anticii, confundând Cosmogonia (Originea) cu Cosmologia  

(manifestarea), au o viziune panteistică (de amestec DIVIN şi Creaţie). 
Ei văd Creaţia complet în „afara” DIVINULUI, ca o „dualizare 
contrară”, între care este o „prăpastie” de netrecut, DIVINUL în Sine 
fiind „absoluta ne-manifestare”, care miraculos se „orientează peste” 
prăpastia Creaţiei, „neantul” , şi-l „pune în mişcare”, la care iluziv 
„participă”; şi din această „Participare” se „configurează” lumea, ce la 
rândul ei, tot iluziv, crede că ar avea un „Suflet” (care în fond este 
doar o reflectare virtuală a Participării tot virtuale a DIVINULUI faţă 

                                                 
6
 Să nu se confunde aceasta cu relatarea Biblică de la facerea lui Adam-Omul, 

„Să facem Om după CHIPUL şI Asemănarea NOASTRĂ” (Facere 1, 26), ce 

înseamnă „CHIPUL de Relaţie-Răspuns”, nu de Fiinţialitate în sine de 

Creaţ ie. 
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de Creaţie). DIVINUL îşi orientează „Privirea nemişcată)” spre 
„neantul” creaţiei şi magic neantul se trezeşte şi începe să se mişte în 
multitudinea de forme. Şi când DIVUNUL se „retrage” din „Privirea-
Participarea” la creaţie, „Sufletul” creaţiei dispare şi se face o 
„reabsobire”, fiecare în proprie natură. 

În sens Biblic, DIVINUL FIINŢAL, având TREIMEA de 
FIINŢIALITATE-MANIFESTARE FIINŢIALĂ în Sine, nu mai este 
„tributar” „neantului creaţiei”. Aşa în „afara” DIVINULUI nu mai este 
„nimic”, TOTUL Absolut fiind Însuşi DIVINUL. Deci nu mai este 
„dualitatea ontologică-origine”, ca DIVIN şi „neant de creaţie”. Există 
doar FIINŢIALITATEA Absolută DIVINĂ în Sine, în care FIUL Lui 
DUMNEZEU, „face Loc” şi unei „Fiinţialităţi de Creaţie”. 

Creaţia nu „iese” din FIINŢA DIVINĂ (ceea ce ar fi tot panteism), 
ci din „Locul Creat” (Chipul de Fiu de Creaţie) Asumat de FIINŢIA-
LITATEA DIVINĂ a FIULUI DUMNEZEIESC, care şi mai mult face 
o „Înrudire” prin CHIPUL în Sine de FIU. Creaţia este pe „fond-
suport” DIVIN şi niciodată în „gol” de DIVIN (gol pe care-l face însă 
păcatul creaţiei). 

Aşa Creaţia nu are Originea în „neantul ontologic” de creaţie, ci în 
ACTUL FIINŢIAL al FIULUI DUMNEZEIESC. Originar, Creaţia nu 
este „în afara” DIVINULUI, ci în FIINŢIALITATEA Însăşi a 
DIVINULUI, fără să se amestece însă cu „NATURA FIINŢIALĂ” 
DIVINĂ în Sine. 

ACTUL Cosmogonic este deci ACT FIINŢIAL Pre-cosmic. 
„Luaţi Mâncaţi, acesta este Trupul Meu, care se Frânge pentru 

voi”... 
Facerea Lumii este „Trupul Precosmic” care se face „Mâncare-

Substanţă de Creaţie”, care Biblic este sub forma de „Cer şi Pământ”, 
ce sunt în Unire ca „Apă şi Uscat”, peste care este DUHUL DUMNE-
ZEIESC (Cel ce Ţine de fapt Creaţia în Braţe, ca ACT PERSONAL şi 
al SFÂNTULUI DUH din TREIMEA DUMNEZEIEASCĂ)

7
. 

ACTUL RITUALIC Cosmogonic este făcut, urmează ACTUL 
Cosmologic, de Desfăşurare RITUALICĂ a „JERTFEI SACRE” a 
Trupului Pre-cosmic. 

                                                 
7
 Facere 1, 2. 
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Biblic, Hexameronul „Facerii Lumii” este „RITUALUL Pre-liturgic 
Cosmic”, care apoi se va continua cu Hexameronul LITURGIC 
HRISTIC. 

Dar Cosmogonia-desfăşurarea „Trupului Prehristic A-comic” nu se 
face direct. 

În ACTUL Cosmogonic A-cosmic, FIUL DIVIN face „Înrudirea” 
dintre DIVIN şi Creaţie, prin CHIPUL DIVIN de FIU în Sine, ce i se 
Dăruieşte şi Chipului de Creaţie (ca Chip de Fiu de Creaţie). 

În ACTUL Cosmologic de Cosmizare, tot FIUL DIVIN face „Înru-
direa Cosmică”, prin Crearea „Luminii”. „Şi a ZIS să se facă Lumină”

8
. 

Chipul A-cosmic este ca Origine în „Locul Creat” din FIINŢIA-
LITATEA FIULUI DIVIN, ca „Spaţiu A-cosmic”. Acum se Creează şi 
„Spaţiul Cosmic” de Creaţie, Lumina Creată. Până la Lumina Creată, 
nu era „Spaţiu” propriu zis, ci Tainicul „Loc de Creaţie” din CHIPUL 
FIULUI DIVIN. 

Ce este Lumina Creată? Este Taina „Trupului A-cosmic Prehristic”, 
ce iese în Cosmizare, să se „ARATE”. 

Trupul Pre-cosmic este „Cartea Vieţii de Creaţie”, care acum prin 
Cosmizare se „Întrupează” în „Trupul” Luminii, „Pre-maternitatea 
lumii”, FECIOARA care „va lua în Pântece Cartea Vieţii” şi o va 
Naşte ca „Ogorul Seminţelor CREATOARE”. 

FIUL DIVIN în deodată Chip A-cosmic de Fiu de Creaţie Creează 
pe Propria MAMĂ, care să-L Nască şi în „Chip de FIU Cosmic”. Din 
„COASTA” Trupului Său A-cosmic Creează „Lumina-Trupul 
Cosmic”, Pre-maternitatea, Pre-Eva. 

Acum Lumea poate să se desfăşoare, în ACTUL RITUALIC al 
„Facerii Lumii”, pe care-L face FIUL Lui DUMNEZEU, ca „Întrupare 
Pre-Hristică în Trupul Lumii”. Să nu se confunde aceasta cu „ÎNTRU-
PAREA HRISTICĂ” propriu zisă, ce este ACTUL RITUALIC 
LITURGIC EUHARISTIC după ACTIUL Facerii Lumii.  

Cu Lumina începe Creaţia Cosmică şi în „raport” cu Lumina se 
desfăşoară „Zilele-Ritualul Cosmizării”.

9
 

De ce Facerea Lumii are loc în „Şase Zile” Anume? Pentru că este 
Taina RITUALULUI ce are o „Anume desfăşurare” de Împlinire.  

                                                 
8
 Facere 1, 3. 

9
 Facere 1, 3-5. 
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Anticii văd „timpul” o mişcare a „spaţiului” în „forme” diverse. 
Spaţiu, Timpul şi Forma, sunt categoriile de concepere a Lumii Create. 

Spaţiul este „Lumina Creată-Trupul Cosmic”, iar Timpul este 
„Maternitatea”, luarea în Pântece spre a se „Naşte Forma”. Forma este 
„Fiul” Spaţiului şi Timpul lui. 

Iată Taina Facerii Lumii: Taina CHIPULUI de FIU ce se Naşte din 
MAMA Cosmică, spre a se face „Trup-Făptură Cosmică”. 

Cele „Şase Zile” ale Facerii Lumii sunt „RITUALUL de Întrupare” 
a Tainei CHIPULUI de FIU CREATOR A-cosmic, ce se Cosmizează.  

Este „Pre-Liturghia-Proscomidia-Întruparea CHIPULUI de FIU” în 
„Multitudinea de Forme” de „Asemănările Cosmice” ale Întrupării 
Sale. 

Facerea Lumii nu este ÎNTRUPAREA a Însăşi FIULUI DIVIN, ci 
„Întruparea” CHIPULUI de FIU DIVIN în Chipuri-Asemănări Create 
ale Sale. 

FIUL „ZICE” şi se face o Anumită Formă de Creaţie, adică 
„CHIPUL Său” se transpune-Întrupează în acea Anume Formă. 

Pre-Liturghia Facerii Lumii este „Facerea Ogorului Lumii Însă-
mânţat cu Seminţele CHIPULUI de FIU”, care să „Crească Formele-
Asemănările” Sale de Lume. „Pământul Ogorului” este Prescura-
FECIOARA-Maternitatea în care se „Plămădesc” Întrupările CHIPULUI 
de FIU. Şi această „Plămădire de Naştere” este „Ritualul Facerii 
Lumii” într-un Anume Timp (de Şase Zile). Liturghisitorul este FIUL 
DIVIN ce face ACTUL Întrupării (ZICE), Sfântul DUH este „Împli-
nitorul Întrupării” şi TATĂL DUMNEZEU o „BINECUVÂNTEAZĂ 
ca BUNĂ”.

10
 

Facerea Lumii este „RITUALUL Însămânţării Cărţii Vieţii” de 
Creaţie în Ogorul-Trupul Lumii, este Crearea „Templului Lumii” ce 
are „ALTARUL-CHIPULUI FIULUI” închis în „Chivotul Formelor” 
de Creaţie. „LOGHII de Întrupare” sunt „Tablele Legii” din Fiecare 
Formă-Chivot de Creaţie. 

Cosmologia este Pre-Liturghia „Facerii Templului Lumii”, care să 
„Primească pe MESIA”, adică ÎNTRUPAREA directă şi PERSO-
NALĂ a FIULUI DUMNEZEIESC. 

                                                 
10

 Facere 1, 12. 
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De aceea, în sens Biblic, ACTUL DIVIN de Creaţie nu se „opreşte” 
la „Facerea Lumii, a Templului-Preliturgicul”, ci continuă cu 

LITURGICUL ÎNTRUPĂRII HRISTICE ce preface Templul Lumii în 
„Biserica TRUPULUI EUHARISTIC”, care are ALTARUL Deschis, 

„scos” din „închiderea Chivotului”.  
 

CARTEA VIEŢII, MAMA Cosmică şi  

căderea Îngerilor 

„Şi a Zis FIUL CREATOR: Să fie LUMINĂ şi s-a făcut LUMINĂ” 

(Facere 1, 3). 
Şi această LUMINĂ este sub FORMA UNUI „CHIVOT ca o 

CARTE”. 
Este ALTARUL numit Cer. 

Şi Creează totodată TEMPLUL ALTARULUI Ceresc, ca Lumea 
Îngerilor.  

Şi Primul dintre Îngeri este Ales să RIDICE cu Mâinile CHIVOTUL 

CĂRŢII, ca toţi Îngerii să se ÎNCHINE şi să Cânte: „SFÂNT, SFÂNT, 
SFÂNT, DOMNUL Cel ce Se ARATĂ Lumii”. Şi Îngerul acesta, când 

lua în Mâinile sale CHIVOTUL CĂRŢII DIVINE, deodată se UMPLEA 
de o LUMINĂ aşa de Mare, de toţi Îngerii cădeau în Genunchi. De 

aceea acest Înger se Numea Luceafăr, cel ce „Poartă” LUMINA 
DIVINĂ şi ANUNŢĂ VENIREA SOARELUI-CHIPUL FIULUI 

DIVIN CREATOR. 

Numărul Îngerilor este enorm. Ei sunt Primele Făpturi Create, 
„Făpturile PRIMEI ZILE ale LUMINII”, de unde Numele de Înger-

Lumină. Şi Primul Înger Luceafăr era mare Râvnitor în „Slujba sa” de 
Arhiereu Îngeresc al ALTARULUI LUMINII CUVÂNTULUI 

CREATOR. Din iniţiativa sa Orânduieşte pe Îngeri în Nouă Cete, 
fiecare cu o Anume Slujire, în vederea MARII TAINE a ARĂTĂRII 

SOARELUI-FIULUI Lui DUMNEZEU. 

Era PRIMA ZI de Creaţie, PRIMA Zi Cosmică.  
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O Lume Nouă se Născuse. 
Apariţia LUMINII se reflecta în Corul Îngerilor care pe Nouă Voci 

Cântau până la „marginile lumii”.  
Era DIMINEAŢA PRIMEI Zile de Creaţie. SOARELE este 

CHIPUL FIULUI DUMNEZEIESC Cel ce nu se poate Vedea, de 
aceea întâi îşi TRIMITE RAZELE Sale, ca LUMINĂ. Prin LUMINĂ 
doar se poate Vedea SOARELE. O, TAINĂ a LUMINII! Îngerii sunt 
tocmai Fiinţele Create ale Chipului LUMINII! Îngerii sunt PURTĂ-
TORII LUMINII SOARELUI care Se Pregătea să se ARATE. 

LUMINA mai are o TAINĂ încă neştiută. Îngerii ştiu că „CHIPUL 
LUMINII” va trebui să NASCĂ-ÎNTRUPEZE tocmai pe SOARELE-
FIUL DIVIN. LUMINA are un CHIP în Sine, al UNEI FĂPTURI 
Create care de asemenea va trebui să se Nască. 

Îngerii sunt Slujitorii şi Înainte Mergătorii acestor TAINE DUM-
NEZEIEŞTI.  

De aceea Îngerii stau permanent în Jurul ALTARULUI-CARTEA 
LUMINII SOARELUI DIVIN. Este PECETLUITĂ şi nimeni nu ştie 
ce este SCRIS în ea. Se aşteaptă cu înfrigurare momentul când va fi 
DESCHISĂ. Îngerul Luceafăr este PRIMUL ce stă împreună cu o 
Gardă de încă opt Îngeri, ca Reprezentanţi ai fiecărei Cete din cele 
Nouă. Cel mai Dârz pare Îngerul Mihail şi cel mai Blând, Îngerul 
Gavriil. Ei stau de-a dreapta şi de-a stânga Îngerului Luceafăr şi 
Sprijinesc CHIVOTUL CĂRŢII DIVINE. Toate Cetele Cântă 
MAREA TAINĂ care se Pregăteşte să se DEZVĂLUIE. LUMINA ce 
Iese din CARTEA-ALTAR este aşa de Orbitoare, de nimeni nu o 
poate Privi direct. Şi CARTEA este aşa de „GREA”, încât de-abia o 
pot ţine în Mâini. Îngerul Mihail se opinteşte cel mai tare, iar Gavriil 
Cântă parcă cel mai duios. 

Se aşteaptă „DESCHIDEREA CĂRŢII”. Va fi „ZIUA a DOUA” a 
Creaţiei. ZIUA ÎNTÂI se apropia de SEARĂ. LUMINA se micşora, 
dar o ALTĂ LUMINĂ se ÎNTREVEDEA. 

Trebuia ca ÎNSUŞI FIUL DUMNEZEIESC să VINĂ să rupă 
PECEŢILE şi să DESCHIDĂ CARTEA. Îngerii erau într-o maximă  
atenţie. Nu-L Văzuseră pe FIUL DUMNEZEIESC decât ca LUMINA 
Sa de ALTAR. Acum Îl puteau VEDEA la FAŢĂ.  

O, ce TAINĂ! Vom VEDEA pe DUMNEZEU! 
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Îngerii Cântau cu putere: „SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT, DOMNUL Cel 
ce VINE să Se ARATE”. 

 
Deodată un „zgomot ţipător” sfâşie Liniştea Cosmică. 
Îngerul Luceafăr, cu o furie nebună, se repede la CARTEA 

SFÂNTĂ şi-i rupe PECEŢILE... Toţi Îngerii uimiţi au un moment de 
încremenire... PECEŢILE erau bine prinse şi nu putea să le desfacă şi 
Îngerul Luceafăr începu să le sfărâme cu pumnul, de se auzea de 
fiecare dată un tunet cutremurător... Îngerul Mihail, care stătea de-a 
dreapta, se repede la el: 

– Ce faci, pentru DUMNEZEU? 
Dar 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 „creem” Lumea. EL-CREATORUL ne-a dat „CARTEA 
LUI”, prin care noi putem Crea Lumea. Prin aceasta vom dovedi că 
suntem „vrednici”, Fraţii FIULUI DIVIN CREATOR. 

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

– Să AŞTEPTĂM VENIREA DOMNULUI. Sub Îndrumarea LUI 
să facem ce ne este DĂRUIT. Nu vă grăbiţi, ca să nu greşiţi.  

Gavriil, parcă trezit din Cântarea lui permanentă, la fel zise: 
– Ce-ai făcut nu este bine. Să Înghenunchem 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 nostru FRATE DIVIN 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 
DUMNEZEIEASCĂ. Trebuie s-o desfacem repede, cât mai este timp, 
ca să ştim cu ce CUVINE să-L ÎNTÂMPINĂM. Altfel noi nu vom şti 
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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 
„FOC MISTUITOR”? Şi cu o putere nemaipomenită ia o bucată de 
PECETE de pe jos, care spre uimirea tuturor se face o „SABIE de 
FOC”.  

– Cine mai îndrăzneşte să se „atingă” de CARTEA DOMNULUI îl 
tai cu SABIA de FOC. Şi de probă îl pocneşte pe unul peste umăr şi îi 
cade mâna cu totul... Va fi „Îngerul ciung”, ultimul care s-a mai atins 
de CARTEA DIVINĂ. 

Dar Îngerul Luceafăr insistă. 
– Fraţilor, grăbiţi-vă ca să dovediţi tocmai „credincioşia voastră”... 

Şi el însuşi mai încearcă să rupă din CARTE o bucată... 
Deodată Îngerul Gavriil strigă plângând: 
– Opreşte-te... Priviţi, Fraţilor... priviţi... CARTEA este „o MAMĂ 

cu Însuşi FIUL Lui DUMNEZEU în PÂNTECE”. O, ce MINUNE... 
EL, FIUL DIVIN, se face FĂPTURĂ Creată, că altfel noi, Creaţia, nu-
L putem VEDEA şi nici PRIMI... Înţelege-i TAINA CĂRŢII Lui, ca 
ALTARUL NAŞTERII Sale în Creaţie.  

Şi cu toţii VĂD CARTEA SFÂNTĂ ca pe o FĂPTURĂ Necunoscută 
care POARTĂ în Pântecele sale pe Însuşi FIUL DIVIN. 
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– 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” decît noi, Îngerii...  

– Dacă EL, DOMNUL, VREA aşa, cine să-i stea împotrivă? 

– Nu!... Nu!... Nu!... Nu se poate, începu să strige Îngerul Luceafăr 
cu şi mai multă furie, rupând din CARTEA SFÂNTĂ bucăţi tot mai 
multe... 

– Dar CARTEA SFÂNTĂ este MAMA Ce-L va NAŞTE şi ca 
Înger şi ca Om şi ca toată Făptura Creată, fără deosebire. CHIPUL 

acesta de MAMĂ este „dincolo” şi de noi şi de Om şi de toată Făptura, 
continuă Îngerul Gavriil. CHIPUL acesta de MAMĂ va fi UNIREA 
Întregii Creaţii, va fi ÎMPĂRĂTEASA MAMĂ a DOMNULUI nostru 
CREATOR. Noi, Îngerii, suntem tocmai „Garda de Onoare” a 
MAMEI DOMNULUI ce Se ÎNTRUPEAZĂ în Lume. 

– Nu, nu, nu! răspunde Luceafăr, noi, Îngerii, suntem 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 Gudiil, de vorbeşti cu atâta 
îndrăzneală? Ce înseamnă această „mândrie”?... FIUL Lui DUMNEZEU 

„POATE ORICE”. Dacă EL VREA să Se COBOARE şi EL Însuşi să 
se FACĂ şi Făptură Creată, este VOIA LUI... EL VREA să fie 
„printre noi”, nu „ascuns şi nevăzut”... 

– Eu, urmă Luceafăr, nu pot accepta decât un DUMNEZEU dincolo 

de toate... Nu mă voi Închina niciodată Unui „DUMNEZEU Făptură”. 
Eu „sunt Dumnezeu făptură”... Eu sunt „alesul dumnezeirii de 
creaţie”... Mie mi s-a dat „stăpânirea lumii”... EL este DUMNEZEU 
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SUS şi eu „sunt Dumnezeu jos”... Voi, Îngerii, sunteţi „slujitorii 
dumnezeirii mele”... Veţi vedea ce „domn” vă voi fi.  

Un murmur cutremură tot Cosmosul... 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, care acum, ruptă şi sfărâmată, căzuse pe jos şi 
nimeni nu o mai băga în seamă. Doar Gavriil îşi reveni şi o luă, 
plângând în hohote... 

Deodată se „întunecă” totul şi un vuiet înfricoşător se stârni, de 
căzu Luceafărul de pe SCAUN, făcându-se un „gol” în care se prăvă-
liră toți Îngerii ce i se închinară. Şi întunericul era aşa de tare, de se 

„înnegriră” toţi cei căzuţi... 
Şi încet, încet, reapăru LUMINA şi liniştea reveni... 
ALTARUL era sfărâmat, CARTEA DIVINĂ era ruptă... Îngerul 

Gavriil încă mai stătea încremenit... Mihail îl trezi... Amândoi îndrep-
tară SCAUNUL Cel ÎNALT, reaşezară CARTEA DIVINĂ pe El... 

O LUMINĂ ORBITOARE deodată se coborî peste CARTE 

Îngerii îngenuncheară şi începură iarăşi să Cânte DOMNULUI. 
„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). 
Deodată ALTARUL se învălui de o PERDEA Roşie şi un GLAS se 

auzi:  

– De acum ALTARUL va fi ÎNCHIS... Căderea Îngerilor l-a Închis. 
Se va REDESCHIDE însă. Aşteptaţi aceasta. Se va ÎMPLINI. 
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Sfatul Îngerilor 

După căderea Îngerilor, şi cei rămaşi şi cei prefăcuţi demoni se 
adună în Mare Sfat. 

 
* 

Lucifer, întâiul Înger căzut, îi adună pe toţi demonii săi şi le spune: 
– Noi, Îngerii căzuţi, suntem izgoniţi din LUMINĂ din pricina 

Omului. FIUL DUMNEZEIESC CREATOR ne-a refuzat pe noi, 
Îngerii, să fim Lucrătorii TAINEI Sale de Creaţie. El l-a Ales pe Om. 
Ni s-a părut o desconsiderare. El, CREATORUL, a CONCEPUT 
Creaţia Sa, pe care a ÎNSCRIS-O în CARTEA VIEŢII de Creaţie, pe 
care a pus-o în ALTARUL de SUS al Locaşului Îngeresc. Noi am 
crezut că ni s-a Dăruit nouă s-o Punem în Lucrare. Dar EL, CREA-
TORUL, avea alt PLAN. Avea de Gând să mai Creeze şi o Lume de 
Făpturi şi pe Om. Şi CARTEA SA de Creaţie, de asemenea, s-o Pună 
pe ALTARUL lor. EL Vroia să-şi Pună CARTEA Sa de Creaţie pe 
TREI ALTARE deodată. Şi mai mult, să UNEASCĂ apoi în ALTARUL 
OMULUI toate ALTARELE. Nouă ni s-a părut o desconsiderare a 
Chipului nostru Îngeresc, de PRIMII Creaţi. Noi am crezut că ni s-a 
Dăruit „doar nouă” CARTEA Sa de Creaţie şi apoi noi să o PURTĂM 
şi într-o Lume de Jos a Pământului. EL cu orice chip VREA 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 Însuşi EL Se va 
ÎNTRUPA în Chip de OM şi în GRAIUL de Om va fi LIMBAJUL 
Întregii Creaţii... El Însuşi, CREATORUL, va VORBI Limba Ome-
nească... Vasăzică noi, Îngerii cei de SUS, să coborâm la Limba 
Pământească? Nu se cădea ca Limba Spirituală de Înger să aibă  
întâietatea? De ce a „împărţit” Creaţia în TREI?... De ce nu ne-a „lăsat” 
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pe noi, Îngerii, UNICA Lui Creaţie şi apoi noi să „multiplicăm” Lumea? 
De ce mai era nevoie de Făpturile Naturii şi de Om? Pe acestea 
„trebuia să le creăm noi”, Îngerii, şi aşa era o Creaţie UNITARĂ... 
EL trebuia să STEA în SUPRADEMNITATEA SA DIVINĂ, să ne 
dea nouă, Îngerilor, CARTEA CONCEPERII Sale de Creaţie şi noi, 
Îngerii, să „fim LUCRĂTORII” celor SCRISE în CARTEA SA. De ce 
„COBOARĂ” EL Însuşi până „jos la Pământ”? Pământul trebuie să 
aibă „doar coborârea” CUVÂNTULUI DIVIN, şi 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 DUMNE-
ZEIREA este TREIME şi Creaţia este după CHIPUL TREIMII. Dar de 
ce să fie Omul Chipul de UNIRE şi nu Chipul Îngeresc? De ce 
IUBEŞTE pe Om mai mult decât pe Îngeri? El Zice că Omul, fiind 
UNIREA Chipului de Cer cu cel Pământesc, doar acest Chip poate fi 
UNIREA tuturor Chipurilor, chiar UNIREA cu CHIPUL DUMNE-
ZEIESC. 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... 

Iată de ce noi, demonii, avem în primul rând „idealul distrugerii 
Chipului de Om”. Dacă se distruge Chipul de Om, se „revine” la 

„purul spiritual al nostru”... Însuşi EL, CREATORUL, se va „convinge” 
că Omul „nu poate” ÎNTRUPA CHIPUL DIVIN, ci doar Chipul de 
Înger este ÎNTRUPAREA DIVINULUI. Îngerii Mihail şi Gavriil se 
laudă că vor fi Oameni Sfinţi care „vor ÎNTRUPA cu adevărat 

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

Iată „lucrarea” noastră, a demonilor: să facem tot posibilul să 
„distrugem orice Sfinţenie de Om”, ca să ne „recâştigăm întâietatea de 
Îngeri”. 

Fiecare demon să fie cel puţin „distrugătorul unui Om”... Cine nu 
va face acest lucru, va fi pedepsit fără milă. 
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Distrugerea Lumii Omeneşti este „lucrarea noastră demonică”. 
Vom „convinge” pe Însuşi DUMNEZEU să se „întoarcă” la Iubirea 
faţă de Îngeri mai mult decât faţă de Om. Omul este „distrugerea 
noastră, a demonilor”. Îngerul Mihail se laudă că Omul va fi „judecata 
demonilor”... Trebuie să demonstrăm că nu este aşa... 

Fiecare demon trebuie să ia „în primire” imediat pe un Om ce se 
Naşte, să-l urmărească zi şi noapte, să-l convingă prin toate metodele 
că este „întruparea unui Înger”, că Chipul Omenesc trebuie distrus, ca 
să revină la Chipul de Înger. Să i se întărâte toate „patimile corpului”, 
care să distrugă firea pământească a Omului. Corpul Omului este 
„arena de bătaie”. Aici, în „materia Corpului”, noi vom făuri maşinile 
războiului nostru împotriva Omului. Distrugând Corpul Omului, îl 
vom „spiritualiza”, dar un „spiritual distrugător de Omenesc”. Să 
concepem „plăceri de distrugerea materiei corpului Omenesc”... Să-l 
momim pe Om în „misterul Corpului”... DUMNEZEU VREA ca 
TRUPUL Omenesc să fie ÎNTRUPARE de DIVIN... Noi, demonii, 
trebuie să facem „întrupare de demonism”, ca să oprim „iluzia” 
ÎNTRUPĂRII DIVINE... Să-l băgăm pe Om în „panica lipsei de ma-
teria corpului”, ca să devină „robul materiei”, să se „închine materiei”, 
care va deveni apoi „bomba” de distrugere a Corpului Omenesc. 

La treabă, băieţi, să ne îndeplinim „misiunea sacră de demoni”, 
care va convinge pe DUMNEZEU că nu trebuia să „COBOARE” EL 
ÎNSUŞI în Chipul Omului, ci să ne lase pe noi să facem aceasta... Îi 
vom demonstra „lăudărosului” Înger Mihail că nu vor fi Oameni 
Divinizaţi, ci doar „oameni demonizaţi”... 

 
** 

Şi Îngerii care nu au căzut din Chipul LUMINII, de asemenea, au 
făcut Sfat. Îngerul Mihail a luat primul Cuvântul.  

– O, tristă petrecere a căderii Îngerilor... Am dori să fie un „vis 
urât” care s-a spulberat, dar nenorocirea este că „faptul” este săvârşit... 

O, voi, Îngerilor! 
A apărut un „contrar” anormal, pe care va trebui să-l parăm, altfel 

ne vom face părtaşi. acestuia... Noi, Îngerii, suntem Chipul Creat al 
LUMINII CUVÂNTULUI DIVIN; suntem Împletire de SUPRA-
LUMINĂ DIVINĂ cu Lumina Creată. 
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Mare atenţie la Chipul nostru de Înger. 
Îngerii căzuţi au distrus tocmai Chipul de Înger. Noi, Îngerii, 

suntem PRIMITORII SUPRALUMINII DIVINE, care Vine de 
dincolo de Creaţie. Lucifer a vrut să oprească TAINA Coborârii 
DIVINULUI şi în Chipul Pământului. Tot complexul „păcatului 
demonic” constă în „iluzia negativă” de a „transforma” DIVINUL în 
„proprie Gândire”. Lucifer a încercat o „prefacere” în propria Gândire. 
Mare eroare. 

Trebuie înţeles că SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ nu poate niciodată 
să fie prefăcută de Gândirea de Creaţie prin propriile operaţii.  

Gândirea noastră proprie de 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 SUPRAGÂNDIRII 
DIVINE. 

Noi nu operăm cu „Principii Spirituale”, ci cu ÎNTREGURI Spirituale. 
Raţiunile noastre nu sunt „idei abstracte”, ci Realităţi Integrale. Noi nu 
ne „închipuim” Realitatea, ci o „VEDEM, o PRIMIM şi o REPRO-
DUCEM”. 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. 

Mare atenţie. 
Gândirea noastră proprie de Înger nu se „Identifică” în SUPRA-

GÂNDIREA DIVINĂ, ceea ce ar însemna o „absorbire” în DIVIN, ci 
se ASOCIAZĂ Liberă şi Deschisă. Lucifer aici se încurcă. El opreşte 
„LĂRGIREA” propriei Gândiri ca ASOCIERE directă cu DIVINUL şi 
încearcă o „prefacere” prin propriile „închipuiri”, ca „raţiuni fragmen-
tare”. Aşa, Gândirea sa nu mai PRIMEŞTE ÎNTREG DIVINUL, ci 
mai întâi îl transformă în „proprii raţiuni”, îl „ucide ca să-L reconsti-
tuie” după propria lui Gândire. Aşa, în Gândirea lui a apărut o 
„gândire străină”, de „raportare contrară”. 
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În Gândirea noastră de Înger, DIVINUL trebuie să VORBEASCĂ 
şi propria Gândire să ASCULTE. Îngerul este Tăcere în Interior şi 
Glăsuire neîncetată în Exterior. Această Tăcere şi ASCULTARE de 
ÎNCHINARE şi Cântare este Natura de Înger. 

O, voi, Îngeri ai LUMINII! 
Voi GUSTAŢI din Plin BUNĂTATEA DIVINULUI PRIMIT. În 

acesta constă BUCURIA Vieţii noastre de Îngeri. 
Lucifer, ieşind din Tăcerea de ASCULTARE şi ÎNCHINARE, şi-a 

declanşat o „auto-magie” de Gândire proprie, prefăcând DIVINUL 
într-un auto-fantastic distructiv. O, amară cădere!  

Îngerii căzuţi au pierdut Chipul LUMINII şi s-au făcut „întunericul 
cel din afară”. 

Iată grija noastră de acum. Să nu ne amăgim cu „magia” auto-
gândirii. Să Gândim Îngereşte, adică în PRIMIREA cu ASCULTARE 
şi ÎNCHINARE faţă de DIVIN. 

  
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. Aşa este normal. 

GÂNDIREA DIVINĂ nu poate fi „operată” de Gândirea Creată, 
dar Gândirea Creată poate fi „operată” de SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ. 
ACTUL DIVIN nu poate fi făcut de Actul Creaţiei, ci Creaţia poate 
face Act propriu doar prin SUPRAACTUL DIVIN. Lucifer a încercat 
un „abuz” de a forţa ACTUL DIVIN să nu se mai facă direct prin 
DIVINUL Însuşi, ci prin Actul de Creaţie. 

DIVINUL poate LUCRA prin El Însuşi, nu este tributar Actului de 
Creaţie. 

Atenţie, Doar SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ poate face ACTUL 
Creaţiei. Noi, Îngerii, nu suntem „co-creatori” cu DIVINUL, ci Oglin-
direa 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 RECU-
NOAŞTEREA INTEGRALĂ a Celui DIVIN. Şi această RECU-
NOAŞTERE se face în Deschiderea noastră Liberă, care este astfel 
„Propriul Act”. Actul nostru este doar ca RĂSPUNS şi 
RECUNOAŞTERE faţă de SUPRAACTUL DIVIN. 
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Logica noastră de Îngeri este doar în „Afirmaţiile” Celor deja 
Existente. Noi Vedem, Recunoaştem şi Afirmăm. Iată Logica Gândirii 
de Înger. Lucifer a redus Logica la o „dualitate contrară”. S-a despărţit 
de Vederea DIVINULUI, a încercat o „recunoaştere prin propriile 
operaţii de Gândire”, ca să facă o „afirmaţie prefăcută” prin sine însuşi. 
Această „raportare” în „lipsa” AFIRMAŢIEI ABSOLUTE PRIMARE 
este „logica păcatului”. Dacă se porneşte de la AFIRMAŢIA ABSO-
LUTĂ PRIMARĂ nu mai este nevoie de o „presupunere a ei prin 
proprii raţionamente”, ci se RECUNOAŞTE direct şi se REAFIRMĂ 
tot direct. Lucifer se complică într-o „magie de proprii raţionamente”, 
până la intrarea într-o „lume abstractă de auto-închipuire”. 

Lucifer vrea să se „identifice” cu ACTUL DIVIN, pe care apoi îl 
„preface prin propriile acte” şi aşa „denaturează” şi pe Cel DIVIN şi 
pe cel propriu. Mare eroare. Propriile Acte de Creaţie sunt doar ca 
RĂSPUNS Propriu faţă de SUPRAACTUL DIVIN şi niciodată în 
„lipsa” Celui DIVIN. Dacă lipseşte DIVINUL, Actul Creaţiei şi-l 
„închipuie” ca o compensare şi aşa se face „actul unei iluzii de act”. Şi 
în această „magie de auto-iluzie” au căzut Lucifer şi îngerii săi.  

Iată Taina noastră, a Îngerilor LUMINII. 
Să fim Proprie Personalitate şi Gândire, Liberă şi în Deschidere 

Veşnică faţă de CURGEREA DIVINULUI în Creaţie. Propriul nostru 
RĂSPUNS faţă de CURGEREA DIVINĂ este Personalitatea noastră. 
Lucifer a căzut în „magia auto-plăcerii de sine”, despărţindu-se de 
SUPRA-PLĂCEREA DIVINULUI. 

 
Iată „originea păcatului”, în „auto-plăcerea naturii proprii de creaţie”. 
Noi, Creaţia, avem Natura să GUSTĂM prin Propria 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 
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„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”. 
Iată, Îngeri ai LUMINII, cum Lucifer a „deschis” o „prăpastie a 

morţii”, care este „auto-plăcerea naturii proprii de Creaţie”. A avea 

„plăcere” în lipsa DIVINULUI este „păcatul”. Natura Creată nu poate 
avea ADEVĂRATA PLĂCERE, decât ca RĂSPUNS la GUSTAREA 

din DIVIN. A „te gusta pe tine însuţi” este o „auto-devorare”, o 

„nebunie de auto-distrugere”. Desfrâul auto-plăcerii spirituale este 
„magia păcatului demonic”. 

De aceea, acum când suntem confruntaţi cu „magia demonică”, să 

ne „mărim” CREDINCIOŞIA faţă de DIVIN, fără de care putem şi noi 

aluneca în „hăul demonic”. 
Fiecare Ceată de Îngeri să fie cu VEGHERE Proprie. 

Demonii vor încerca să se „bage” peste tot, ca nişte „vrăjmaşi”. Să le 

descoperim orice mişcare, ca să nu „otrăvească” Lumea cu „magia lor”. 
Este RĂSPUNSUL nostru Liber faţă de IUBIREA de DUMNEZEU 

şi de Creaţie. 

 
*** 

De asemenea, Îngerul Gavriil îşi aduce completările sale. 
O, Îngerilor ai LUMINII! 

Lucifer cu demonii lui au devenit „duşmanii” de moarte, în primul 

rând, ai „Chipului Omului”. 
Îngerul Mihail v-a atenţionat asupra „magiei păcatului”. Eu vă 

atenţionez asupra TAINEI Omului, faţă de care avem şi noi, Îngerii, o 

Misiune proprie. 
TAINA CUVÂNTULUI CREATOR DIVIN este TAINA Creaţiei 

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

CUVÂNTUL DIVIN VREA să Se DESCOPERE PERSONAL în 

Chipul Omului. DUMNEZEU nu IUBEŞTE mai mult pe Om, cum 
învinuieşte Lucifer, ci are TAINA Sa, Chipul Omului fiind şi ÎMPLI-

NIREA Chipului de Creaţie.  

Aşa, Chipul Omului este şi Împlinirea Chipului nostru de Îngeri.  

Lucifer a „cerut” DOMNULUI să-i dea lui „creaţia” Omului. Ce 
„pretenţie îndrăzneaţă”... După cădere „a jurat” că Omul va fi tot al 

lui, nu al Lui DUMNEZEU. 

Deci „duşmănia” faţă de Om este direct declarată. Şi noi, Îngerii, 
nu putem fi indiferenţi la aşa ceva. Omul va fi un Frate al nostru de 

Creaţie, şi noi, Îngerii ca Fraţi mai mari cu Vârsta, va trebui să-l 

Ocrotim şi să-l avertizăm asupra „vrăjmăşiei” demonice. 

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

Noi, Îngerii, în schimb, ca RĂSPUNS Propriu de Îngeri ai LUMINII 

CUVÂNTULUI DIVIN, vom fi în „Lucrare” directă, tocmai pentru 
„Înlesnirea” ÎMPLINIRII VOII DIVINE de ÎNTRUPARE. 

Dacă EL, DOMNUL, COBOARĂ din DUMNEZEIRE pe Pământ, 

cum noi, Îngerii, să nu coborâm din Cer de asemenea pe Pământ? 
Demonii se vor „lovi” mai întâi de noi, Îngerii LUMINII. 

Dacă nu ar fi fost căderea în păcat, Cerul şi Pământul nu ar fi fost 

în „război”. De acum, demonii vor încerca să distrugă cele Pământeşti, 

tocmai ca să împiedice ACTUL ÎNTRUPĂRII DIVINE. Noi, Îngerii 
LUMINII, trebuie să oprim orice distructivitate pe Pământ. 

Prin căderea Îngerilor, Cerul şi-a pierdut „Demnitatea” şi aşa Pământul 

va trebui să se facă „un alt” Cer, prin care şi noi, Îngerii, ne vom 
Recâştiga Demnitatea Dintâi. 

Îngeri ai LUMINII, să Ducem CARTEA DIVINĂ pe Pământ, ca pe 

CHIVOTUL TAINEI ÎNTRUPĂRII DIVINE! CARTEA DIVINĂ are 

în ea tocmai TAINA ÎNTRUPĂRII CUVÂNTULUI DIVIN. 
El VREA ca prin ÎNTRUPAREA în Chipul Omului să Se ARATE 

şi într-un CHIP PERSONAL. O, ce ICOANĂ va fi ACEST CHIP! 
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De aceea noi să Iubim Chipul de Om, că el este ALES să fie tocmai 
CHIPUL de ARĂTARE DEPLINĂ a DIVINULUI. 

Noi, Îngerii, să fim Prietenii cei mai apropiaţi ai Omului. În fiecare 

Chip de Om să vedem TAINA ÎNTRUPĂRII DIVINE. 
Aşa ne vom învrednici să ne facem Părtaşi la ACTUL ÎNTRU-

PĂRII 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 PERSO-

NALE. 

O, Îngerilor ai LUMINII! Să fim VESTITORII TAINEI ÎNTRUPĂ-
RII DIVINE. Căderea Îngerilor o va „întârzia”, dar va fi cu Adevărat. 

Va fi ALEASĂ o Fiică a Omului, care va NAŞTE pe OMUL-

DUMNEZEU. 
O, ce TAINĂ negrăită!  

O, ce ICOANĂ va fi Chipul Acelei MAME care va NAŞTE pe 

DUMNEZEU-OMUL şi totodată Omul-DUMNEZEU! 
Până nu se va NAŞTE DIVINUL ÎNTRUPAT, Viaţa Cerului şi a 

Pământului este fără CREŞTERE în DIVINITATE. 

Cerul şi Pământul stau în MAREA AŞTEPTARE. 

Aşteptăm cu nerăbdare mai întâi Naşterea FECIOAREI care să 
poată NAŞTE pe CUVÂNTUL DIVIN. Balaurul demonic veghează cu 

sălbăticie tocmai să nu se Nască această FECIOARĂ. 
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Pre-Creaţia 

Într-o Zi fără timp în DUMNEZEIRE, 
FIUL, ca Răspuns de IUBIRE,  
Împreună cu DUHUL SFÂNT 
Aduc TATĂLUI DUMNEZEU 

Un PRINOS de MULŢUMIRE.
11

 
– Veşnicule PĂRINTE, 

Primeşte această Dăruire, 
Ale Tale dintru ale Tale, 

Ţi-aducem Înainte. 
 

Şi TATĂL Priveşte... 
Vede încă o Iubire 

De Creaţie. 
 

Şi Vede pe FIUL Său 
În toată Creaţia, 

Ca IUBIRE şi JERTFĂ, 
IUBIRE NEMURITOARE 
Şi JERTFĂ Iertătoare... 

 
– PRIMEŞTE CHIPUL IUBIRII, 

E CHIPUL Tău, PĂRINTE!  
 

Şi TATĂL BINECUVÂNTEAZĂ! 
– Fie! 

 
– PĂRINTE,  

Am să Mă ÎNTRUPEZ  
EU Însumi 

În Chip de de Creaţie, 
Ca prin Mine 

Să se Nască toţi Fiii de Creaţie. 

Şi TATĂL BINECUVÂNTEAZĂ! 

                                                 
11

 În sensul Revelaţiei Creştine, DUMNEZEIREA este o TRIFIINŢIA -
LITATE de PERSOA NE. 
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OMUL Prehristic 

Lucifer, Îngerul căzut din Lumină, reproşează FIULUI Lui 
DUMNEZEU:  

– De ce CHIPUL Tău de CREATOR să aibă Chipul de OM, care va 
fi şi Chipul unei Făpturi?... De ce nu păstrezi CHIPUL Pur de DIVIN 
CREATOR?... Iar dacă aşa VREI Tu, Chipului de Înger i se Cuvine să 
fie Chipul de Creaţie în care Tu să Te ARĂŢI Lumii. Îngerul este Cer, 
de ce „alegi” tocmai Chipul de Pământ, pe care-l va avea Făptura de 
Om? De ce „Iubeşti” mai mult pe Om decât pe Înger? Am să „urăsc” 
pe Făptura Om şi am să-l fac „potrivnicul” Tău, şi aşa am să mă 
răzbun pe Tine... Dacă „INIMA” ta este Chipul de Om, am să-ţi 
„rănesc” astfel Inima... 

Şi îi Răspunde DOMNUL:  
– CHIPUL Meu de CREATOR este Totodată DIVIN şi de Creaţie şi 

în ACEST CHIP UNIT Eu Creez Lumea. Şi Acest CHIP UNIT este 
CHIPUL de OM, pe care Îl voi Dărui „Făpturii” ce UNEŞTE toată 
Creaţia în Sine şi totodată Creaţia cu DIVINUL. Vouă, Îngerilor, v-am 
dat Chipul cel mai de Sus, Chip de Lumină-Cer, Chip de Spirite. Şi 
dacă EU, care sunt DUMNEZEU, Mă „Cobor” în Chipul de Creaţie, 
şi pe voi, Îngerii, vă „Aleg” să fiţi cei care îmi Mărturisiţi „Coborârea 
Mea pe Pământ”. Chipul de Înger este Chipul de Vestitori ai ÎNTRU-
PĂRII Mele pe Pământ. Şi toată Creaţia va fi „PURTĂTOARE” de 
CHIP al MEU, al 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. 
Deci tu, Lucifer, nu confunda CHIPUL Meu Însuși de OM, ca 
„DUMNEZEU făcut şi Creaţie”, cu Chipul de Om Făptură. Şi Îngerii 
şi Natura şi Omul ca Făpturi aveţi ACELAŞI CHIP FIINŢIAL al 
MEU, de OM-FIU de DUMNMEZEU şi Fiu de Creaţie în UNIRE. 
ÎNRUDIREA dintre DUMNEZEU şi Creaţie este CHIPUL Meu de 
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OM, şi tot acesta este Înrudirea pe care o are Creaţia în sine, ca 
totalitate de Făpturi.  

– Eu ţi-am cerut, zice Lucifer, să-mi dai mie, ca Înger, Pământul, 
pe care eu să-l „modelez”, după Chipul Îngeresc, ca o „Laudă” a 
CHIPULUI TĂU Pur DUMNEZEIESC. De ce să te „cobori” din 

CHIPUL Tău PUR?... Eu nu am să mă Închin niciodată unui 
DUMNEZEU cu Chip de Făptură, ci unui DUMNEZEU PUR. Dă-ne 
nouă, Îngerilor, Misiunea să „coborâm” CHIPUL Tău DIVIN şi în 
Făpturile Pământului...  

Răspunde DOMNUL: 
– Trebuie să înţelegi că Chipul Pământului este Însăşi Destinaţia 

Creaţiei Mele, şi tocmai Coborârea Mea în Chipul Pământului este 
„Chipul în Sine de Creaţie”. De aceea Eu sunt CREATORUL 
DUMNEZEU-OM, ca apoi să fie şi Creaţia Om-Dumnezeu. Tu, ca 

Înger, în CHIPUL Meu de DUMNEZEU OM eşti Înger, OM-Spirit. 
Natura este OM-Viaţă şi Omul Făptură este OM-Om. Spirit, Viaţă şi 
Om sunt Chipurile Specifice şi Distincte Create ale CHIPULUI Meu 
de OM în Sine. 

NUMELE şi CHIPUL de OM, sunt ca Origine în CHIPUL Meu de 
DIVIN-Creaţie, care este Originea Lumii. Să nu se confunde CHIPUL 
Meu de OM-DUMNEZEU cu Făptura de Om, care va Purta şi acesta 
apoi CHIPUL Meu de DUMNEZEU-OM. 

ICONICUL MAMEI 

Taina Lumii este ÎNTRUPAREA FIULUI DUMNEZEIESC şi într-un 
Chip de Creaţie. 

De aici cele Două ARHECHIPURI: al FIULUI DIVIN şi al 
Chipului Creaţiei. 

Şi FIUL DIVIN ca să se Întrupeze are nevoie de un Chip „Special” 

care să-L Nască în Chip de Creaţie, şi acesta este Chipul de MAMĂ. 
Dacă în DUMNEZEIRE FIUL are Originea în TATĂL DUMNEZEU 

Absolut, în Creaţie are Originea în Arhechipul de MAMĂ de Creaţie a 
FIULUI DIVIN ce Se ÎNTRUPEAZĂ. 
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PĂRINTE, Zice FIUL, 
Iată Iubirea Lumii. 

 

Şi Vede TATĂL DUMNEZEU 
Chipul de MAMĂ Creată 

Cu Însuşi FIUL Său în Braţe. 

Şi în Faţa acestei ICOANE 
EL BINECUVÂNTEAZĂ 

Şi Lumea ia Fiinţă, 

Şi Lumea se Creează. 
 

Creaţia este ca Fond tocmai Taina ÎNTRUPĂRII LOGOSULUI. Şi 
POSIBILITATEA acesteia este Taina MAMEI care „poate” ÎNTRUPA 
LOGOSUL DIVIN. Cum Poate INCREATUL să „treacă” în Creat?... 

este cea mai grea întrebare.  
Doar DUMNEZEU poate fi ICOANĂ la care să te Închini. Dar este 

totuşi şi o Icoană-Sfinţenie-Sacralitate de Creaţie în faţa căreia, de 

asemenea, te poţi Închina. Este un „Divin de Creaţie”. Dacă nu ar fi şi 
un „Divin de Creaţie”, nu ar fi posibil un Real Dialog între DIVIN şi 
Creaţie. Dialogul trebuie să aibă un „Egal” cât de cât, altfel nu mai 

este Dialog. Este o „Iubire de Creaţie”, care „concurează” real şi faptic 
cu IUBIREA Lui DUMNEZEU, atât în Putere cât şi în 
Indestructibilitate. Şi prin aceasta Creaţia capătă „statut” de Existenţă 

în Raport cu DIVINUL. Are şi Creaţia un „Absolut de Creaţie” al ei, 
care este Iubirea Arhechipală de Creaţie, ce se traduce prin Chipul de 

MAMĂ-MAICA DOMNULUI. Nu este o „Iubire mai puternică” în 
Lumea Creată decât MATERNITATEA. Se zice că nimeni nu a Iubit 
şi nu poate Iubi mai mult pe DUMNEZEU ca MAICA DOMNULUI, 

Ea fiind maximul de Iubire de Creaţie. 
  
Este o „Sacralitate şi de Creaţie”, care poate „Sta în FAŢA” 

DIVINULUI. Doar un Chip SACRU poate Sta în FAŢA DIVINULUI. 
Şi „Chipul Sacru de Creaţie” este ARHECHIPUL MAICII 
DOMNULUI.  
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FIUL Zice: 
– PĂRINTE, este un Chip Sfânt 

Care nu va păcătui, 
Care va Iubi fără pată 

Şi această ASEMĂNARE cu Noi 
Poate face să „Existe” Creaţia. 

Şi această Sacralitate este 
CHIPUL de MAMĂ, 
A Lumii ICOANĂ. 

 
Şi TATĂL BINECUVÂNTEAZĂ 

Şi Creaţia Fiinţează. 
 

Natura Fiinţială de Creaţie are cu adevărat şi ea o „Sacralitate de 
Creaţie” ca „Răspuns propriu”, nu ca ceva „predestinat şi impus”. 
Dacă nu ar fi această Sacralitate, Creaţia nu ar fi „avut” loc, că 
DIVINUL nu ar fi „permis” o „lume a păcatului”. 

Doar prin faptul că DIVINUL a Prevăzut că „Răspunsul Creaţiei” 
este ca ASEMĂNARE cu Sine, a dat curs „Desfăşurării Creaţiei”. 
Păcatul se „contrariază” în primul rând cu Sacralitatea de Creaţie şi 
după aceea şi cu DIVINUL propriu-zis. 

 
Răul nu este astfel „parte a Naturii Create”, ci este un „adaus” al 

Răspunsului negativ al Naturii Bune Create. Şi dacă „răul” poate 
atinge Creaţia, răul nu poate „anihila” Sacralitatea de Creaţie, fapt 
pentru care Creaţia, chiar dacă se „rupe-auto-fărâmiţează”, nu va putea 
pieri ca Existenţă. 

Este o PERMANENŢĂ de Creaţie ce poate Sta astfel „Faţă în 
Faţă” cu DIVINUL CREATOR. 

Iată ICOANA de Creaţie, cea Vrednică de ÎNCHINARE. 
 
Zice FIUL DIVIN către TATĂL:  
– PĂRINTE, va fi un Chip de Creaţie care va Iubi într-un „Absolut 

de Creaţie” şi pentru acesta Creaţia „Merită” să Existe, chiar dacă o 
parte va păcătui şi nu ar trebui să fie. 
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Jurământul Practicii 

Cine devenea Ucenicul Pustnicului Neofit trebuia mai întâi să facă 
o făgăduinţă , care şi mai mult era sub formă de „Jurământ al Practicii”, 
pe care nu-l mai putea călca şi care atrăgea după sine „blestem” greu. 

– Aşa, Fratele meu, urmă Arsenie, Practica este Uşa Învăţăturii Sfinte. 
Anticii făceau din Învăţătura Sacră o Taină doar pentru „iniţiaţi şi 
privilegiaţi”. Şi cine reuşea să „afle” Învăţătura sacră, acela „reuşea” şi 
Practica. Cei din vechime pentru o Învăţătură Sfântă îşi sacrificau 

averea şi chiar se făceau slugi şi robi. Cum zice şi Evanghelia, cel care 
vrea „Comoara din Ţarină” îşi vinde totul ca să câştige Ţarina şi, cu 
ea, Comoara. Ţarina este Învăţătura şi Comoara este Practica. Trebuie 
„râvna” Practicii, ce se susţine prin „exersarea” volitivă, peste toate 
piedicile. Pustnicul Neofit cere Ucenicilor săi menţinerea cu stricteţe a 

„Regulii Practice Zilnice”. Nu te angaja la cine ştie ce „fapte mari”, ci 
la puţin, dar „susţinut”.  

Mistica FORMEI este de mare importanţă în Practică. Anticii erau 
foarte superstiţioşi faţă de orice Formă, considerând că produce efecte 

imprevizibile. Scrierile primare erau în Forme. Se zice că primii Oameni 
Gândeau în Forme. Copii gândesc de asemenea. Forma se consideră 
Expresia Structurării Conţinutului. Dar Structurarea, ea însăşi, trebuie 
să fie pe „nişte forme”. Orice Structură este o „formă de Interior”. Ideile 
Arhetipale Platonice sunt considerate „Formele ultime” ale Gândirii.  

De aici Mistica CHIPULUI.  
Creştinismul, însă, deosebeşte CHIPUL ca Esenţa în Sine de Forma 

ca Distincţia CHIPULUI, ca PERSOANĂ. Aşa, Conţinutul ca Esenţă 
are deja Forma în sine ca CHIP şi prin Distincţie Forma se face 
ARĂTAREA CHIPULUI-Esenţei.  

Ca Ontologie, Conţinutul este fără Formă şi apoi ia şi Formă, sau 
Forma se umple treptat de Conţinut? Se zice că doar prin Structurare 
de Sine Conţinutul ia şi Formă. Dar pe ce bază se face Structurarea? 
Trebuie tot o „Formă” prin care Conţinutul să se Structureze.  

Noi, Creaţia, suntem prin Esenţă Forme Create. Sunt Forme Spirituale 
şi Corporale, ca şi Forme Mentale, Sonore, energetice, Sentimentale, 
senzitive, etc. Neofit Pustnicul vorbeşte de o Logică Trinitară, ca 
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Supraformă, Formă şi Conţinut. Supraforma este CHIPUL-Esenţa-
DUMNEZEIREA în Sine, din care ies deodată şi în Egalitate 
Conţinutul-Natura-FIREA şi FORMA-Distincţia-PERSOANA. Aşa, 
Originea este Supraforma din care Se Naşte Forma şi Purcede 
Conţinutul şi Forma şi Conţinutul nu se determină reciproc, ci sunt în 
Originea Supraformei.  

Aşa se consideră: Suprasubstanţa ca Supraforma, Conţinutul ca 
Substanţa, Forma ca Substanţializarea – CHIPUL, Firea şi PER-

SOANA ca TRIFIINŢIALITATEA de Sine a FIINŢEI în Sine. 
De menţionat este faptul că, în Revelaţia Creştină, Relaţia niciodată 

nu este între Conţinuturi, ci între FORME în care Subzistă Supraforma 

şi Conţinutul. De aceea FORMA este VIUL EXISTENŢIAL al 
Realităţii. DUMNEZEUL Biblic Creează Forme, nu Conţinuturi, 
acestea fiind în Formele respective. El Creează Forma de Cer şi 

Pământ, de Apă şi Uscat, de Lumină , de Zi şi Noapte, Forme de 
Vegetale şi Animale, până la Forma de Om. Păcatul aduce „ruperea” 
de Supraformă şi aşa Forma şi Conţinutul se contrariază şi se fac 

distructive, până la „moarte”.  
Forma Vie este proba că este Supraforma. Mistica în Creştinism 

este astfel între Forme Vii, şi nu între Conţinuturi care se fac Forme, 

VIUL-FORMA ICONICĂ despre care vorbeşte Pustnicul Neofit. Noi, 
Creaţia, nu putem Intra în FIINŢA Lui DUMNEZEU, dar putem 

Comunica real cu PERSOANA-FORMA VIE a FIINŢEI. 
Concretul mistic al Tainei FORMEI VII este GESTUL SACRU. 

Gestul este Act de Exprimare într-o Anume Formă , ca poziţie, ca 

orientare sau ca distincţie. 
În sens Creştin, Gestul este legat de Ritual, „mişcare înţelegătoare”. 

Gestul este o Adresare, o Comunicare şi o Orientare faţă de Cineva. 

Aşa, Gestul este mai mult decât Cuvânt, Sentiment, este şi Purtătorul 
acestora. Gestul este Legat direct de Formă. 

Dar Gestul este o Comunicare Vie de Formă, de aceea este Activul 

Formei. De aici Puterea Gestului din Ritualul Cultic. Orice Gest este 
un Potenţial de Activuri şi un declanşator de Activuri. Gestul este 
„Forma care Formează”. Dacă DIVINUL se Cheamă prin Cuvintele 

Sacre, prin Gest se aduce PREZENŢA Sa. 
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Şi Filocalicii, ca Mistică a Minţii, fac din Cuvânt Gest de Adresare, 
prin Pronunţarea NUMELUI Lui IISUS. Neofit Pustnicul, însă, 
păstrează şi Forma DIVINULUI din Gest. Doar Cuvântul este o auto-
exprimare, doar de încărcătură proprie. Neofit vrea în Gest şi 
Încărcătura Prezenţei DIVINULUI, ca ÎNTÂLNIRE şi chiar UNIRE. 
Acest Gest este Specificul său Carpatin.  

În Gestul Mistic Isihast al Pustnicului este direct Dialog reciproc, 
nu doar din direcţia ta ca o Adresare spre un DIVIN „nefixat” într-o 
Formă. Neofit „Fixează” DIVINUL în Forma Gestului, unde totodată 
te fixezi şi pe tine, şi aşa Gestul se face o UNIRE. Gestul trebuie să 
aibă o Dublă Substanţialitate: o Adresare faţă de Cineva şi o Anume 
Formă de Comunicabilitate. Gestul lui Neofit trebuie să fie deodată 
din partea ta şi a DIVINULUI, în UNIRE şi Conlucrare. 

Trebuie să ajungem şi la ICONICUL de PERSOANĂ al FIINŢEI 
DUMNEZEIEŞTI. Ca Revelaţie Creştină, Categoria de FIINŢĂ este 
în Reperele unei ÎNTREITE FIINŢIALITĂŢI în Sine. Neofit Pustnicul 
foloseşte termenul de TRIFIINŢIALITATE. FIINŢA Creştină are în 
Sine şi o FIINŢIALITATE, ce apoi se transpune ca „Fiinduri şi fiinţări”, 
despre care vorbesc filosofii. Fiinţa de Esenţă singulară a filosofiilor 
nu poate avea în Sine şi o FIINŢIALITATE, ci doar „fiinţări” în 
„afara” Fiinţei. TREIMEA Revelaţiei Creştine are şi o FIINŢIA-
LITATE INTRAFIINŢIALĂ, pe care Sfinţii Părinţi Răsăriteni o 
încadrează în Reperele: Esenţă, Natură şi Distincţie. Esenţa este DUM-
NEZEIREA, Natura este FIREA DIVINĂ şi Distincţia este TREIMEA 
de PERSOANE. Teologia apuseană, cu reminiscenţe filosofice, pune 
Esenţa mai întâi, şi apoi Distincţia TREIMICĂ. Părinţii Răsăriteni 
susţin că Esenţa şi Natura nu sunt niciodată fără Distincţie, ba mai 
mult, în Distincţie Subzistă Esenţa şi Natura. Aşa, în PERSOANĂ este 
DUMNEZEIREA şi niciodată „separată” de ea. Acest PERSONALISM 
FIINŢIAL este nota specifică a Teologiei Răsăritene. 

Ca Mistică Isihastă, CHIPUL de Taină al TREIMII FIINŢIALE 
DIVINE este de bază. Toate Trăirile Mistice se Identifică în acest 
CHIP şi fără acesta nu este posibilă Personalizarea pe care trebuie să 
o facă Chipul Fiinţial de Creaţie. Aşa, nu de dragul speculaţiei se vor-
beşte de această Taină mai presus de Grăire, ci din necesitatea de 
Raportare la Fiinţa noastră, fără de care aceasta nu-şi poate 
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Identifica propriul Chip de Creaţie. Noi suntem Creaţi după „CHIPUL 
Lui DUMNEZEU” şi prin El ne Identificăm. Ce este CHIPUL Lui 
DUMNEZEU din noi? Neofit Pustnicul susţine că CHIPUL DIVIN 
din noi este CHIPUL de PERSOANĂ FIINŢIALĂ. Unii zic că este un 
fel de Scânteie Divină, alţii că este un „Principiu Spiritual” din Adâncul 
Minţii-Spiritualul nostru, ca Raţionalul ce este cu Rădăcini în 
RAŢIONALUL DIVIN şi totodată transpus într-un Raţional Creat. 
Neofit vede Înrudirea noastră cu DIVINUL prin CHIPUL Global de 
FIINŢĂ PERSONALĂ, care apoi are Componentele de Spiritual şi 
Vital. Neofit are o asemănare de viziune cu a Sfântului Grigorie Palama, 
ce Revelează DUMNEZEIREA ca FIINŢĂ şi Energiile sale HARICE. 
Neofit, însă, vorbeşte de un INTRAFIINŢIAL de prim Plan, care apoi 
se Transpune în Energiile HARICE. La Sfântul Grigorie Palama, 
CHIPUL FIINŢIAL nu se Vede prin El Însuşi, ci doar prin Atributele 
şi Însuşirile HARICE, FIINŢA rămânând în permanenţă „acoperită-
umbrită” de HAR. Apofatismul Sfântului Dionisie este aplicat cu 
stricteţe, în Sine FIINŢA fiind considerată mai „presus” de Nume şi de 
Chip. Aşa, Însăşi PERSOANA DIVINĂ este mai mult o PERSO-
NALIZARE prin HAR. Neofit este de un PERSONALISM „exagerat”, 
cum îl învinuiesc unii. El pune HARUL în „umbra” PERSOANEI, 
considerând PERSOANA ca Evidenţă şi HARUL ca „acoperit” de 
PERSOANĂ. 

Neofit insistă în primul rând pe un CHIP Ontologic de PERSOANĂ, 
ca ORIGINE a Însăşi FIINŢEI. PERSOANA ca TEO-PERSOANA. 
Mai mult, consideră: TEO-CHIPUL ca PATERNITATEA; TEO-FIREA 
ca PERSONALITATEA; TEO-PERSOANA ca TEO-TATĂL. 

Neofit exclude „impersonalismul” Esenţei ca DUMNEZEIRE nedefi-
nită, dându-i tocmai CHIPUL PATERNITĂŢII, la fel şi FIRII-FIINŢEI 
dându-i PERSONALITATEA CHIPULUI. Anticii aici au insuficienţa, 
că pornesc de la o Divinitate „fără” Chip, impersonală, care apoi ia 
Chip zis Personal, ce astfel nu mai este FIINŢIAL, ci „de fiinţare”. Ca 
să fie un Real INTRAFIINŢIAL, trebuie să fie o FIINŢIALITATE cu 
CHIP, chiar în Esenţă. Aşa, CHIPUL PATERNITĂŢII ca CHIP-Esenţă 
face ca PERSOANA TATĂL să fie REPREZENTAREA FIINŢIALĂ a 
Esenţei. DUMNEZEIREA nu mai este „separată” de Distincţia Sa, 
PERSOANA fiind CHIP de Esenţă al Însăşi PERSOANEI. CHIPUL, 
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FIINŢA şi PERSOANA sunt într-un TRIFIINŢIAL. PERSOANA, astfel, 
nu mai este o „prefacere” dintr-o Divinitate impersonală, ci este Însăşi 
Esenţa care Se Distinge. PERSOANA este TEO-FORMA TEO-
CONŢINUTULUI. Este un ARHECHIP de PERSOANĂ în sine, ca 
PERSOANA TATĂL DUMNEZEU, Cel Nenăscut, care Naşte pe 
FIUL şi pe SFÂNTUL DUH, fără vreun „gol” de Continuitate. La 
filosofii antici este „golul” dintre Divinitatea simplă şi Treimea Sa. 
PERSOANA, în sens Creştin, este cea care Reprezintă şi Identifică 
DIVINITATEA. 

Mulţi folosesc ca pe o „formulă” zisa „Rugăciune a Minţii în 
Inimă”, de unde se crede că Practica Isihastă este „exersarea Minţii”. 
Ce este Mintea se spune prea puţin. Se consideră a fi o „sumă” de idei, 
gânduri, reprezentări şi imagini, memorii legate de obiecte şi simţuri, 
tot bagajul subconştientului. Şi Isihia ar fi găsirea Liniştii în această 
„junglă” proprie. Şi unde este Scăparea? În Inimă, unde este PECETEA 
CHIPULUI Lui DUMNEZEU, şi unde este astfel şi PREZENŢA Sa. 
Şi prin Rugăciunea NUMELUI Lui IISUS Activezi PREZENŢA 
DIVINĂ. Mintea să o ţii „trează” prin Pronunţarea NUMELUI, şi în 
rest să „opreşti” tot conţinutul mental să se manifeste. Cu Sabia 
NUMELUI Lui IISUS tai orice gând, imagine, amintire. Unii însă, nu 
pot face Concentrarea Minţii, să oprească „fluxul” Mental, şi aşa 
folosesc totuşi nişte Supraimagini „tolerate” (neadmiţându-se de fapt 
nicio imagine). Aşa este „Scara”. O Scară pe care coboară-curge din 
Cap tot conţinutul Mental, până jos în Inimă , unde este PREZENŢA 
DIVINĂ şi unde toate „se topesc-ard”. Repetarea NUMELUI Lui 
IISUS este fondul de Conştiinţă pe care se face aceasta. Şi aşa apare o 
„liniştire” a Minţii. Alţii folosesc CRUCEA, la baza ei curgând de 
asemenea tot bagajul Mental, unde se dizolvă. Se mai foloseşte şi 
LUMINA DIVINĂ în care, la fel, se topesc toate ale Minţii. Cei mai 
intalectuali folosesc şi simboluri mai largi, ca „Neclintirea unui 
Munte” a Minţii, sau ca o Pasăre ce zboară pe deasupra a toate. Alţii 
fac un fel de „terapie isihastă”, fără nimic religios. Toate aceste zise 
metode şi tehnici, psihice sau fizice, au nevoie însă de un control din 
partea unui Duhovnic, să nu se cadă în „magia auto-mentalizării”, ce 
dă acea „auto-hipnoză” de neadmis în Creştinism.  

Neofit Pustnicul are Specificul net al unui ACTIV „ieşit” din Propriul 
Mental, ca să se evite orice eroare. El, în locul Pronunţării NUMELUI 



115 

Lui IISUS, foloseşte GESTUL în Faţa ICONICULUI PREZENŢEI 
PERSOANEI Lui IISUS. În locul Inimii, el foloseşte însuşi Gestul 
ICONIC. 

Acest Gest este Dublu Gest, al tău Faţă de DIVIN cât şi al 
DIVINULUI HRISTIC faţă de tine. Gestul să-l faci cu toată Fiinţa ta. 
„Aruncă-te” la Picioarele Lui IISUS, şi în acest Gest ICONIC stai cât 
poţi de mult. EL, IISUS, nu te va respinge, şi va face un ACT faţă de 
tine. Nu-ţi imagina cum Lucrează acest ACT, ci tu doar „acceptă-l” şi 
Deschide-te total. Conştiinţa ta să fie a Întregii Fiinţe, nu doar o 
concentrare de Minte, ci o „Conştiinţă în Gest ICONIC”, şi doar atât. 
Nu te Identifica în Propria Conştiinţă, ci în Supraconştiinţa ICONI-
CULUI HRISTIC. Aşa, tu intri în FORMA ICONICULUI HRISTIC şi 
te Personalizezi HRISTO-FORM. În acest ICONIC lasă să „curgă” tot 
conţinutul tău Fiinţial, nu numai Mental, ci şi Sufletesc şi Trupesc, ca 
în ICONICUL HRISTIC să se Purifice. Poţi Pronunţa uneori şi 
NUMELE DOMNULUI IISUS, dacă îţi intensifică Conştiinţa Gestului 
ICONIC. Tot secretul Specificului Neofitian este ACTIVUL Conştient 
al Gestului, şi în Activul Gestului, nu în Activul tău, de Minte sau de 
Sentiment, nu admite nimic Mental sau Sentimental, păstrează doar 
Conştiinţa Integrală a Gestului tău şi al ACTIVULUI ICONIC ce 
ACŢIONEAZĂ asupra ta. Acest Specific nu este „un altceva”, ci 
acelaşi Filocalic, dar în altă „Manieră” de Acţiune. Neofit face din 
Gest Locul Inimii, locul Minţii, Locul Fiinţei proprii, Locul PREZENŢEI 
Lui IISUS, Locul ICONIC, Locul de Întâlnire şi UNIRE.  

Dacă faci ICONAREA în Proprie Fiinţialitate (ca Inimă sau Minte), 
este riscul să cazi în „auto-iconare” şi de aceea Neofit „Scoate” 
Activul Mistic într-un „Loc dintre FIINŢA Lui DUMNEZEU şi Fiinţa 
de Creaţie”, ca „Locul Gestului ICONIC”. În acest „Loc de Taină”, 
PERSOANA FIINŢIALĂ a DOMNULUI IISUS poate să Se ARATE, 
fără să se intre în FIINŢA DIVINĂ inaccesibilă, şi fără ca Fiinţa 
Creată să se amestece cu DIVINUL. Filocalicii vorbesc de „Locul de 
HAR”. Aici, la Neofit, „Locul ICONIC” este mai întâi „Locul CHI-
PULUI HRISTIC”, care apoi aduce şi HARUL. 

Ca Practică, dă astfel mare importanţă Gestului ICONIC şi nu te 
grăbi să treci la cine ştie ce alte „modalităţi mai miraculoase”. 
Trăirea Gestului ICONO-HRISTIC este aşa de Adâncă şi Vastă, de nu-ţi 
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ajunge toată Viaţa. Povestesc Ucenicii Pustnicului Neofit că mulţi 
ajung Sfinţi doar prin Practicarea acestui Gest ICONIC. De fapt, 
Specificul Neofitian are Trei Trepte: 1. Gestul ICONIC, Creşterea în 
Asemănarea HRISTICĂ (purificarea); 2. UNIREA în EUHARISTIA 
Liturgică HRISTICĂ (Iluminarea); 3. Înălţarea la TATĂL-Îndumnezeirea 
în ICONICUL PERSOANEI SFÂNTULUI DUH (Înveşnicirea Vieţii de 
Creaţie). 

Gestul ICONIC 

Prima Treaptă este ADRESAREA faţă de un DUMNEZEU VIU. 
VIUL Lui DUMNEZEU este CHIPUL Său. CHIPUL Lui DUMNEZEU 
este „DUMNEZEU din DUMNEZEU”.  

DUMNEZEU este DUMNEZEU şi înainte de Crearea Lumii şi 
CHIPUL de DUMNEZEU nu depinde de Forma Creaţiei, că El Creează 
„după CHIPUL Său”, ceea ce înseamnă un CHIP în Sine, după care 
apoi este Creată Lumea.  

CHIPUL său nu se confundă cu „limita” de Sine, fiind tocmai 
NELIMITATUL tuturor Nelimitărilor. În CHIP, FIINŢA Se Identifică 
pe Sine, şi FIINŢA distinge CHIPUL. CHIPUL este NEVĂZUTUL 
care tinde mereu la ARĂTARE.  

De aici Iconarea Lumii; toate au în ele CHIPUL Lui DUMNEZEU. 
Filosofii făceau din CHIPUL Lui DUMNEZEU un Spiritual de Idei 
Pure Divine. 

NUMELE Lui DUMNEZEU, NUME ICONIC, faţă de care se face 
„Gest” de Închinare, este mai mult decât simpla „Numire”.Tradiţia 
este ca mai întâi să faci ALTAR căruia să-i dai NUMELE Sacru, care 
face să Vină CHIPUL DIVIN. Fără ALTARUL NUMELUI DIVIN, ce 
este ICONICUL Său, nu este Prezenţa DIVINULUI. Aşa, Specificul de 
RITUAL faţă de ICONICUL DIVINULUI.  

Se pune accent pe RITUALUL ICONIC al NUMELUI HRISTIC, ca 
GEST, nu ca Pronunţare. NUMELE HRISTIC este ca un CHIVOT în 
care este EUHARISTIA DIVINĂ, în locul Tablelor Legii. Aşa în faţa 
CHIVOTULUI te Închini şi faci Metanie, iar NUMELE Său este un 
Sacru ce se Pronunţă cu Înfricoşare şi doar în anume momente 
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speciale, altfel vei fi „ars” de FOCUL Mistuitor. Doar NUMELE 
Îmbrăcat în ICONICUL Său poate fi accesibil, altfel nu.  

 
„Unii Părinţi învaţă să se facă Rugăciunea cu gura, alţii cu mintea. 

Eu zic, cu amândouă. Că uneori slăbeşte mintea a o grăi, lenevindu-
se; iar alteori gura. De aceea trebuie să ne rugăm şi cu gura şi cu 
mintea... Dar trebuie să o spunem liniştit şi fără zgomot, ca nu cumva 
glasul să tulbure simţirea şi atenţia minţii şi să le împiedice. Aceasta 
până ce mintea, obişnuindu-se cu lucrarea, va înainta şi va lua putere 
de la Duhul, ca să se roage în întregime şi cu putere. Atunci nu mai 
este de trebuinţă să se roage cu gura. Atunci ajunge să se facă toată 
lucrarea numai cu mintea”.

12
 

Specificul Pustnicului Neofit începe cu ALTARUL NUMELUI 
HRISTIC, ce este totodată NUMELE HRISTIC ca ICONIC, nu ca 
simplă Numire pronunţativă. NUMELE Lui IISUS să fie ca un 
ALTAR faţă de care ai Gest de Închinare. Aşa, Atenţia Practică nu 
este pe Pronunţarea NUMELUI, ci pe Gestul faţă de ICONICUL 
NUMELUI. NUMELE să nu fie CUVÂNT, ci ICONICUL 
CUVÂNTULUI. CUVÂNTUL este în Interior, NUMELE ICONIC este 
ARĂTAREA CUVÂNTULUI.  

Prima Treaptă este ALTARUL de TAINĂ al NUMELUI HRISTIC, 
ce se concretizează în „Gestul ICONIC de ÎNCHINARE” faţă de 
ALTARUL NUMELUI DIVIN.  

ALTARUL este ICONICUL de ÎNTRUPARE. ICOANA de 
ÎNTRUPARE HRISTICĂ este Taina FIULUI Lui DUMNEZEU, 
CUVÂNTUL care „S-a făcut Trup”.

13
 EL mai Întâi se UNEŞTE cu 

Lumea Sa Creată, ca şi Lumea să se poată UNI cu DUMNEZEU. 
DIVINUL se „Îmbracă” şi în Chipul Lumii şi-i dă o „SUPRARE-

PREZENTARE” de ICONIC. Aceasta nu înseamnă idolatrie; Chipul 
reprezentat nu se transformă în Divin (ca la idoli), ci se Îmbracă într-un 
DIVIN ce acceptă ÎNTRUPAREA în Reprezentarea ICONICĂ. Aşa 
ICONICUL acesta nu este de „substanţă”, şi nici ca DIVINITATE, ci 
ca SUPRA-FORMĂ ce le Îmbracă neamestecate şi în Legătură.  

                                                 
12

 Sfântul Grigorie Sinaitul, „Despre Rugăciune”. 
13

 Ioan 1, 14, Sfântul Pavel, I Tim. 3, 16.  
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Dacii legau totul de Forme-Chip (vârful Om, Cozia, Râmeţ, etc.) În 
Creştinism FORMA este legată de PERSOANĂ. Toată Taina este în 
CHIP, VIUL ICONIC de care vorbeşte Pustnicul, VIUL „Legăturii de 
Taină”. Pentru Neofit, VIUL ICONIC nu este în „interiorul” ICOANEI 
(ca la idoli), ci în Exterior, care Îmbracă ICOANA. Şi în acest Miraculos 
VIU ICONIC de Exterior al CHIPULUI Reprezentat se face apoi 
Dialogul cu ICOANA, ca SUPRAREPREZENTARE.  

Pe Neofit îl interesează Taina SUPRAVIULUI din Exteriorul 
ICOANEI cel Legat de PREZENȚA PERSOANEI ICOANEI. Unde 
este Reprezentarea CHIPULUI ICONIC, acolo Vine imediat şi 
PREZENŢA PERSOANEI respective, dar „peste” Reprezentare. Şi 
PREZENŢA PERSOANEI de Dincolo de Reprezentare face apoi şi un 
fel de „Harizare” a Reprezentării-ALTAR. 

Prima Treaptă este Mistica Gestului faţă de PERSOANA directă a 
CHIPULUI şi NUMELUI HRISTIC, PERSOANA Înglobându-le. A 
Pronunţa doar NUMELE duce la un activ Mental exploziv cu efecte 
Sufleteşti şi trupeşti adesea periculoase, mai ales dacă nu sunt sub 
Îndrumarea unui Duhovnic Iscusit.  

Neofit are „frica” magismului Mental reminiscent al caracterului 
antic. Relaţia de Comunicare cu DIVINUL HRISTIC se face astfel 
printr-o „trecere pe alt Plan”. Şi acest PLAN este PERSOANA 
directă ICONICĂ.  

Şi atunci ce percepi, dacă nici nu Pronunţi NUMELE şi nici nu 
mentalizezi CHIPUL? Să nu se confunde cu un fel de „gol verbal şi 
mental”. Aici în ICONIC este tocmai PLINUL PERSOANEI ce Înglo-
bează toată diversitatea şi pe care totodată o PERSONALIZEAZĂ în 
UNITATEA tuturor diversităţilor, de a PERSONALIZA „de-persona-
lizările” noastre datorate păcatului. Cea mai grea problemă este 
„refacerea” Personalizării noastre rupte de un Mental poluat şi 
pătimaş. Anticii au încercat aceasta prin „efortul de concentrare” 
Mentală şi printr-o Disciplină Ascetică. 

Trebuie să PERSONALIZEZI HRISTIC în primul rând Mintea şi 
Trupul tău şi totodată totul în jurul tău. PERSOANA este SUPRA-
REPREZENTAREA NUMELUI şi CHIPULUI. 

În Faţa PERSOANEI HRISTICE fă „Gest” de Închinare. Filocalicii 
Athoniţi fac şi ei acest Gest al Minţii, dar cu Activ-Pronunţare Mentală 
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a NUMELUI HRISTIC. Neofit „opreşte” deocamdată şi Pronunţarea, 
Atenţia orientându-se pe Gestul ICONIC.  

Mai ales la început, să nu fie niciun Activ în proprie Minte sau 
propriul Corp, ca să nu se declanşeze „explozia ocultă a anorma-
lităţilor” din tine, care de obicei se întâmplă în Practica Mistică. Gestul 
să fie însăşi Atenţia Gestului. Şi aceasta te va HRISTO-ICONIZA, îţi 
va Reface propria Personalizare, ca apoi să fii „apt” şi de un Activ de 
Răspuns propriu.  

Să te identifici cu Gestul; să te faci totuna cu Gestul de Închinare, 
ca un fel de Perihorezic-întrepătrundere între Propriul Eu şi Răspunsul 
Integral al Persoanei tele. 

Filocalic Athonit, Închinarea o simţi ca „Iubire de DUH”. Ca Gest 
ICONIC, Iubirea este sub chipul direct de Închinare şi ca Gestul însuşi, 
ce nu se confundă cu DUHUL. Este şi o „Iubire de Gest”. 

Gestul, odată făcut, devine ICONIC Permanent, în care te Identifici 
şi te Personalizezi. A sta „nemişcat” în Gestul ICONIC cât mai mult 
timp este o Practică ascetică a Trăitorilor Pustnici Carpatini. 

Să faci o „Închinare în Sine” este Gestul ICONIC Neofitian.  
Gestul de Închinare şi ICONICUL sunt termeni sinonimi, în accep-

ţiunea lui Neofit. ICONIC înseamnă Gest de Închinare în Sine. Să nu se 
confunde Iconicul ca „Întrupare” cu Gestul ICONIC de ÎNCHINARE. 
Gestul ICONIC este însăşi SACRALITATEA ICONICULUI de Întrupare. 

Athoniţii fac din Centrul de Personalitate propriu un „DUH de 
Comunicabilitate”. Neofit îl identifică în Gestul ICONIC de Închinare. 
DUHUL şi Gestul ICONIC sunt două specificuri mistice, care în fond 
au aceeaşi „destinaţie”, ca Dialog INTERPERSONAL între Persoana 
ta şi PERSOANA DIVINĂ. 

Închinarea în Trup, sau Închinarea în DUH... Athoniţii caută ieşirea 
din simţurile trupului, ca să intre în DUHUL Sufletului. Neofit 
Carpatinul face „Închinarea în Gestul ICONIC”, care nu este nici de 
trup, nici de DUH, ci de „Gest în Sine”. 

Gestul se face cu trupul, dar totodată şi cu Sufletul, ca Gest al 
Integralităţii Personale, în care se Închină deodată şi Sufletul şi trupul. 
În Închinarea de DUH se face o transcendere a trupului, o trecere în 
DUHUL Sufletului.  

Gestul ICONIC păstrează ambele Închinări, şi de trup şi de Suflet, 
fără să le treacă pe una în alta, ci le trece pe amândouă în COMUNUL 
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de GEST ICONIC în Sine. DUHUL dizolvă trupul şi trupul dizolvă  
DUHUL, pe când Gestul ICONIC le dă ambelor SUPRAFORMA de 
Gest ICONIC în Sine. 

Filocalicii Athoniţi vorbesc de un VIU de DUH, iar Neofit 
Pustnicul vorbeşte de un VIU de GEST ICONIC. 

Athoniţii au „Comunul de DUH” (ce are doar Chip peste trup), iar 
Neofit are „Comunul de Gest ICONIC” (ce are ambele chipuri, şi de 
trup şi de Suflet, în Supraîntâlnirea în Acelaşi Gest ICONIC). 

În Chipul de DUH este un Activ intens de Suflet, ce se traduce prin 
Activ de Minte, de Rugăciune şi Închinare cu Mintea-Lucrătoarea 
DUHULUI. 

Ca Gest Iconic, Activul nu este nici al Sufletului (prin Minte), nici 
al trupului (prin simţuri), ci este un direct Activ de Gest însuşi.  

Filocalicii Athoniţi fac „închiderea în DUH” a simţurilor trupului, 
prntr-o „lărgire” a Activului Minţii de DUH, ca „PREZENŢĂ de 
DUH”, atât a propriului Eu Personal, cât şi a DUHULUI SFÂNT ce 
aduce PREZENŢA Lui HRISTOS şi a SFINTEI TREIMI. 

Ca Gest Iconic, se face „închiderea în Gestul ICONIC”, atât a 
Sufletului cât şi a trupului, cu „lărgirea” tot a Activului de Gest în sine 
şi apoi Gestul este „aducător” de DUH SFÂNT. Aşa DUHUL SFÂNT 
El Însuşi se „ÎNTRUPEAZĂ” în Gestul ICONIC HRISTC. 

Athonit, SFÂNTUL DUH Îl aduce pe HRISTOS, pe când în Gestul 
ICONIC HRISTOS Îl aduce apoi pe SFÂNTUL DUH. De aici cele 
două specificuri de Activ mistic. Athonit, este un Activ direct de 
DUH, prin care să VINĂ HRISTOS, iar Carpatin este un Activ direct 
HRISTIC de ICONIC-Gest, prin care să VINĂ şi SFÂNTUL DUH şi 
cu EL SFÂNTA TREIME. 

De aici şi cele două modalităţi de Practică, prin Activ de DUH-
Minte şi prin Activ ICONIC-Gest HRISTIC. 

În modalitate de DUH, trupul caută o contrariere cu Mintea, de 
unde „războiul simţurilor” ce năpădesc Mintea şi o fac părtaşă tru-
pului, ca duşmană DUHULUI. În modalitatea de Gest Iconic, atât 
Sufletul, cât şi simţurile trupului se „închid” în Gestul ICONIC şi chiar 
de fac unele răbufniri contrare, nemaiavând nici activ de Minte, nici 
activ de simţuri, sunt obligate să intre în UNICUL Activ al Gestului 
ICONIC însuşi.  
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Icoana de Creaţie 

Neofit Pustnicul foloseşte în Specificul Practicii sale Isihaste Taina 
ÎNTRUPĂRII HRISTICE, prin Icoana de Creaţie ce este MAICA 
DOMNULUI. Noi avem ARĂTAREA Lui HRISTOS prin Naşterea Sa 
din MAICA DOMNULUI. Aşa, ICOANA MAICII DOMNULUI cu 
PRUNCUL DUMNEZEIESC HRISTIC este ICOANA Vieţii Duhovniceşti. 

Începătorul care vrea să se iniţieze în Practica Isihastă trebuie să 
treacă prin „Creşterea deodată cu PRUNCUL HRISTIC” ce se ÎN-
TRUPEAZĂ în lume. Taina Creaţiei este legată direct de ÎNTRU-
PAREA FIULUI Lui DUMNEZEU, şi fiecare Creaţie are în ea Taina 
ÎNTRUPĂRII HRISTICE. Neofit este un HRISTOLOG maxim. Toată 
Creaţia „trece” prin HRISTOS şi se face TRUPUL Mistic al Său. 

Fă rost de o ICOANĂ cu MAICA DOMNULUI şi începe Practica 
cu Gestul Ritualic faţă de aceasta. Poţi aprinde şi o Candelă, sau barim 
o Lumânare. Poţi folosi şi tămâie. Încearcă să Descoperi Gestul 
RITUALIC Sacru. PRUNCUL HRISTIC din Braţele MAICII 
DOMNULUI va deveni tot mai VIU, faţă de care te vei simţi atras. 

Taina PERSOANEI Lui DUMNEZEU este DINCOLO de toate 
Chipurile şi toate Reprezentările de Creaţie, şi noi nu putem Vorbi 
despre El decât în măsura în care El Însuşi se Descoperă-Revelează. 
DUMNEZEU este FIINŢA Absolută care a Creat Lumea şi faţă de 
care fiecare Făptură Creată are un Raport de Răspuns Specific. Mai 
mult, Viaţa Creată nu se poate „despărţi” de PREZENŢA şi ACŢIUNEA 
Lui DUMNEZEU pe care EL o are faţă de Creaţia Sa, orice „gol” de 
DIVIN aducând „moartea”.  

Nu încerca, începător fiind, să ţi-l imaginezi pe DUMNEZEU sau 
să-l răstălmăceşti cu propria ta Minte confuză şi fără Vederea de 
DUH. CHIPUL Lui DUMNEZEU este prin CHIPUL Lui HRISTOS, 
FIUL Său care Vine în Lume cu ARĂTAREA Tainei CHIPULUI 
DIVIN, care nu se poate Vedea direct de noi, condiţia de Creaţie. Şi 
ICOANA ÎNTRUPĂRII Lui HRISTOS este Ochiul prin care şi noi 
trebuie să Privim. 

„Mergând, învăţaţi toate neamurile, Botezându-le în Numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”.

14
 DUMNEZEU se NUMEŞTE 

                                                 
14

 Matei 28, 19. 
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pe Sine în faţa Lui Moise prin cuvintele „EU SUNT CEL CE SUNT” 
(Ieş. 3, 14). EL este Taina Supremă şi de aceea pentru a Vorbi despre 
EL este nevoie tot de Taină.  

DUMNEZEU nu este o DIVINITATE doar, ci este CHIP de 
DUMNEZEU PERSOANĂ. Şi HRISTOS este ARĂTAREA tocmai a 
CHIPULUI Lui DUMNEZEU Cel de Taină. „Să începi să Vezi Lumea 
în Taina CHIPULUI Lui DUMNEZEU” este Specificul lui Neofit, 
adică „prin CHIPUL ICOANEI”, făcând din fiecare Înfăţişare a Lumii 
o Reprezentare ICONICĂ a CHIPULUI Lui DUMNEZEU care se 
ÎNTRUPEAZĂ în Făpturile Sale, ca să le dea Fiinţă şi Viaţă.  

Neofit nu face metafizica Minţii, de a conceptualiza pe DUMNEZEU 
printr-un Nume, ci metafizica unui CHIP PERSONAL a cărui 
percepere este CHIPUL ICONIC. DUMNEZEU este CHIP în Sine, în 
care subzistă NUMELE şi PERSOANA. Şi fără ICONICUL HRISTIC 
CHIPUL Lui DUMNEZEU este doar o conceptualizare a Minţii, ce 
poate cădea uşor în închipuire. ICONICUL HRISTIC este o Realitate 
faţă de care Mintea nu mai face „mentalizare intramentală”, ci face 
Gest de Închinăciune. CHIPUL Lui DUMNEZEU nu este considerat 
„Adâncul din Minte”, acel Raţional DIVIN. Pentru Neofit, CHIPUL 
Lui DUMNEZEU este Pecetluit peste „toată” Fiinţialitatea noastră, 
în care Intră deodată şi Mintea şi Trupul.  

CHIPUL Lui DUMNEZEU ca ICONIC este mai mult decât ca 
CHIP de DUMNEZEU „în relaţie cu lumea”. DUMNEZEU nu este un 
Nume „funcţional”, ci un SUPRANUME SACRU în Sine, ca DUMNEZEU 
în Sine şi prin acesta şi DUMNEZEU pentru Creaţia sa. Acest 
DUMNEZEU INTRAFIINŢIAL este ICONICUL DIVIN. Filosofii 
antici Îl consideră pe DUMNEZEU o DIVINITATE FIINŢIALĂ, ce 
în „afară şi faţă de creaţie” se face un zis „Dumnezeu”, ca un 
DUMNEZEU fără Nume în Sine şi un Dumnezeu cu Nume şi Numiri 
în „afară” de Sine. CHIPUL de DUMNEZEU este ICONICUL în Sine 
al FIINŢEI DUMNEZEIEŞTI, prin care însăşi DUMNEZEIREA este. 
Noi nu ştim CHIPUL Lui DUMNEZEU, dar ni se Revelează 
ASEMĂNAREA Sa. 

NUMELE Lui DUMNEZEU nu este o „Numire” pe care o face 
Creaţia, după Chipul ei, ci Vine de la Însuşi DUMNEZEU care se 
NUMEŞTE pe Sine şi se Revelează. Este o Supra-sacralizare a 
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NUMELUI Lui DUMNEZEU ca ICONIC DIVIN în Sine, faţă de care 
trebuie să faci Gest de Închinare şi cu „înfricoşare mare”, apoi, şi 
NUMIREA Lui. 

Stai în genunchi câteva minute în Faţa ICOANEI HRISTICE de 
ÎNTRUPARE, cu Gestul ICONIC, cu toată Fiinţa ta. Eşti cu Mintea 
tulbure, cu Trupul plin de nelinişte, cu Inima mâhnită şi ruptă de 
sentimente contradictorii... În Gestul ICONIC lasă-le să curgă... Nu te 
forţa să-ţi stăpâneşti gândurile şi pasiunile, nu face concentrare de 
Minte, lasă totul să curgă, până la ultima picătură. Tu rămâi doar 
neclintit în Gestul Iconic. Să nu cazi în închipuiri, să menţii doar 
Gestul ICONIC. Dacă pari că „somnolezi”, nu te speria, reînnoieşte-ţi 
Conştiinţa Gestului ICONIC prin Reamintirea SUPRAREPREZEN-
TĂRII PERSOANEI HRISTICE. Dacă simţi nevoia să şi Pronunţi 
NUMELE Lui IISUS, o poţi face, dar la intervale rare şi cu intensitate 
de Gest de Închinare. Atenţie, să nu laşi Mintea să fie centrul 
Conştiinţei. Toată Conştiinţa ta să fie „mutată” în ICONICUL 
HRISTIC. Să nu anihilezi Mintea, ci „mută” doar „locul”, din 
Mentalul Propriu, în Supramentalul ICONIC HRISTIC. Să nu fie ca o 
Minte „ieşită” în afară din Corp, ci ca o Intrare a Fiinţei tale Întregi, 
Suflet şi Corp în ICONICUL ACTIVULUI HRISTIC, în care se 
„Identifică” pe sine.  

Unii fac „dedublarea” prin „ieşirea Minţii” în afara Corpului, fapt 
ce constituie o „falsă ieşire”, o „auto-mentalizare peste propriul 
Mental”, ceea ce înseamnă „proiecţia de sine” în dublă realitate. Aici 
este ocultismul magic al Minţii, în care cad mulţi. Neofit Pustnicul are 
o „frică” teribilă de acest „magism mistic”, de aceea „opreşte” total 
la început orice Activ de „Minte prin Minte”. Şi aceasta o face prin 
„mutarea locului” Minţii din Minte în ICONICUL HRISTIC, unde 
Primeşte „peste” Minte HRISTO-ICONIZAREA... Mintea să lase să 
curgă tot conţinutul Mental în ICONIC. Mintea va căpăta Gustul de a 
se Odihni în ICONIC şi nu-i va mai plăcea propria „natură” de Minte, 
ci Supranatura ICONICĂ. 

Filocalicii introduc Mintea în Inimă tocmai ca să Deschidă această 
Vedere Totală Fiinţială. Neofit o introduce în ICONICUL HRISTIC, 
ca să o scoată total din „auto-mentalizare”, ca să lase Fiinţa proprie 
„Liberă” spre HRISTO-ICONIZARE. Mintea noastră este îmbâcsită de 
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„formele păcatului”. Intrând în ICONICUL HRISTIC, aceste „forme 
anormale” se văd în gol, fără suport şi aşa Mintea va primi Potenţa 
VIRTUŢILOR HRISTICE, prin care va Răspunde apoi ICONICULUI. 
Neofit consideră că mai întâi trebuie această Intrare în ICONIC ca să 
poţi apoi face VIRTUŢILE. Unii mistici recomandă direct Virtuţile, 
care se fac tot după „formele proprii”. Neofit vede VIRTUTEA ca 
Supraformă ICONICĂ, „peste” propriile Forme. 

Practică astfel Zilnic şi această modalitate de Specific Carpatin. 

Taine şi Descoperiri 

Se consideră că a Vorbi despre FIINŢA Lui DUMNEZEU este doar 
în Relaţie cu Fiinţa noastră de Creaţie. DUMNEZEIREA-Esenţa nu 
poate fi Cunoscută în FIINŢA Sa, ci doar în Descoperirile Sale. 
NATURA-FIREA FIINŢIALĂ DIVINĂ este UNICUL Absolut, 
FIINŢIALITATEA în Sine, care se Distinge în Cele TREI IPOSTA-
SURI FIINŢIALE, TATĂL, FIUL şi SFÂNTUL DUH. 

DUMNEZEU nu se „ascunde”, ci Creaţia Îl poate percepe doar în 
Categoriile de Creaţie. Se vorbeşte de o Cunoaştere Catafatică (prin 
Descoperi-Revelaţii) şi de cea Apofatică, Negrăită-Tainică, ambele 
însă oprindu-se la „Hotarul FIINŢEI”, unde nu se poate intra. 

Dacă FIINŢA în Sine noi nu o putem percepe, PERSOANA FIINŢIA-
LĂ are totuşi o COMUNICABILITATE cu noi, Creaţia. DUMNEZEU şi 
PERSOANA Sa sunt fără despărţire şi deodată. DUMNEZEU este 
NEVĂZUT, dar PERSOANA Sa Se Descoperă. PERSOANA este 
Taina ICONICULUI, pe care Pustnicul Neofit insistă.  

Revelaţia Creştină vorbeşte despre DUMNEZEU ca TREIMEA de 
PERSOANE FIINŢIALE ce sunt Taina UNICULUI DUMNEZEU în 
TREI PERSOANE, fără să fie Trei Dumnezei în sine, ci un UNIC 
DUMNEZEU în TREI Distincţii Egale, neamestecate, nedespărţite şi 
deodată.  

DUMNEZEU este UNUL în TREI PERSOANE; o UNICĂ FIRE-
NATURĂ; o Energie HARICĂ şi o Lucrare Comună. Este o Identitate 
de Natură-Fire, ca TREI Specificuri de ACEEAŞI FIRE. FIREA nu se 
poate concepe în ea Însăşi, în afara PERSOANELOR TREIMICE în 
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care Subzistă. Fiecare se vede prin Celelalte. TATĂL este Izvorul 
DUMNEZEIRII (ARHE), NENĂSCUT-Necauzat; FIUL Se NAŞTE 
din TATĂL şi SFÂNTUL DUH PURCEDE tot din TATĂL, ca UNIC 
IZVOR-ORIGINE a toate. „Totul Vine de la TATĂL”, trece „prin” 
FIUL „în” SFÂNTUL DUH. În Sine, TREIMEA are o MIŞCARE de 
PERIHOREZĂ, de Întrepătrundere şi Comunicare PERFECTĂ. DUM-
NEZEIREA este SUBSTANŢA FIINŢIALĂ în Sine (Ousia), COMUNĂ, 
este Esenţa. FIREA este la fel, COMUNĂ, este Natura. PERSOANA şi 
TREIMEA de PERSOANE sunt SUBIECTELE ce ASUMĂ în mod 
PERSONAL-Specific SUBSTANŢA şi NATURA FIINŢIALĂ. 

„Eu şi TATĂL UNA suntem”. „Eu sunt întru TATĂL şi TATĂL 
este întru Mine”. 

DUMNEZEU este UNUL, dar mărturisim TREI IPOSTASURI, 
Fiecare cu proprietatea Lui PERSONALĂ. Căci se „Împarte”, dar 
„Neîmpărţit” şi se „Împreună”, dar „Deosebindu-Se”. 

Zice Evanghelia despre cel care vrea „Comoara din Ţarină” că îşi 
vinde totul ca să câştige Ţarina şi cu ea, Comoara. Ţarina este Învă-
ţătura şi Comoara este Practica. Cei ce doresc Taina Vieţii Isihaste 
trebuie să aibă „râvna” Practicii. 

ICONIC înseamnă „CHIP în Distincţie”. CHIPUL este ADÂNCUL 
FIINŢEI în Sine, care se Distinge prin ASEMĂNAREA Sa, ca 
PERSOANĂ-„Lărgirea fără limite” a CHIPULUI care în toate Lăr-
girile Sale nu se „schimbă”. Un CHIP închis în Sine, ca şi un „infinit 
tot închis în sine”, este o „închidere în infinit”, dacă nu-şi „depăşeşte” 
propriul infinit. Şi această „depăşire de Taină” este o infinitate şi de 
interior şi de exterior. Pentru conceperea noastră, această Taină se tra-
duce ca zisa „FORMĂ”. „FORMA ca infinit peste infinit” este zisa 
Distincţie de TEO-FORMĂ a PERSOANELOR TREIMICE. A „Cuprinde 
infinitul” este o „imposibilitate”, şi atunci FORMA care totuşi 
Cuprinde infinitul este şi aceasta un „INFINIT peste infinit”. FORMA 
este cea mai enigmatică problemă. Conţinutul tinde spre o Formă şi nu 
poate fi „fără” Formă. Forma este „Conţinutul Conţinutului”. FORMA 
„poate” Cuprinde infinitul Conţinutului, că este tot Conţinut-infinit, 
dar în CUPRINDERE de Sine. Dacă Infinitul nu s-ar CUPRINDE pe 
Sine, nu ar fi un Infinit, ci închidere. Acesta este VIU de FIINŢĂ 
„peste” FIINŢĂ şi în COMUNICARE de Cele ale FIINŢEI. 
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Practic, trebuie să Conştientizezi tot mai mult că tu „Intri” într-o 
FORMĂ ICONICĂ. Filocalicii au o FORMĂ de Interior. Specificul 
Pustnicului Neofit are FORMA ICONICĂ, „Interior scos în Exterior”. 
Aşa, Mistica lui Neofit nu este „Intrarea în FIINŢĂ”, ci PARTICI-
PAREA la un FIINŢIAL de „FORMĂ FIINŢIALĂ”. Pentru Neofit, 
FORMA este Taina în ARĂTARE a NEARĂTATULUI Interior. Şi la 
Cele ARĂTATE se poate Participa. Şi ARĂTAREA este SACRĂ, ca 
şi Interiorul, de aceea FORMA de ARĂTARE este ICONICUL CHI-
PULUI Celui Dincolo de ARĂTARE. Taina FORMEI FIINŢEI 
DIVINE este „Întoarcerea” Infinitului „Înapoi şi peste” Sine, ca o 
„Îmbrăcare” a Infinitului cu Propriul infinit. Şi această FORMĂ 
FIINŢIALĂ este Însăşi PERSOANA-Distincţia de Sine a FIINŢEI. 

Ca Practică, încearcă să Intri tot mai mult în această Taină a 
FORMEI ICONICE DIVINE, în care trebuie să te Prefaci, să te 
Iconezi. Neofit recomandă un Model de acest fel, prin: 

– Gest de Închinare; 
– Gest de Iconarea celor din jur.  
Aşa, Zilnic, toate mişcările tale să fie mai întâi ca o Închinare 

Adusă DOMNULUI IISUS, care a Creat totul. Faţă de orice obiect sau 
altă Persoană fă Gestul Formei de Închinare. Fă o discretă „Plecăciune” 
la orice mişcare. Această Formă de Gest te va obişnui să „respecţi” 
orice lucru. Dacă Filocalicii se silesc să Pronunţe neîncetat NUMELE 
DOMNULUI IISUS, ca Specific Neofitian este silinţa să faci Gest de 
Închinare faţă de orice şi la orice mişcare. Va deveni o obişnuinţă. 

La toate să le dai „Îmbrăcămintea ICONICĂ”. Tot ce este Formă, 
de la cel mai mic obiect, are ICONICUL HRISTIC, „peste” Înfăţişarea 
sa. Tu să Îmbraci totul cu ICONICUL HRISTIC, peste toate conside-
rentele. Să Iconezi totul cu ICONICUL de Taină HRISTIC. Aşa, dând la 
toate FORMA ICONICĂ, Sacralizezi Lumea. Chiar şi celor răi dă-le 
ICONICUL şi vei observa cum parcă toate se schimbă în jurul tău. 
Acestea sunt Primele Virtuţi HRISTO-ICONICE pe care trebuie să le 
faci. Şi tu Personal, Zilnic, Stai un timp în Gest de Închinare ICONICĂ, 
cu toată Fiinţa ta.  

Atenţie, la orice mişcare ICONICĂ să ai Impresia că HRISTO-
FORMA este cea care Activează, nu tu cu Mintea sau Simţirea. Cînd 
săvârşeşti Închinăciunile sau Metaniile, Atenţia să nu fie pe mişcările 
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respective, ci pe ICONICUL FORMĂ de Închinare. Să Percepi tot mai 
mult FORMA ICONICĂ în care tu te Personalizezi ca Asemănare de 
ICONIC HRISTIC. Neofit Pustnicul nu admite concentrare pe 
Organele Corpului. Chiar dacă ridici Mâinile în Sus, le duci la Piept, 
aceste Gesturi să fie în Impresia pe FORMA ICONICĂ în care Intră 
Organele respective. Mulți fac un fel de „mistificare pe organe”, ce nu 
se admite de Isihasm.  

Să Percepi FORMA de Închinare este Prima Percepere a ICONI-
CULUI Neofitian. Să o simţi până în măduva oaselor şi să o Cultivi în 
orice mişcare. Filocalic este Pronunţarea NUMELUI Lui IISUS, care 
cere Activ şi efort de Minte. Neofit îi scuteşte pe începători de acest 
efort, de care sunt capabili foarte puţini. Gestul ICONIC se face mai 
uşor. Ca Practică, poţi să alternezi ambele modalităţi. ICONICUL de 
Pronunţare Cheamă DIVINUL în Inima ta. ICONICUL de Gest al lui 
Neofit este o Intrare a ta în ICONIC. Neofit zice: „Aruncă-te în 
Braţele Lui HRISTOS, că El nu te va respinge. Dacă Îl Chemi, datorită 
păcatelor poate să întârzie să Vină, trebuind o Curăţire mai înainte. 
Aşa, tot Aruncarea directă în Braţele Lui este mai de preferat”. 

ALTARUL lui Abel 

Se zice că Adam, după izgonirea din Rai, plângea neîncetat:  
– DOAMNE-DOAMNE, cum te-am pierdut eu pe TINE... Abel 

Copilul îl întrebă: 
– Tăticule, cine este DOAMNE-DOAMNE pe care l-ai pierdut? Şi 

Adam încercă să-i explice primului Copil „păcatul” său.  
– Copilaşul meu, Lumea aceasta necuprinsă pe care o vezi este 

„Făcută de DOAMNE-DOAMNE, TATĂL Lumii”. Eu, Adam-Omul, l-am 
„supărat cu neascultarea” şi de atunci nu-L mai pot „Întâ lni”, că El 
nu-mi mai Răspunde când ÎL NUMESC şi aş vrea să-i vorbesc. Cea 
mai mare BUCURIE a Vieţii mele era să „VORBESC cu EL”. Aşa 
mereu eu ÎL Chem, poate îmi va Răspunde. Încearcă şi tu, Copilaşul 
meu, poate la tine va Veni...  

Şi Abel, care avea doar câţiva anişori, ca şi Adam mereu repeta 
„DOAMNE-DOAMNE”. Şi într-una din zile, când se juca alături de 
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fratele său geamăn Cain, Abel mimează „construirea unei Case”, aşa 
cum văzuse pe Adam.  

– De ce mai faci încă o Casă, Tăticule, doar avem una?...  
– Copilaşule, Se va mai Naşte în curând încă un Frăţior şi va mai 

trebui încă un „Loc” şi pentru el. Acest fapt provocă în Abel o 
„MEMORIE a LOCUINŢEI de TAINĂ”. Şi aşa în Conştiinţa sa se 
trezi corelaţia unei „LOCUINŢE a Lui DUMNEZEU”, unde 
DOAMNE-DOAMNE să fie Chemat. Abel Copilaşul face „MEMORIA 
Reînvierii Sacerdoţiului Omului” pierdut de Adam. Toată preocu-
parea lui Abel devenise „Construirea de CASĂ a Lui DUMNEZEU”, 
unde se gândea el că DOAMNE-DOAMNE va VENI şi-i va RĂSPUNDE. 
Adam însuşi învăţă de la Copilaşul său această TAINĂ de ALTAR al 
Lui DUMNEZEU. Abel reuşi să construiască în sfârşit un mic 
ALTAR, ca o MASĂ, pe care puse ca „SEMN SFÂNT” două beţi-
şoare sub formă de „CRUCE”, ca o „ÎNTÂLNIRE” dintre „Cele de 
Sus cu cele de jos” (după cum i-a venit lui ideea unei astfel de regăsiri). 
Şi se zice că odată Abel alergă la Adam emoţionat: 

– Tăticule, să ştii că DOAMNE-DOAMNE mi-a RĂSPUNS când 
l-am CHEMAT să VINĂ pe ALTARUL Dăruit LUI; i-am Auzit 
GLASUL care m-a făcut să cad în genunchi, pe care şi acum îI simt 
ca pe o Mireasmă ce nu există la nicio floare. Tăticule, acum ştiu şi eu 
„CINE ESTE DOAMNE-DOAMNE”, care nu poate fi „ÎNTÂLNIT” 
decât la „ALTARUL SĂU”. 

ALTARUL 

Creaţia este TEO-centrică. Şi CHIPUL DUMNEZEIRII coborât în 
Creaţie este ALTARUL. Acolo unde este ALTARUL DOMNULUI, 
acolo EL este PREZENT. 

FIUL-LOGOSUL CREATOR Creează mai Întâi Chipul de ALTAR, 
Cerul şi Pământul, ALTARUL de Sus şi ALTARUL de Jos. Şi apoi 
începe Zidirea Lumii, pe baza ALTARULUI. FIUL-LOGOSUL 
CREATOR Creează Lumea în „Două Forme”, ca „TEO-formă şi 
Creaţio-formă”. Anticii consideră că „Ideile-forme Divine se fac direct 
Arhetipurile Lumii Create. În sens Creştin, se deosebeşte CHIPUL 
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DIVIN Transpus Creativ de Chipul propriu-zis de Creaţie. DUMNEZEU 
LOGOSUL Creează Lumea în „Două Spaţii deodată”, ca „Spaţiu 
DIVINO-Creaţie” şi „Spaţiu Creaţie-Creaţie”. LOGOSUL DIVIN mai 
întâi Se ÎNTRUPEAZĂ El în Chip de Creaţie şi CHIPUL ÎNTRUPAT 
apoi Îl face Arhetip de Creaţie. Majoritatea pornesc direct de la 
CHIPUL DIVIN la Chipul Creat, ceea ce este fals din punct de vedere 
Creştin. Dacă se porneşte direct de la CHIPUL DIVIN, atunci şi 
creştinismul este „semi-panteism”, ce nu se admite. Dacă se distinge 
CHIPUL de LOGOS ÎNTRUPAT şi acesta apoi ca Arhetip de Chip 
Creat, atunci Creaţia este cu adevărat „Creaţie-Creaţie”. CHIPUL de 
ÎNTRUPARE este „ÎNRUDIREA Posibilă” dintre INCREAT şi Creat. 
LOGOSUL DIVIN mai Întâi Se face El Chip Creat, pe care şi-l 
ASUMĂ („Şi CUVÂNTUL Trup S-a făcut”, Ioan 1, 14) şi acest 
„CUVÂNT Trup” se face Arhetip-Model de Creaţie.  

Altarul este CHIPUL LOGOSULUI ÎNTRUPAT, care apoi Se face 
Model al Lumii Create. De aici cele „Două Hexameroane”, al „Facerii 
Lumii”, ca DIVIN Închis în „CHIVOT-Prehristic” şi cel „EUHA-
RISTIC”, ca DIVIN HRISTIC, NĂSCUT-ÎNTRUPAT, „Ieşit la 
VEDERE”, ca Deschiderea ALTARULUI şi extinderea Lui ca Lume. 
Anticii consideră că Demiurgul Creator „modelează” lumea dintr-o 
„materie primordială”. În sens Creştin, LOGOSUL DIVIN Creează 
„Substanţa de Creaţie” care este Însuşi „LOGOSUL Creat”, pe care îl 
„face TRUPUL Său” şi aşa Creaţia este în Originea acestuia. LOGO-
SUL FIINŢIAL DUMNEZEIESC, ca să „intre” în „altă categorie de 
existenţă creată”, trebuie ca EL Însuşi să-şi ASUME o „condiţie de 
creaţie”. Aşa, LOGOSUL DIVIN Creează la început „Firea de 
Creaţie” şi SUPRAFIREA DIVINĂ se Înveşmântează-Întrupează în 
cea de Creaţie şi SUPRAGÂNDIREA DIVINĂ se traduce şi într-o 
„Gândire de Creaţie”. Acesta este „LOGOSUL Creat” ASUMAT de 
LOGOSUL în Sine, CREATOR.  

Anticii vorbesc de „intrarea Divinului în iluzia lumii”. În Sens 
Creştin, Firea Creată nu este o „iluzie, un vis, un joc,” ci SUPRA-
GÂNDIREA FIINŢIALĂ DIVINĂ se Transpune şi într-o Gândire-
Fire de Creaţie. În acest Sacru Creat, DIVINUL nu Se „pierde”, nu se 
umbreşte (cum zic anticii), ci se ARATĂ şi într-un „Chip Creat”. 
Lumea este astfel „TEO-formă”, are deci CHIP DIVIN. 
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Nu „Dumnezeu visează lumea”, ci „Creaţia Conştientizează pe 
DUMNEZEU”. 

FIUL-LOGOSUL CREATOR Creează „Spaţiul DIVINO-Creaţie” 
şi totodată „Spaţiul Creaţie-Creaţie”, pe care apoi „îl Lărgeşte”. De 
aici aşa zisul „CENTRUL-AXUL Lumii”. Pentru noi, Creaţia, totul 
este făcut pe un „CENTRU de greutate”, în Jurul Unui Ax, faţă de care 
se mişcă orice. 

FIUL DUMNEZEIESC coboară o dată CHIPUL TATĂLUI 
DUMNEZEU şi totodată Creează un Chip de Transpunere în Creaţie a 
CHIPULUI TATĂLUI. De aici ALTARUL ca MEMORIA ORIGINII. 
În SINE, DUMNEZEIREA are o UNICĂ ORIGINE, TATĂL DUM-
NEZEU, care NAŞTE pe UNICUL FIU şi PURCEDE pe UNICUL 
DUH SFÂNT. În Creaţie, FIUL îşi mai adaugă şi o ORIGINE de 
Creaţie. Aici este TAINA Creaţiei, ca „Dublă Origine”, de DIVIN şi 
de Creaţie. De aceea ALTARUL nostru de Creaţie este în „Dublă  
FIRE”, de DIVIN coborât în Creaţie şi de Creaţie ce URCĂ în DIVIN. 

Aşa, ALTARUL este MEMORIA ORIGINII. ALTARUL îl face 
FIUL, Cel care este REMEMORAREA în desfăşurare a ORIGINII. 
ALTARUL este, astfel, MEMORIA pe care FIUL nu poate să o „uite” 
niciodată. CHIPUL de FIU este prin excelenţă MEMORIA şi 
REMEMORAREA ORIGINII, de aceea FIUL prin aceasta are 
CONŞTIINŢA de Sine. „Toate ale Tale sunt ale Mele”, zice FIUL 
HRISTIC. Astfel, primul fapt al FIULUI este ALTARUL-MEMORIA 
ORIGINII. „CASA” este ICOANA FIULUI. Fiul, în tradiţiile primor-
diale, este cel care trebuie să-şi „construiască” şi el o CASĂ a sa 
proprie. Copilul Băiat se joacă de-a „constructorul unei Case”, iar 
Copilul Fată de-a „Mama”. Acestea sunt tocmai MEMORIILE 
ORIGINII. CASA este astfel REMEMORAREA de proprie Individua-
litate a MEMORIILOR ORIGINII. Şi CASA este în ORIGINEA 
ALTARULUI-SACRALITATEA CASEI. ALTARUL este „ORIEN-
TAREA Locului-Spaţiului”. De aceea CENTRUL unui Ţinut, Aşezare, 
Cetate, Oraş, Sat, este un „TURN”, care îşi are Originea în ALTAR. 
Biblic se relatează că în orice loc unde se aşeza poporul lui Israil se 
făcea mai întâi „un Altar DOMNULUI”, care era CENTRUL Locului 
respectiv. Odată cu Templul de la Ierusalim, CENTRUL este consi-
derat aici. 
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Se zice că Piramida lui Keops din Egipt, de asemenea, ar fi „un 
Centru”. Şi la alte popoare sunt tradiţii diverse în acest sens. Toate 
sunt MEMORIILE ALTARULUI PRIMORDIAL. Se vorbeşte de 
SOARE, ca CENTRU Cosmic, ca şi de Pământ, tot ca CENTRU 
Cosmic. Aici este vestită disputa dacă Soarele se mişcă în jurul 
Pământului sau Pământul în jurul Soarelui. În sensul Biblic al 
ALTARULUI şi Soarele şi Pământul pot fi, paradoxal, CENTRUL 
unul altuia. Totuşi Soarele se mişcă în jurul Pământului. 

ALTARUL este SOARELE DIVIN ÎNTRUPAT în Trupul Pămân-
tului. Aşa, ALTARUL este SOARE şi Pământ în UNIRE. Este marea 
TAINĂ a ÎNTRUPĂRII HRISTICE, prin care SOARELE Cerului se 
UNEŞTE cu Pământul şi Pământul se face şi el „UN SOARE-
Pământ”. FIUL Lui DUMNEZEU este SOARELE DIVIN, care se 
Mişcă în jurul Pământului, ca ACT DIVIN. Iată TAINA ÎNTRUPĂRII 
SOARELUI HRISTIC, care Se face ALTARUL-SOARE UNIT cu 
Pământul. 

ALTARUL este PRIMUL ACT al LOGOSULUI CREATOR. EL, 
FIUL DIVIN, face PRIMA RECUNOAŞTERE a MEMORIEI 
ORIGINII. 

„La început, DUMNEZEU face Cerul şi Pământul” (Facere 1, 1), 
adică CHIPUL de ALTAR de Sus şi de Jos. Apoi trece la „Facerea 
Lumii”.  

CHIPUL CUVÂNTULUI DIVIN Cel A-cosmic Se Cosmizează. 
Observăm cum Lumea Creată are la bază „un paralelism arhe-

chipal” permanent. Aşa, sunt „Cerul şi Pământul”, Spaţiul şi Timpul, 
„Apa şi Lumina”. Acestea sunt „ÎMPLETIREA” DIVIN şi Creaţie în 
Transpunere reciprocă. În sens Creştin, DIVINUL se ÎMBRACĂ în 
Creaţie şi totodată Creaţia se Îmbracă în DIVIN. 

Spaţiul este Îmbrăcarea DIVINULUI în Creaţie şi LUMINA-
TIMPUL este Îmbrăcarea Creaţiei în DIVIN. Creştinismul relevă o 
„ARĂTARE” a DIVINULUI, printr-un „Chip Divinizat de Creaţie”. 

De aici Taina ALTARULUI, care este DIVINUL Spaţializat şi 
Creaţia Divinizată-Aspaţializată. Este dublul ALTAR al LOGOSULUI 
ÎNTRUPAT. ALTARUL este „Dublă SACRALITATE”, ca DIVIN 
coborât în Creaţie şi Creaţie URCATĂ în DIVIN. 
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DIVIN şi Creaţie 

DUMNEZEU CREATORUL şi Creaţia Sa sunt Două Realităţi net 
deosebite şi distincte.  

DUMNEZEU TATĂL, prin CUVÂNTUL Său şi Înfăptuirea 

SFÂNTULUI DUH, a Creat Cerul şi Pământul. ACTUL Creaţiei este 
al SFINTEI TREIMI DUMNEZEIEŞTI.  

Doar DUMNEZEU PERSONAL a Creat Lumea, fără „zei şi zeiţe”, 
cum consideră mitologia cosmogonică şi cosmologică antică. Se con-

sideră că Actul Creaţiei este în Două Faze: Actul Creator în Sine, prin 
care DUMNEZEU Atotţiitorul „Cheamă la Fiinţă cele ce nu au fost” 
(Rom. 4, 17); Creaţia propriu-zisă, „toată Făptura Lui DUMNEZEU” 
(I Tim. 4 4), Cosmosul ca atare. Cum Creează, este dincolo de con-
ceperea noastră. EL Creează prin VOINŢA Sa, prin PUTEREA Sa, 

prin ÎNŢELEPCIUNEA Sa. Biblic, Lumea este Creată din „nimic”, 
adică nu a fost o „materie preexistentă”, pe care o preface. 

  
Întreaga SFÂNTĂ TREIME este PREZENTĂ în ACTUL Creator. 

FIUL dă Conceperea de Model, TATĂL îi dă Fiinţialitate (El fiind 
dătătorul de Fiinţă), SFÂNTUL DUH Înfăptuieşte.  

CHIPUL FIULUI Lui DUMNEZEU este în Atenţie, ca Cel ce 
ASUMĂ direct şi PERSONAL Opera Creaţiei. „Prin El toate s-au 
făcut”.

15
 Neofit Pustnicul este un „Hristolog exagerat” şi în privinţa 

Creaţiei. Aşa, vorbeşte de o Implicare deosebită a FIULUI, nu atât în 
Actul Creaţiei, ce este al TREIMII, cât în Fiinţialitatea Creaţiei. 
DUMNEZEIREA în Sine este TOTUL Absolut şi nu mai are nevoie să 
mai fie şi „altceva”, că „în El sunt toate ce sunt şi ar mai putea să fie”. 
Aici este „Iniţiativa” Directă a FIULUI, că totuşi Concepe „un 

altceva ce este Alt-cumva”. FIUL DUMNEZEIESC îşi ASUMĂ direct 
„Rolul de Alt-cumva”. Condiţia Implicării DIVINULUI în Creaţie este 
indispensabilă. În sensul Creştin, este „degradant” ca DIVINUL să 
aibă „iluzie de sine”, aşa Creează Real o Fiinţialitate de Creaţie în 

care, însă, Se Implică Direct şi PERSONAL FIUL DUMNEZEIESC. 

                                                 
15

 Ioan 1, 1-3. 
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Pentru Neofit, TATĂL DUMNEZEU este SUVERANUL Suprem, 
ce „aprobă şi controlează”, adică BINECUVÂNTEAZĂ ASUMAREA 
FIULUI. Astfel, Neofit vede Creaţia ca pe „Taina FIULUI Lui 
DUMNEZEU”, care, în Răspunsul Său Faţă de TATĂL, Concepe şi un 
„Chip de Fiu de Creaţie” care nu poate exista dacă nu îl ASUMĂ 
direct la CHIPUL Său de FIU DIVIN, ca „Totodată FIU DIVIN şi Fiu 
de Creaţie”, în Îngemănare, fără amestecare. De aici, Creaţia este în 
Esenţă CHIPUL FIULUI şi are în Sine ASEMĂNAREA FIINŢIALI-
TĂŢII FIULUI. Acest HRISTOLOGIC Absolut al Creaţiei este Speci-
ficul Pustnicului Neofit. Şi această Taină a ÎNTRUPĂRII FIULUI şi 
într-un Chip de Fiu de Creaţie apoi o Primeşte TATĂL şi o BINE-
CUVÂNTEAZĂ şi îi DĂRUIEŞTE Fiinţialitatea de Existenţă, ca Cel 
ce este Originea oricărei Fiinţialităţi. Creaţia are, asfel, Caracterul PER-
SONALITĂŢII FIULUI, în care, însă, „Sunt toate ale TATĂLUI”. 

 
– PĂRINTE, Eu sunt FIUL Tău Absolut, 

Şi iată-mă tot Eu  
Şi ca Fiu de Creaţie.  

Eu Te am în Mine pe Tine 
Şi în Chipul de Fiu de Creaţie 

Eu Te Rememorez pe Tine, 
 Ale Tale dintru ale Tale 
Fiind tot ce poate să Fie. 

 
Şi TATĂL BINECUVÂNTEAZĂ, 

 Şi Creaţia se Fiinţează. 
 

LOGOSUL Veşnic Se Întrupează în Lume, şi aşa Lumea se poate 
Naşte. Noţiunea de LOGOS este cunoscută de filosofie încă înainte de 
Creştinism, dar în Creştinism Se Descoperă Adevărata FAŢĂ a 
LOGOSULUI DIVIN. În primul rând, LOGOSUL este PERSOANA 
de FIU din SFÂNTA TREIME FIINŢIALĂ.  

Este un CHIP de LOGOS în Sine şi un CHIP de LOGOS ca 
ÎNTRUPARE. Neofit consideră că LOGOSUL DIVIN în Sine face mai 
multe „moduri” de ÎNTRUPARE. Aşa este ÎNTRUPAREA ARHECHI-
PALĂ în Chipul de Creaţie; ÎNTRUPAREA CUVINTELOR LOGOS în 
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Făpturile Create, ca zisele Raţiuni DIVINE ale Creaţiei; şi ÎNTRU-
PAREA Deplină ca PERSOANA HRISTICĂ propriu-zisă, de 
DUMNEZEU-Făptură şi Făptură-DUMNEZEU.  

Neofit vorbeşte de un ARHECHIP al Creaţiei, de un Hexameron al 
Facerii Lumii, de un Hexameron EUHARISTIC şi de un Supra-
Hexameron în Veşnicie, ca Îndumnezeirea în ICONICUL SFÂN-
TULUI DUH. De aici şi Treptele sale de Practică Mistică, a Gestului 
ICONIC pentru ARHECHIPAREA HRISTICĂ; a UNIRII EUHA-
RISTICE după ARHECHIPARE; şi a Vieţii DIVINE, în care Creaţia 
poate Intra prin HARUL ce Împărtăşeşte, Dincolo de Creaţie, Însuşi 
DIVINUL, ca ÎMPĂRĂŢIA CERULUI. 

De la Gestul ICONIC făcut în momente de Liniştire, ca „Rugăciunea 
Gestică”, treci la extinderea ICONICULUI în toate mişcările. Aici 
este mobilul Virtuţilor HRISTICE... Orice Virtute este o ICONO-
FORMĂ HRISTICĂ. Filocalic, se recomandă Pronunţarea cât mai 
deasă a Rugăciunii Scurte „DOAMNE IISUSE, miluieşte-mă”. Neofit 
indică „Repetarea Gestului ICONIC”, care nu cere efort de Minte, ci 
doar o „amintire de mişcare”.  

Aşa, obişnuieşte-te să începi orice lucru cu un Gest discret de 
Plecăciune-Închinare, ca Aplecare uşoară şi neobservabilă. Cu orice te 
întâlneşti, faţă de orice vezi, fă acest Gest. Şi când Vorbeşti, orice 
Vorbă să aibă „Forma ICONICĂ”, adică să fie smerită, plăcută şi 
nevătămătoare, iertătoare. Orice lucrezi cu Mâinile, să fie sub acest 
Semn Gestic de Închinare şi plecăciune, fără să fie nevoie să faci 
Semnul Sfintei Cruci. Acesta îl poţi face doar când eşti singur şi la 
momente mai deosebite. Să te fereşti să devii un „ritualist rigid şi 
fanatic”. Fă Gestul ICONIC lejer şi larg, ţinând cont de împrejurări şi 
situaţii specifice. Chiar şi Gândurile introdu-le în Forma ICONICĂ de 
Plecăciune. Vei Gândi smerit, liniştit şi nevătămător. Practicând Zilnic 
aceasta, Forma ICONICĂ îţi va „intra până în sânge” şi te va ICONIZA 
HRISTIC. Aceasta te va Deschide şi mai mult pentru Rugăciunea 
Gestică pe care o faci în momentele de Liniştire, când VIUL ICONIC 
HRISTIC te va Pătrunde până în Adâncul Fiinţei. Aşa de mult să-ţi 
„placă” Gestul ICONIC, încât să-ţi devină o „Fire Proprie şi Permanentă”. 

Anticii nu puteau pricepe cum Increatul Divin poate „trece” la 
creat. Dacă Increatul trece direct în creat, este o „transformare” de 
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Divin în ne-divin, ce nu se admite. Care este „puntea” de trecere? Ei 
au conceput un fel de „emanaţie energetică”, ce este „între” Increat şi 
creat, ca zisa „energie Divină Arhetipală”, în care sunt Principiile im-
personale Divine, care apoi, prin încorporare în materie, să dea diver-
sitatea lumii, ca manifestare din „afara” Divinului (panteismul antic), 
„iluzivă, relativă”, în care Divinul face o „auto-conştientizare” de Sine.  

Ca Revelaţie Creştină, în primul rând, FIINŢA este TREIME de 
PERSOANE FIINŢIALE, ce şi mai mult au o Stră lucire Energetică 
HARICĂ, tot Necreată. Şi Creaţia nu este „însăşi” Energia Divinului, 
ci Creaţia faptică a unui ACT PERSONAL FIINŢIAL, tradus totodată 
ca Lucrare HARICĂ. 

Se pune aceeaşi problemă, cum CONŞTIINŢA Absolută DIVINĂ 
„trece” la o Conştiinţă de Chip Creat? Dacă, într-adevăr, Creează şi o 
Conştiinţă de Chip Creat, în „afară” Creaţia este doar o „proiecţie”, nu 
a unui ACT de FIINŢĂ, ci tot de energie, ce nu mai are nicio legătură 
cu FIINŢA. Cum să „introduci” Chipul Creat în CONŞTIINŢA Direct 
FIINŢIALĂ? Aici au dreptate anticii, că Chipul Creat din „afara” 
FIINŢEI este „iluziv şi ne-fiinţial”. Revelaţia Creştină susţine că 
Chipul Creat este „Fiinţial de Creaţie”.  

Neofit Pustnicul aici face o „Lărgire Teologică”, pe cât de îndrăz-
neaţă, pe atât de interesantă. Taina este ÎNTRUPAREA FIULUI Lui 
DUMNEZEU, care este la Început ca ÎNTRUPARE în Chipul Creaţiei, 
apoi care Întrupează LOGHII CREATORI în Făpturile Create, ca să 
culmineze cu ÎNTRUPAREA DEPLINĂ, Directă şi PERSONALĂ 
HRISTICĂ. Fără această TRIPLĂ ÎNTRUPARE nu se poate înţelege, 
cât de cât, ACTUL FIINŢIAL PERSONAL DIVIN, cât şi Fiinţialitatea 
de Creaţie. LOGOSUL-FIUL PERSONAL FIINŢIAL DIVIN face un 
ACT „Excepţional”, tocmai de ASUMARE în FIINŢIALITATEA Sa

16
 

şi a unei Fiinţialităţi Create şi aşa este posibilă şi o Reală Creaţie. 
LOGOSUL DIVIN FIINŢIAL Creează şi un Chip de Logos Creat (de 
Fiu de Creaţie), UNINDU-Se cu acesta, făcându-se LOGOSUL Prehristic, 
ca ARHECHIP de ÎNTRUPARE, ce devine tocmai Posibilitatea unei 
Fiinţialităţi Reale de Creaţie. ACTUL de Creaţie este mai Întâi la Nivel 

                                                 
16

 Teologic se numeşte Enipostaziere-Asumare în Aceeaşi Persoană Hristică 

şi a unei Firi şi unui Chip de creaţ ie.  
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de FIINŢĂ ca apoi să treacă în „afară”, ca Înfăptuirea propriu-zisă. Şi 
doar datorită acestui ACT „Excepţional” Creaţia primeşte şi ea „Chip 
după CHIPUL şi ASEMĂNAREA Lui DUMNEZEU”.

17
  

CHIPUL de CONŞTIINŢĂ al Lui DUMNEZEU este Dincolo de 
tot ce poate fi Conştiinţă de Creaţie. Şi cum, atunci, „se traduce” şi 
într-o „Concepere de Creaţie”? Trebuie astfel ca „Cineva” să aibă 
„Ambele Conştiinţe” şi totodată să poată să le „traducă” dintr-o parte 
în alta, fără să le „absoarbă” una în alta. Şi acesta este LOGOSUL 
Prehristic, Cel care Creează şi ASUMĂ şi un Chip-Logos de Creaţie 
(de Chip de Fiu de Creaţie). Iconografic, este prefigurat în „Steaua lui 
David” de pe Templul din Ierusalim. Cele Două Triunghiuri Îngemă-
nate şi în Sensuri diferite, sunt Prehristicul ce avea să se ÎNTRUPEZE 
ca MESIA.  

La antici, Increatul Fiinţial Divin este „complet izolat şi apofatic” faţă 
de creat, de unde „lipsa” de „Fiinţialitate” a creaţiei, considerându-se că 
este doar o „fiinţare iluzorie”. Anticii au şi ei Memoria unui Demiurg 
Divin, ce Modelează şi Orânduieşte lumea. Filosofic, se consideră că 
„principiile-Ideile în Sine Divine” modelează şi se Încorporează în 
diversitatea lumii. Neofit Pustnicul merge mai adânc, la un MODEL 
ARHECHIPAL în Sine de Creaţie, care apoi este Transpus Creativ în 
diversitatea lumii. Şi acesta este ARHECHIPUL Prehristic, LOGO-
SUL FIINŢIAL DIVIN Preîntrupat într-un Chip de Logos Creat şi mai 
mult, într-un CHIP de UNIRE, CHIP DIVIN cu Chip Creat Deodată şi 
în Transfigurare Reciprocă. Şi din acest ARHECHIP Prehristic, apoi, 
ca ACT tot PERSONAL, se „Seamănă” CUVINTELE LOGOS CREA-
TOARE, care prin Energiile HARICE se fac LUCRĂTOARE de 
Facerea Lumii. 

Neofit consideră că ACTUL CREATOR DIVIN trebuie să fie „Ante-
Cosmic” (înaintea facerii Cosmosului), ca ARHECHIP de Creaţie, ca 
apoi prin acesta să se Modeleze de fapt „Modelele Create”. 

Dacă nu ar fi acest ARHECHIP „Între” Increatul DIVIN şi Creat, 
ar fi un „gol metafizic” între DIVIN şi Creaţie, aşa cum spun filosofii 
antici. Prin LOGOSUL ARHECHIPAL, Prehristicul de ÎNTRUPARE, 
acest „gol” dispare şi Comunicarea dintre DIVIN şi Creaţie este 
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 Facere 1, 26. 
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posibilă, având „ÎNRUDIREA” prin acesta. DUMNEZEU nu Creează 
mai întâi o „materie primordială”, ci „Face mai întâi Fiinţialitatea de 
Creaţie”, tocmai CHIPUL ARHECHIPULUI Prehristic, din care apoi 
se fac „materia şi diversitatea lumii”.  

PREZENŢA ICONICĂ 

Ca Practică, Specificul Pustnicului Neofit este Gestul Faţă de 

PREZENŢA ICONICĂ a PERSOANEI Lui HRISTOS, ce Coboară prin 
Taina ÎNTRUPĂRII Sale. De unde îl luăm noi pe HRISTOS Cel 
ÎNVIAT şi Înălţat la Cer şi ce este PREZENŢA Lui?  

Noi nu ni-L închipuim, ci Îl Conştientizăm că este PREZENT cu 
adevărat în tot locul, fiind DUMNEZEU Cel Atotprezent. Din cauza 

păcatului, noi nu-L mai Vedem şi nu-I mai Percepem PREZENŢA Sa 
Reală. Iov, din Vechiul Testament, răspunde celor ce îl sfătuiau să se 
lepede de DUMNEZEU că nu poate, deoarece „Simte în Nările sale 
SUFLAREA Lui DUMNEZEU”. Sfinţii Percep cu Adevărat ACEL VIU 
DIVIN care este PREZENŢA Lui DUMNEZEU. Unii îl Numesc HAR, 

Energie Necreată DIVINĂ. Neofit Pustnicul îl consideră un VIU 
FIINŢIAL, care are într-adevăr şi HARUL, dar nu se confundă cu 
acesta. FIINŢA, în sensul Revelaţiei Creştine, nu „iese” în „afara” 
Sa, dar IESE INTRAFIINŢIAL ca Distincţie de PERSOANE TREIMICE. 

Şi PERSOANA are Capacitatea, apoi, să Iasă real şi faptic şi în „afara” 
Sa, fără să-şi „piardă” FIINŢIALITATEA. Această Ieşire a PER-
SOANEI FIINŢIALE în „Afara” Sa este PREZENŢA, în accepţiunea 
lui Neofit.  

PERSOANA, ca Distincţie de FIINŢĂ în Sine, ca să fie Completă, 

are şi o Distincţie „peste hotarele” FIINŢEI, PERSOANA fiind para-
doxala Taină a „FORMEI-CUPRINDERII Infinite a Infinitului 
FIINŢEI”. Aşa, PERSOANA este „UN AFARĂ INTRAFIINŢIAL”, ca 
Distincţie de FIINŢĂ şi „UN Afară” ca „Peste” FIINŢĂ.  

FIINŢA nu este „închisă” în Sine, ci DESCHISĂ şi în Sine şi în 
Afară de Sine şi „Peste” acestea ca Energie HARICĂ. FIINŢA DIVINĂ 
nu este într-un Spaţiu, ci EA ÎNSĂŞI este Propriul SPAŢIU, ce 
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înseamnă şi INTERIOR şi EXTERIOR „Tot” DIVIN, şi apoi este 
„Spaţiul Creat”, ca „Loc de Fiinţialitate Creată”. 

Pentru filosofia antică, enigma cea mai mare este cum Inteligibilul 
se poate face „materie-corp”, considerând până la urmă că de fapt se 
„unesc dual-contrar”. 

Ca Mistică Isihastă, enigma nu este „Corpul material, ci „Spaţiul 
Creat” în Absolutul DIVIN ce este şi INTERIOR şi EXTERIOR. Şi 
acest „Spaţiu Creat” este însăşi „Fiinţialitatea Creată”, pentru că 
„Spaţiul” este „Interiorul Fiinţei, ieşit în Exterior”. Greşit se con-
sideră că întâi este Spaţiul şi apoi „Obiectul”... Spaţiul este Interiorul 
Obiectului scos în Exterior tot ca Obiect... Nu există „spaţiu liber” în 
sine, ci după căderea în păcat apar „goluri de Fiinţialitate”, ce dau 
impresia de „spaţiu liber”. La fel şi Timpul. Deci PREZENŢA PER-
SOANEI FIINŢIALE DIVINE este tocmai SPAŢIUL DIVIN, ca FIIN-
ŢIALITATE DIVINĂ Ieşită în Exterior. 

Aşa, PREZENŢA nu este energie, mare atenţie, ci PRELUNGIRE 
de FIINŢIALITATE peste „Hotarele Sale”, din care apoi iese şi o 
Energie HARICĂ. Neofit distinge cu evidenţă susţinută această 
deosebire între PREZENŢA ca FIINŢIALITATE de Exterior şi Energia 
ca Strălucire de PREZENŢĂ. Prin PREZENŢĂ se COMUNICĂ 
„Cele” ale FIINŢEI, şi apoi Cele ale PREZENŢEI se Comunică prin 
Energiile HARICE. Dacă s-ar Comunica Direct Cele ale FIINŢEI prin 
Energii, ar fi o „transformare” de FIINŢĂ în Energii, de neadmis. 

De asemenea, Neofit Pustnicul mai insistă pe Taina „Legăturii” 
Nedespărţite dintre PERSOANA HRISTICĂ ÎNĂLŢATĂ la Cer şi 
Trupul său Pământesc în Continuă ASUMARE. 

 
HRISTOS ne-a Lăsat, în mod deosebit, Taina EUHARISTIEI 

Liturgice, prin care, Permanent şi Continuu, Lumea se Preface şi 
devine TRUPUL Său, ca ASUMARE şi URCAREA Lumii Pământeşti 
la Cer. „Eu sunt VIŢA, voi sunteţi Mlădiţele”.

18
  

Mistica Isihastă a lui Neofit este tocmai Prefacerea a tot ce este 
Creaţie în TRUPUL Lui HRISTOS. Dacă filosofic şi chiar Teologic se 
spune că DUMNEZEU a Creat Lumea, ca Spiritul (CHIPUL de DIVIN) 
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să Spiritualizeze „materia” (chipul de creaţie), Neofit ca Mistică vede 
aceasta în Taina „ASUMĂRII Lumii” ca TRUP HRISTIC. Această 
Viziune Hristologică a Sensului Lumii este la Neofit ca INTRAREA 
Lumii în TRUPUL Lui HRISTOS. Şi atunci, PREZENŢA Sa este cu 
Adevărat Permanentă. În tot „Locul” unde se CHEAMĂ HRISTOS, El 
VINE să ASUME cele de acolo ca TRUP al Său. Filocalicii aleg 
„Locul cel mai intim” ca Inima. 

Neofit are Specificul de a face „ALTAR” în Exterior, mai întâi, 
care apoi se va Interioriza, de unde Specificul de „Gest ICONIC”. 

Ce trebuie menţionat, ca Specific al lui Neofit, este faptul că 
PREZENŢA DIVINĂ o dată este PRELUNGIRE de FIINŢIALITATE 
ce are totodată şi o Energie HARICĂ, dar Acoperită de ACTIVUL 
Direct al PREZENŢEI, şi încă o dată aceasta se „Localizează” de facerea 
unui „ALTAR” unde se Cheamă ACTIVUL VIU al PREZENŢEI, faţă 
de care se face apoi Gestul ICONIC. PREZENŢA DIVINĂ „generală 
şi nelocalizată” în mod Special nu este „Comunicabilă”. 

Neofit caută tocmai „Comunicabilul” PREZENŢEI HRISTICE. 
Filocalicii îl fac prin Pronunţarea NUMELUI Lui IISUS, cu Locali-
zarea în Minte şi Inimă. Neofit consideră un Comunicabil neîndoielnic 
al PREZENŢEI în CHIPUL de ALTAR Exterior, nu Interior, unde 
poate fi „falsificat de componente le interioare”. De aceea, ca Practică, 
Neofit „scoate” Rugăciunea din Interior, în Gestul de Exterior. În Exterior 
poţi ridica direct ALTAR, pe când în Interior trebuie mai întâi să 
transformi Interiorul în ALTAR, ceea ce este greu şi adesea impo-
sibil... De aici necesitatea Bisericii, ca LOC unde este o PREZENŢĂ 
DIVINĂ Directă, fără prefacerile dubioase ale unui „interior propriu”. 
Şi în aceste „Locuri ICONICE” PREZENŢA DIVINĂ se face un VIU 
ACTIV care Lucrează şi în care tu te poţi Modela-Iconiza. 

Neofit Pustnicul consideră că în Prima Treaptă a ICONICULUI 
HRISTIC trebuie pus accentul pe ACTIVUL direct al ICONICULUI 
HRISTIC. Gestul ICONIC este HRISTO-FORMĂ direct, după care 
urmează Transfigurarea HARICĂ. ICONICUL HRISTIC este VIU de 
HRISTO-FORMĂ, ce este prin „Sine Însuşi”. În acest VIU Direct de 
HRISTOS trebuie să se Intre ca Practică Isihastă, mai întâi. După ce 
devii „FORMĂ HRISTICĂ”, te vei Îmbrăca şi în Stră lucire HARICĂ. 

FIUL DUMNEZEIESC ASUMĂ direct şi PERSONAL ACTUL 
Întregii TREIMI faţă de Creaţie, şi se Manifestă în Creaţie în 
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CHIPURILE SUPRAMANIFESTĂRII sale INTRAFIINŢIALE, pe 
care le traduce în Chipuri de Creaţie. FIUL Revarsă în Creaţie 
CHIPURILE DIVINE, ca „ÎMPĂRĂŢIA TATĂLUI”. FIUL face El 
Însuşi acest GEST de ÎNCHINARE DIVINĂ. Neofit pune mare bază, 
ca Practică, pe ICONIZAREA Memoriilor noastre prin ICONICUL 
HRISTIC. Gestul ICONIC este prima posibilitate. „Fă CHIP de 
ALTAR în orice mişcare a ta şi din toate ce le vezi fă CHIP de ALTAR, 
unde este PREZENŢA Reală a Lui HRISTOS”. 

Persistă în Practica Gestului ICONIC. După cum este greu, 
Filocalic, să-ţi însuşeşti Pronunţarea Continuă a NUMELUI Lui 
IISUS, aşa şi Gestul ICONIC Cere de asemenea Trevzia şi Atenţia 
Întregii Personalităţi Fiinţiale. Majoritatea fac şi Gestul tot cu Mintea, 
sau ca o simplă poziţie mecanică. Trebuie făcut cu toată Fiinţialitatea 
Suflet şi Corp, peste Minte şi Inimă. Lucrul cel mai dificil li se pare 
multora Conştientizarea „FORMEI ICONICE” a Gestului. Aici este 
secretul, de a pricepe FORMA în Sine a ICONICULUI. La început 
poţi face Gestul oricum, cu timpul însă vei simţi tu nevoia să-l 
adânceşti în Deschiderile sale de Taină.  

 
În accepţiunea Pustnicului Neofit, ALTARUL Închinat DOMNULUI 

este şi Originea Gestului ICONIC. În Adresarea ta către DUMNEZEU, 
doar făcând „LOC de ALTAR” poţi Primi PREZENŢA DIVINĂ. 
Unde faci ALTAR DOMNULUI, acolo Vine şi PREZENŢA Sa. Ieşi cu 
tot ce este mai Bun în tine, şi fă din acestea ALTAR DOMNULUI, cu 
Gest de Închinare. În Gest să-ţi fie Întreaga ta Fiinţialitate, ca tot ce ai 
tu mai Sfânt, din care să Clădeşti DOMNULUI ALTAR de Închinare. 
Filocalicii fac din NUMELE Lui IISUS PREZENŢA Sa, şi din Inimă  
ALTAR unde să Vină, în totodată Rugăciunea Minţii. Neofit Pustnicul 
scoate în Exterior ALTARUL, unde trebuie şi tu să Ieşi, ca o „Depăşire” 
de proprie Fiinţialitate. SACRUL ALTARULUI trebuie să fie „Dincolo” 
de tine, unde să Îngenuncheze Fiinţialitatea ta. Deci sileşte-te să 
Percepi Taina CHIPULUI de ALTAR al Gestului ICONIC. Este însăşi 
FORMA ICONICĂ în Sine, pe care trebuie să o Asume Conştiinţa ta. 
ALTARUL este LOCUL SACRU unde tu faci din „Propriul material”, 
un LOC unde să Vină PREZENŢA DIVINĂ, care astfel Preface 
Substanţa ta într-o SACRALITATE DUMNEZEIEASCĂ.  
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Această UNIRE de Creaţie cu DIVINUL într-o SACRALITATE 
Reciprocă este Taina ALTARULUI. Şi astfel, făcând din Gestul însuşi 
un ALTAR, prin Gest tu te ÎNTÂLNEŞTI Real cu DIVINUL HRISTIC. 
Conştientizează că Gestul este FORMA ICONICĂ de ALTAR, în care 
şi tu şi HRISTOS sunteţi Prezenţi deodată. Şi în acest Gest să ai 
DĂRUIREA ta Întreagă, Minte şi Inimă , Suflet şi Corp. Introdu toată 
Fiinţa ta în Gestul ICONIC şi te Predă ca „Pietre de ALTAR”, unde să 
Vină PREZENŢA DOMNULUI IISUS. În Gestul ICONIC, astfel, tu 
trebuie să te faci „Trupul ALTARULUI”, pe care să-l Închini DOM-
NULUI. Filocalicii fac „drumul purificării Minţii şi Inimii”, prin 
Rugăciunea Neîncetată, ca să se ajungă apoi la SACRALITATEA de 
ALTAR a Inimii. Neofit „trece” Direct Fiinţa în ALTAR, prin 
„Scoaterea” ei în Exterior, ca CHIP ICONIC. Oprirea în tine însuţi 
cere multă Prefacere, pe când în Exterior DĂRUIREA şi Închinarea 
fac Direct Prefacerea în ALTAR a Propriei Fiin ţe. Apoi, ca Extindere, 
fă din toate obiectale şi Fiinţele din jur, de asemenea, ALTARE în care 
este PREZENŢA lui HRISTOS. Nu te grăbi să treci la Treapta 
următoare până nu Trăieşti cu Adevărat Taina Gestului ICONIC. Fără 
Adâncirea şi Deschiderea în Gestul ICONIC, nu ai acces la Tainele 
următoare. 

Revelaţia Creştină este prin excelenţă Taina „ÎNTRUPĂRII 
FIULUI lui DUMNEZEU”. ÎNTRUPAREA să nu se confunde doar cu 
adoptarea unui Corp material. Teologic Creştin, FIUL lui DUMNE-
ZEU se ÎNTRUPEAZĂ în Fiinţialitatea de Creaţie, adică în Suflet şi 
Trup Creat. ÎNTRUPAREA este, astfel, ASUMAREA de către NATURA 
FIINŢIALĂ DIVINĂ şi a „Unei-Alte” Naturi Fiinţiale, de Creaţie. 
Anticii considerau „Întruparea Spiritului în materie”. În revelaţia 
Creştină, nu Spiritul este Taina Lumii, ci Crearea unei Naturi Fiin ţiale 
de Creaţie. ÎNTRUPAREA lui HRISTOS este în Natura Integrală de 
Creaţie, ca ASUMAREA Firii Create, deodată Suflet şi Corp. Pentru 
antici, „Încarnarea” Spiritului este doar „Încorporarea” lui în 
materie, cu toate consecinţele respective. 
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LOGOSUL DIVIN  

Creează mai întâi 

 Fiinţa de Creaţie 

Dacă este doar o „proiecţie de afară”, Creaţia nu este un ACT de 
FIINŢĂ, ci doar Energetic, fără Legătură cu FIINŢA. Să „introduci” 
Chipul Creat în FIINŢA DIVINĂ este imposibil. Antici spun că lumea 
este total „în afara” FIINŢEI, ca un ceva „iluziv şi ne-fiinţial”. În sens 
Creştin, Creaţia este şi ea „Chip de Fiinţă Creată”, aceasta fiind 
„CHIPUL şi ASEMĂNAREA” cu DIVINUL. Antici i sunt „panteişti”, 
considerând lumea însuşi DIVINUL în „proiecţii Spirituale de Sine”, 
fără ca să aibă „natură proprie de creaţie” (aceasta fiind iluzia). După 
Revelaţia Creştină, Creaţia are „Natură de Sine de Creaţie”, deci este 
şi ea „Chip de Fiinţă”. 

Adevăratul CREATOR este Cel care CREEAZĂ cu Adevărat şi o 
„Fiinţă Creată”, ce-i poate „Sta în Faţă”. 

FIINŢA înseamnă „Absolut de Sine”. Mai poate fi încă un „Absolut”? 
Aici este marea TAINĂ Creştină. 
DUMNEZEU „poate şi Vrea” să mai Creeze şi un „Absolut de 

Creaţie”, care este Fiinţa Creată, „Chip şi Asemănare”. 
Dar Creaţia trebuie ca „Fiinţă” să se NASCĂ dintr-o ORIGINE 

FIINŢIALĂ, altfel nu poate avea „bază” Fiinţială. Creaţia, neputând să 
se Nască din ea însăşi, că este Creaţie, trebuie să se NASCĂ astfel din 
Însăşi „FIINŢA CREATORULUI”. Dar CREATORUL, fiind FIINŢĂ 
DIVINĂ, cum să Nască o Fiinţă Creată „străină” de Sine? 

Iată „imposibilul ce se face posibil”.  
Este LOGOSUL-FIUL FIINŢIAL DIVIN, care ASUMĂ în 

PERSOANA Sa FIINŢIALĂ şi Chipul şi Natura Creată, făcându-Se 
totodată şi o „Fiinţialitate de Creaţie”. 

Acest „ACT excepţional” de ASUMARE şi a „Unei Fiinţialităţi 
Create” de către FIINŢA lui DUMNEZEU dă posibilitatea unei Reale 
Creaţii.  

DIVINUL ca să Creeze Fiinţa de Creaţie, „introduce” mai întâi în 
FIINŢIALITATEA Sa şi o „Fiinţialitate de Creaţie”, ASUMÂND-o, 
„făcându-Se El Însuşi Originea prin care Creează Lumea. 
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„Şi CUVÂNTUL Trup-Creaţie S-a făcut”.
19

 
Iconografic, aceasta se consemnează. 
 

 
DUMNEZEIREA TREIMICĂ 

 

 
LOGOSUL DIVIN şi Logosul de Creaţie 

 
Cer şi Pământ 

 

 
  

CARTEA DIVINĂ a Vieţii 
 

EL Se face „CARTEA VIEŢII Lumii”, cu cele „Două Feţe-File”, 
CHIP DIVIN şi Chip de Creaţie în ÎMPLETIRE şi fără amestecare. 

Acesta nu este „Androginul primordial” de care vorbesc anticii, ci 
este „Dublul FIU, Cel DIVIN şi Cel de Creaţie”, ca PREHRISTICUL- 
Precosmic. 

 
Cer şi Pământ 

 

Apă  Uscat 
  

Această CARTE a VIEŢII este „MODELUL DIVINO-Creaţie” 

al Lumii. 
Anticii concep lumea după „dualitatea Spirit şi materie, masculin şi 

feminin, pozitiv şi negativ, Spirit şi energie”. În sens Creştin, nu este 
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„dualitatea contrară”, ci este „Dualitatea Asemănătoare, CHIP şi 
Asemănare, DIVIN şi Creaţie”. 

„Şi CUVÂNTUL se face Trup”
20

 este, mai întâi, „Se face şi Chip de 
Fiu de Creaţie”, ca „Fiinţialitatea de Creaţie”, fără de care nu e 
posibilă şi o „Fiinţă de Creaţie”. 

„Prima Substantia” Lumii este acest „Chip-Fiu de Creaţie” 
ASUMAT în FIINŢIALITATEA FIULUI DIVIN, fără amestecare.  

Anticii spun că „lumea doarme în haosul-neantul primordial”, fiind 
apoi „trezită” de Demiurgul-Spiritul Divin. Ca viziune Creştină, Originea 
Lumii este în TAINA „Chipului de Fiu de Creaţie”, cel ASUMAT de 
FIUL DIVIN. 

Creaţia are Originea în „Memoria DIVINO-Creaţie” a CHIPULUI 
PREHRISTIC, Iconografic CARTEA VIEŢII. 

LOGHII Creatori nu sunt „simplele Raţiuni-Idei Arhetipale 
Divine”, ci sunt „CUVINTELE DIVINO-Creaţie”, după MODELUL 
Lor Creându-se şi Individualităţi-Făpturi de Creaţie, ca „CHIP şi 
Asemănare”. Esenţa Lumii nu este în „simplele Scântei Divine”, ci în 
„ARHECHIPURI DIVINO-Creaţie”, cele din CARTEA VIEŢII, care 
este Însuşi LOGOSUL DIVIN CREATOR, „prin care toate s-au 
făcut”.

21
 

 
O, Taină, 
Tu mai întâi mi-ai Creat Chipul 
În care Tu Te-ai Îmbrăcat,  
Şi din CHIPUL Tău  
UNIT cu Chipul Meu 
Sufletul Meu apoi l-ai Creat. 
 
Sufletul Meu Creat, DOAMNE, 
„Seamănă” cu CHIPUL Tău 
„Cel Îmbrăcat cu Chipul Meu”, 
Chip pe care Tu mi l-ai DĂRUIT 
Şi pe Suflet l-ai PECETLUIT. 
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 Ioan 1, 14 
21

 Ioan 1, 1-3. 
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Şi va trebui  
Ca Chipul Sufletului Meu 
Să fie în „Asemănare” 
Cu ICOANA CHIPULUI Tău, 
Şi Eu să mă ÎMBRAC cu Tine, 
CHIP de VORBIRE ŞI TAINICĂ IUBIRE 
În Absolut.  
 
Eu sunt mai întâi 
Un CUVÂNT de-al Tău, 
ÎNSCRIS în Tine, CARTEA VIEŢII. 
 
BATE în Fiinţa mea CUVÂNTUL DIVIN. 
 
O, Taină a ROSTIRII, a NAŞTERII! 
Tu m-ai ROSTIT pe Mine 
Şi Eu Te Rostesc pe Tine, 
 
Şi când voi ajunge să AUD ROSTIREA 
Din care m-am Născut, 
Atunci şi eu, IISUSE, mă voi face  
Cu Tine „Acelaşi TRUP”. 
 
Tu, DOAMNE, mai întâi Te Îmbraci 
În toate Chipurile Create 
Şi această Înfăţişare 
Apoi o faci Făpturi Individuale. 
  
În acest „Chip Creat al LOGOSULUI DIVIN” este „Perfecţiunea 

şi Indestructibilitatea” Creaţiei. Acest Chip nu poate fi atins de păcat. 
Păcatul este „răspunsul aberant al Individualităţii de Asemănare”, al 
Chipului DIVINO-Creaţie. 

Creaţia are un Chip DIVINO-Creaţie, ce este MODELUL ei şi mai 
are un „Chip Propriu, Creaţie-Creaţie”, care trebuie să Răspundă în 
Asemănare Celui DIVINO-Creaţie. Păcatul apare la Chipul de 
Asemănare, dar rămâne neatins Cel de MODEL, de unde neputinţa 
păcatului de a distruge Creaţia. 
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Şi FIUL DIVIN Se arată TATĂLUI DUMNEZEU:  
– PĂRINTE, iată o „Carte de Cântare de Creaţie”, în care EU, 

FIUL Tău, Cânt IUBIREA Mea faţă de TINE.  
Şi TATĂL citeşte şi deodată se încruntă... Dar FIUL continuă: 
– PĂRINTE, Cartea aceasta are Două Feţe: CHIPUL direct al 

IUBIRII Mele DIVINE, Ca Chip de Cer şi un „Chip de Iubire de 
Creaţie”, Chip de Pământ. 

  
Ce e de mirare 
Că DUMNEZEU poate să IUBEASCĂ 
Până dă „pe-afară”  
Şi într-o Creaţie ? 
Sau că de asemeni 
Şi o „Iubire de Chip de Făptură” 
Poate să „iasă din a ei măsură” 
Până-n NECUPRINSUL  
Dincolo de sine. 
 
De aici şi un Arhechip de Memorie Cosmică, Arhechipul MAMEI, 

în care sunt „Toate Făpturile, ca Fiii Lui DUMNEZEU”. Chipul 
MAMEI are Taina Memoriei tuturor Făpturilor Cosmice. Iconografic, 
Chipul MAMEI este „POMUL Cosmic”, în care sunt SUPRAME-
MORIILE NAŞTERII CHIPULUI FIULUI DIVIN şi în Chipuri de „Fii 
de Creaţie”. 

POMUL VIEŢII din Rai era preînchipuirea MAMEI-MAICII 
DOMNULUI, care trebuia să NASCĂ pe FIUL Lui DUMNEZEU şi 
ÎNTRUPAREA Sa Deplină, HRISTICĂ. 

 
La ce Taină să mă opresc, 
La DIVINUL ce Creează Chipul Lumii 
Sau la Chipul Creat ce Naşte 
UNIREA DIVINULUI în deodată 
CHIP CERESC şi Pământesc!? 
 
DIVINUL şi Creaţia sunt „Două Naturi” total deosebite, care 

niciodată nu se vor putea amesteca, ci se pot doar „ÎNTÂLNI”.  
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Anticii filosofi căutau UNITATEA în „panteismul” Fiinţei Divine 
care ar emana şi o „prelungire” de creaţie, pe care o desfăşoară şi o 
absoarbe. 

În sens Creştin, nu există o UNITATE între DIVIN şi Creaţie,ci un 
DIALOG între UNITĂŢI de Sine. Creaţia nu este „Multiplu” Lui 
DUMNEZEU Cel UNUL Absolut, ci este un „Multiplu de Natură 
Creată”. Ca Revelaţie Creştină, DIVINUL este TREIME-MULTIPLU 
de Sine, iar Creaţia este o Operă deliberată cu propriu Multiplu. Creaţia 
este total „dincoace” de DIVIN, „peste” NATURA DIVINĂ, și ca 
Natură Creată se face „PURTĂTOARE de CHIP-Model DIVIN”. 

A considera Creaţia ca Însăşi Manifestarea NATURII DIVINE este 
ne-creştin. 

Iată TAINA Lumii, DIVINUL şi Creaţia „Faţă în Faţă”. 

MAREA  

AŞTEPTARE Cosmică 

După cele Şase Zile de Creaţie 
DUMNEZEU S-a Odihnit, 
Că a Creat tot ce se poate Crea, 
Şi nu mai era de făcut nimic. 
 
S-a săvârşit Hexameronul Creaţiei. 
 
Acum este „rândul” Creaţiei 
Să facă şi ea  
„Ceva” pentru DUMNEZEU, 
Şi aceasta este a Doua TAINĂ, 
Hexameronul EUHARISTIC. 
   
DUMNEZEU ţine  
Lumea în BRAŢE, 
Este ICOANA Nevăzută, 
DUMNEZEU fiind dincolo de Creaţie. 
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Mai este şi ICOANA Văzută, 
Creaţia ţinând  
Pe DUMNEZEU în Braţe. 

 
În Cerul Îngerilor se ştia 
De TAINA ICOANEI Văzute, 

Şi această Venire a Lui MESIA 
Cu mare dorire se aştepta. 
 

În Cerul Îngerilor era  
Templul Ceresc 

Cu ALTARUL de TAINĂ închis, 
Şi Vederea Lui DUMNEZEU era 
Prin PERDEAUA STRĂVEZIE, 

Aşteptându-se să se Deschidă, 
DUMNEZEU să Se Arate la FAŢĂ. 
 

Pe Pământ era Raiul, 
Unde de asemenea se ştia 
De Venirea Lui MESIA, 

Că în Rai DUMNEZEU 
Se Arăta 
Învăluit într-o „umbră”, 

Ce FAŢA îi acoperea. 
 

Cerul şi Pământul Cântau 
Această TAINĂ Minunată. 
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Bărbat şi Femeie 

DIVINUL nu se poate amesteca în Natura Creată şi Creaţia, la fel, 
nu se poate absorbi în DIVIN, fiecare rămânând ceea ce Este, dar în 
UNIRE şi Comunicare Reciprocă.  

ARHECHIPUL LOGOSULUI CREATOR este „Dualitatea de 
Naturi complet diferite”, ca DIVIN şi Creaţie. Şi această Dualitate 
transpusă în Individualităţi de Creaţie ia Chip de Masculin şi Feminin. 
În ARHECHIPUL CREATOR sunt CHIPUL de FIU al Lui DUM-
NEZEU şi Chipul de Fiu de Creaţie în UNIRE. În Individualităţile de 
Creaţie, Chipul de Fiu de Creaţie este „Coasta-Ţărâna-Memoria” 
Chipului de Fiu de Creaţie, care se NAŞTE în Lume. Şi acest Destin de 
NAŞTERE se face Chip de Feminin. Deci, în Sine, ARHECHIPUL 
CREATOR nu este „ambigen” (şi masculin şi feminin), ci UNIC CHIP 
de FIU, de FIU de DUMNEZEU şi Fiu de Creaţie şi Destinul de 
Naştere al Chipului de Fiu se face Chip Feminin. Eva este Creată din 
„Coasta-Memoria de Fiu” a lui Adam, ce la rândul său este Creat din 
„Coasta-Memoria de FIU DIVIN intrat în Memoria Cosmică”. Astfel 
Chipul de Femeie este Destin Măreţ de a NAŞTE în Lume pe Fiul ce 
este Memorie totodată de DIVIN şi Cosmos.  

Prin Femeie se Naşte Lumea Cosmică.  
Bărbatul este Taina DIVINULUI ce Coboară şi în Chipul de Creaţie, 

iar Femeia este Taina Dublă, a Naşterii în Creaţie şi a CHIPULUI 
DIVIN şi a Chipului de Creaţie, în Cosmizare. 

DESTINUL Lumii este Destinul Tainei MAMEI-NAŞTERII 
DIVINULUI în Lume. DESTINUL HRISTIC este tocmai aceasta.  

Mai mult, acest DESTIN este însăşi Personalitatea Fiinţială, ce nu 
se mai poate schimba în veci. Chipul de Bărbat, precum şi cel de 
Femeie, nu sunt doar o „formă de suprafaţă”, ci sunt Caractere de Fire 
Fiinţială în Sine, de la însuşi ACTUL CREATOR.  

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 
„Coboare” şi să Îmbrace în DIVIN Exteriorul Lumii (ca Preoţie) şi 
Femeia să dea TRUP de Exterior DIVINULUI din Interior, pe care 
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trebuie să-l Nască. Bărbatul este Preoţie în Exterior şi Templu-Biserică 
în Interior şi Femeia este Templu-Biserică în Exterior şi Preoţie în 
Interior.  

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. Orien-

tarea 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 Bărba-
tului pe Planul Exterior. La Bărbat, DIVINUL să nu să 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 Perso-
nalităţii 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”. 
 Bărbat este o Coborâre Directă a DIVINULUI peste Forma de 

Creaţie, ce dă o SUPRAFORMĂ DIVINĂ.  
Femeia nu trebuie să facă Mistica Directă a Minţii, cum o face 

Bărbatul, ci să facă Mistica Directă a Inimii. Bărbatul „sentimentalist” 

este patologic şi Femeia „mentală” este patologică. Sentimentul 
Bărbatului trebuie să fie Direct de DIVIN şi nu al Inimii de Pământ, ca 
SUPRA-SENTIMENT. 

Bărbatul care face Mistica Trupului cade uşor în „feminism” şi 
Femeia care face Mistica Minţii cade în „masculinizare”. Aceste 
patologii de Personalitate au efecte foarte nocive. 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 

SUPRAFORMA de DIVIN, ca EUHARISTIE, CINĂ de TAINĂ.  
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Mistica Femeii este ca „Leagăn de Naşterea DIVINULUI în Chip 
de Trup”. Mistica Bărbatului face ICONAREA cu DIVINUL „peste” 
Trup-Pământ şi Femeia face ICONAREA cu Trupul-Pământul pe care 
îl Dăruieşte DIVINULUI ce „se face Trup”.

22
 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 Intregului. 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 pro-
priul Trup, de unde „gătelile şi sulimenelile de auto-înfrumuseţare”. Şi 
din acestea vine „auto-gustarea” din propriul Trup, care este „auto-
desfrâul”, până la oribilele perversiuni. Bărbatul trebuie permanent să 
dea SUPRAFORMA de DIVIN la toate şi Femeia să dea Trup de 
Creaţie DIVINULUI.  

Bărbatul trebuie să Vadă Lumea prin OCHII DIVINULUI. Totul 
trebuie ÎMBRĂCAT în DIVIN, ca ICONIZARE, dar ca SUPRA-
FORMĂ, 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 
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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 
„ÎMPROPRIAZĂ” Lumii, până la „aparenta” Divinizare a Lumi. 
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. 

Adam şi Eva 

Omul este Chip de Adam şi Chip de Eva, adică tocmai cele două 
corespondenţe, de DUMNEZEU şi de Creaţie. Esenţa DIVINĂ din Om 
este CHIPUL Lui DUMNEZEU. Adam este transpunerea directă a 
CHIPULUI Lui DUMNEZEU şi într-un Chip de Creaţie.  

Nu DUMNEZEU este după Chipul Omului, ci Omul este după 
CHIPUL Lui DUMNEZEU. De aceea Omul este 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 
„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-morfism. Eva 
este Creaţio-morfismul TEO-morfismului. 
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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 „făcută Om”. Adam este Om în Potenţă, iar Eva 
este Omul în Desfăşurare. Din Chipul-Coasta de Om-Adam este 
născută Eva. 

Adam este Născut din COASTA-CHIPUL Lui DUMNEZEU, 
CHIPUL Lui DUMNEZEU „făcut Om”, Dumnezeu-Om Prefigurare 
de HRISTOS. 

Eva nu este „contrarul lui Adam” şi nici complementaritatea lui, ci 
este Chipul Omului propriu-zis.  

Adam este, Iconografic, Steaua lui David, 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 ARHE-

CHIPURI, 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, ca Rai-Cer-Împărăţia Veşnică. 

Chipul de Rai este Prefigurarea Eternizării Creaţiei, prin Prefigu-
rarea Eternului Chip de Adam şi a Eternului Chip de Eva, Prefigurări 
ale CHIPULUI HRISTIC şi ale MAICII DOMNULUI, ALTARUL-
PREOŢIA şi Biserica- Lumea. 

Adam este Chip de CER-PREOŢIE şi Eva este Chip de Pământ-
Biserică, care în UNIRE sunt Raiul. Şi RODUL PREOŢIEI şi Bisericii, 
al Raiului, este POMUL VIEŢII-EUHARISTIA, ca LITURGHIE Cosmică 
a celor Două ARHECHIPURI, PREOŢIE şi Biserică, CER şi Pământ, 
DUMNEZEU şi Creaţie în UNIRE-ÎMPĂRTĂŞIRE, în care Creaţia 
este ETERNIZATĂ-Îndumnezeită. 

În Adam este în Potenţă şi Chipul PREOŢIEI şi al Bisericii, care 
doar în DESCHIDERE se fac PREOŢIE şi Biserică. De aici Univer-
salitatea Preoţiei şi Bisericii din Om şi din fiecare Creaţie. Toate 
Făpturile Create sunt în Sine PREOŢIE şi Biserică, dar în Potenţă, şi 
trebuie să fie „Desfăşurate” pentru a fi „LUCRĂTOARE”, ca 
PREOŢIE SACERDOTALĂ şi Biserică PREOŢEASCĂ. 
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Adam-Preoţia şi Templul Vechi Testamentar sunt HRISTOS închis 
ca „tablele Legii” în „Chivot”, iar ca Nou Testamentar este Cel IEŞIT 
din CHIVOT, ca ARĂTARE şi EUHARISTIE-ÎMPĂRTĂŞIRE. Această 
„IEŞIRE” din CHIVOT este PREOŢIA LUCRĂTOARE a Bisericii 
LUCRĂTOARE, a FECIOAREI care a NĂSCUT pe MESIA. 

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. 

Omul are Menirea, pe lângă Chipul propriu de Creaţie, să fie şi 
TAINA ÎNTRUPĂRII LOGOSULUI-EUHARISTIC LITURGIC. Adam 
Rememorează CHIPUL FIULUI-LOGOSULUI, care „Intră” în Creaţie. 

LOGOSUL în Sine, FIUL Lui DUMNEZEU, Îşi Creează Sieşi şi 
un Chip de „Logos Creat”. 

– 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”.  

Este Prima ENIPOSTAZIERE-Asumare a LOGOSULUI. Chipul 
Creat este Chipul de DUMNEZEU-Om, avându-se în vedere apoi 
ÎNTRUPAREA HRISTICĂ de Om-DUMNEZEU. 

În Adam este Chipul de DUMNEZEU-Om şi Chipul de Om-Adam, 
ca transpunerea Creativă a Firii de DUMNEZEU-Om. 

Adam nu este direct transpunerea CHIPULUI LOGOSULUI 
DUMNEZEIESC, ci a LOGOSULUI deja transpus ca Chip de Creaţie. 

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 DUM-
NEZEU FIINŢĂ şi de Creaţie. Şi Firea de Creaţie a LOGOSULUI 
DUMNEZEIESC se face Chip de Om. Şi apoi Chipul de Om al 
CHIPULUI de DUMNEZEU FIUL se transpune şi într-un Chip de 
Om-Om. Adam este Împletirea de DUMNEZEU-Om (CHIP Prehristic) 
şi de Om-Om (ca Chip de Făptură proprie de Om). 

Şi Chipul de Făptură Creată Om Adamic este „Coasta” din care se 
Naşte Eva, care este Împletirea de „Două Chipuri”, de Om-Om (ca 
Chipul lui Adam) şi de Om-Eva (ca Chip propriu de Femeie). 



155 

Adam are direct CHIPUL DIVIN al lui DUMNEZEU-Om, ce se 
transpune şi într-un Chip de Om-Om Adam. 

Eva are şi ea CHIPUL DIVIN al Lui DUMNEZEU, dar nu direct, 
ci prin CHIPUL de OM-Om Adam. 

Anticii uită de CHIPUL de LOGOS Prehristic, ca DUMNEZEU-
Om, ca DUMNEZEU care Se ÎNTRUPEAZĂ. 

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. 

Să se distingă CHIPUL FIINŢIAL direct al Lui DUMNEZEU, ca 
DUMNEZEU-DUMNEZEU, de CHIPUL FIINŢIAL ce Se face şi 
Creaţie, ca DUMNEZEU-Creaţie, şi de Chipul propriu de Creaţie 
(transpunerea Chipului de DUMNEZEU-Creaţie), Chipul de Creaţie-
Creaţie. 

CHIPUL de DUMNEZEU-Creaţie, Cel Prehristic şi apoi HRISTIC, 
sunt „Legătura şi Înrudirea” Creaţiei cu DIVINUL. 

Să se distingă CHIPUL de DIVIN ÎNTRUPAT în Creaţie de Chipul 
de Creaţie-Creaţie. 

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 este Dublu Chip, de DUMNEZEU-Om şi Om-Om. 
– Coasta de Om-Om a lui Adam se face Trupul Evei. 
– DIVINUL din ADAM este în CHIPUL de DUMNEZEU-Om, 

care totodată Se transpune şi în Chipul de Om-Om Adam. 
– Dar Coasta de Om-Om Adam nu este însăşi Eva, ci Trupul Evei 

în care DUMNEZEU SUFLĂ, ca şi în Adam, CHIPUL Său. 
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. 
Adam este „dublu” Chip, ca CHIPUL Logosului Creat al LOGOSULUI 
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CREATOR, care Se transpune totodată şi într-un Chip de Făptură 
Creată proprie de Om Adam. Astfel, Adam are CHIPUL DIVIN al Lui 
DUMNEZEU-Creaţie (Prehristicul, Logosul în Sine Creat) şi Chipul 
de Făptură Creată Om. Acest Chip de Făptură Om este Chipul de 
Bărbat Adam. 

Apoi Chipul de Făptură Bărbat-Om (Coasta Adamică) se face 
Trupul-Ţărâna din care Însuşi DUMNEZEU Creează pe Eva, SUFLÂND 
de asemenea un Suflet Propriu al Evei. DUMNEZEU, tot cu 
„MÂINILE Sale”, face Creaţia Evei, la care în locul „Ţărânei de 
Pământ” ia „Ţărâna lui Adam”, în care SUFLĂ tot CHIPUL Său. Eva 
este, astfel, Egala lui Adam, că are, la fel, CHIPUL DIVIN al Logo-
sului DUMNEZEU-Creaţie (Prehristic), iar Trupul este în Înrudire 
directă cu Chipul de Om-Adam. 

Chipul de Femeie-Eva este astfel Chipul de Om-Adam în care se 
ÎNTRUPEAZĂ CHIPUL Lui DUMNEZEU-Creaţie (Prehristic). 

Aici este confuzia anticilor şi a celorlalţi, care consideră că în 
Adam este şi Chipul de Eva-Femeie şi prin „separare” apare şi Femeia 
de sine. 

Trebuie să pornim de la Configuraţia clară a Celor Două CHIPURI: 
1) de DUMNEZEU-Creaţie (Prehristic) şi 2) de Creaţie-Creaţie (propriu 
Făpturii respective). 

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. 

Eva are şi ea, de asemenea, SUFLAREA DIVINĂ a CHIPULUI 
DIVIN, dar în „Ţărâna” Chipului de Om-Adam, deci în Arhetipul de 
Om. Eva este Om în care se SUFLĂ CHIPUL DIVIN. Şi acesta este 
Chipul de Femeie, în care Chipul de Creaţie-Om este în faţa CHIPU-
LUI DIVIN. 

Chipul de Om este „COMUNUL” şi al lui Adam şi al Evei, dar în 
„poziţie” diferită faţă de CHIPUL DIVIN, care le conferă specificul de 
Om-Bărbat şi de Om-Femeie. 

Astfel, Adam nu este androgin sau „bivalent”, şi Bărbat şi Femeie, 
ca şi Femeia ce ar avea de asemenea şi Chipul de Bărbat, ci sunt 
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„CENTRE de PERSONALITATE” ale Specificului de „ÎNTRUPARE” 
a CHIPULUI DIVIN.  

Chipurile de Bărbat şi Femeie sunt două Sublimuri Egale, ale 
Chipului de Creaţie Om, ca DUMNEZEU ce se face Om (Bărbatul) şi 
ca Omul ce se face Om (Femeia). 

De aici şi Sublimul Destinului Bărbatului şi Femeii.  
Adam, Omul-Bărbat este cel care este „Născut din CHIPUL Lui 

DUMNEZEU”. 
Eva, Omul-Femeie, este Chipul care „NAŞTE” CHIPUL Omului. 
De aici şi paradoxurile specificurilor de Bărbat şi Femeie. 
Bărbatul are MEMORIA ORIGINII DIVINULUI din care s-a Născut. 

Eva are MEMORIA ORIGINII DIVINULUI pe care trebuie să-L NASCĂ. 
Eva este Omul care va NAŞTE pe HRISTOS Cel DUMNEZEU, ca 

TEO-tokos, NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU. 
Fiica Omului Evei trebuie să fie MAICA DOMNULUI, NĂSCĂ-

TOAREA de DUMNEZEU. 
Tot aici este „complexul” IUBIRII de DUMNEZEU Împletit cu 

Iubirea Proprie de Creaţie. 
Omul este „între” Două IUBIRI, cea de DUMNEZEU şi cea de 

Creaţie. Paradoxal, Femeia este în Sine IUBIREA de DUMNEZEU şi 
Bărbatul Iubirea de Creaţie. De aici Taina Căsătoriei, Bărbatul-CHIP 
DIVIN coborându-se la Chipul de Creaţie-Femeia, ca Femeia să 
NASCĂ CHIPUL DIVIN al Bărbatului. Bărbatul, astfel, se face Tatăl 
de Creaţie şi Femeia se face, paradoxal, MAMA DIVINĂ a Fiului 
Tatălui de Creaţie. 

IUBIREA este astfel REMEMORAREA ORIGINILOR şi CON-
CRETUL IUBIRII este NAŞTEREA ORIGINILOR. 

Fiul lui Adam 

Se Identifică TAINA Chipului de Om în TAINA Chipului de „Fiu” 
al lui Adam. 

UNICUL TRUP de care vorbeşte Biblia este Chipul de „Fiu de 
Om”, care UNEŞTE Bărbatul şi Femeia. DUMNEZEU creează şi un 
Om-Femeie, ca posibilitate de Naştere a unui Om-Fiu, că le Zice: 
„creşteţi şi vă Înmulţiţi şi umpleţi Pământul”... (Facere 1, 28). 
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Omul-Femeie este ACELAŞI Chip de Om-Adam (Coasta adamică), 
ca „Ieşirea Fiului-Om”. 

După căderea din Rai, păcatul aduce „uciderea” tocmai a Chipului 
de Fiu-Om. Mitul lui Oedip este varianta para-biblică tocmai a căderii 
din Rai. Laios, tatăl lui Oedip, caută să-şi „omoare Fiul” la indicaţia 
unui „prezicător orb” (oracol) că Fiul îşi va omorî Tatăl când se va 
face mare. Tatăl, de frică, o ia înaintea Fiului, dar „sluga” nu-l omoară, 
ci îl dă unui păstor care îl creşte şi aşa Oedip-Fiul îşi omoară, într-un 
incident, Tatăl, şi se căsătoreşte cu „mama” sa (fără să ştie cine sunt 
aceştia). În Biblie, „prezicătorul” (oracolul) este „şarpele-diavol”, 
care îl momeşte pe Adam şi, nereuşind, o înşală pe Eva cu „mărul oprit”, 
fapt care este, foarte semnificativ, tocmai „uciderea” UNITĂŢII în 
„dualitatea bine şi rău”, UNITATEA Omului fiind „UNICUL Trup”, 
adică „Fiul ce trebuie să se Nască”. Şarpele-diavol vrea să „împiedice” 
tocmai „Naşterea UNITĂŢII”, într-o „naştere ce rupe” UNITATEA. 
De aceea după păcat Adam şi Eva se „văd goi” (Facere 3, 7). „Golul” 
de care vorbeşte Biblia este şi la propriu şi la figurat. Apare un „gol” 
între Adam şi Eva, care înainte era „Chipul unui singur Trup-Fiul”, 
încât prin păcat se fac „trupuri goale, separate”. 

Bărbatul este Născător de Fiu, dar în Sine, ce doar prin Femeia-
Mamă poate fi „Scos” din Sine. De aceea Femeia este „Scoaterea 
Fiului din Bărbat” şi această „Scoatere” determină Chipul Feminin.  

Idealizarea anticilor, de a face un „Eros Bărbat-Femeie”, în „lipsa” 
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, care este Fiul” 
Şi Eva, la fel, COMUNICĂ tot prin Fiul cu Adam. O COMUNICARE 
directă este o Unire de „absorbire şi întregirea unor părţi”. Dar Adam 
şi Eva nu sunt „părţi de Om”, ci ÎNTREGURI ale UNICULUI Chip de 
Om. 

Şi mai este şi al Treilea Chip de Adam, ca Adam-HRISTIC, de 
UNIREA Creaţiei cu DUMNEZEU. 

Şi nu se poate trece cu vederea nici „antichipul” de Adam ca 
„antiadam”, Adam cel păcătos, cu prototipul în Cain şi Iuda. 
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Eva este Om-Femeie, ca ÎNTREG de Om, nu ca „parte” de Om. Şi 
pe Eva o Creează tot direct DUMNEZEU cu MÂINILE Sale, luând 
„Coasta-Chipul de Om-Fiu” a lui Adam în locul „ţărânei” şi la fel 
„SUFLĂ” DUHUL de Viaţă. Eva astfel este Om-MAMĂ. 

 
1. Eva ca Om-Femeie, Prototipul de Femeie-Om.  
2. Eva care Naşte pe Fiul COMUN de Om, ca MAMA-Om. 
3. Eva-HRISTICĂ, ca FECIOARA MAICA DOMNULUI, ce va 

ÎNTRUPA-NAŞTE chiar pe FIUL DUMNEZEIESC, ca UNIREA 
Creaţiei cu DUMNEZEU, Destinaţia SACRĂ a Vieţii Omului.  

 
Şi nu se poate uita anti-eva, „femeia-demon”, Lilita din tradiţia 

iudaică, sau Elena lui Homer, Cleopatra Romanilor, etc. memorii de 
„feminin ucigător”. 

Se zice că după căderea lui Adam şi a Evei şi izgonirea lor din Rai 
Adam visa adesea pe o Evă-demon ce-şi „mânca” Copii. 

De asemenea, Eva visa adesea pe un „Adam-ucigaş”, ce-i „mânca” 
Fiul din braţe. 

Cain, primul Fiu al lui Adam, este anti-chipul adamic, care în 
Revelaţia Creştină se repetă ca Iuda-ucigaşul de DUMNEZEU. 

Se zice că Adam mai avea un coşmar, pe lângă cel al Evei-demon, 
coşmarul „uciderii de DUMNEZEU”. Visează adesea cum DUMNEZEU 
Se Arată în Grădina Raiului şi el, Adam, cum îl vede se ascunde.  

DUMNEZEU îl strigă: 
– Adame, unde eşti?... şi el, Adam, nu vrea să răspundă. DUM-

NEZEU ajunge în sfârşit lângă el, cel ascuns după un tufiş, şi acum 
săvârşeşte un act care-l îngrozeşte, îi dă în Cap cu o bâtă Lui 
DUMNEZEU... DUMNEZEU se uită lung la Adam cu nişte OCHI ce-l 
străpung pănă în oase şi, mai mult, până în adâncul Fiinţei... Un 
plânset disperat izbucneşte din sine şi o nebunie totodată... Şi începe să 
fugă... să fugă ca un nebun, dar OCHII Lui DUMNEZEU nu dispar, 
ceea ce-l exasperează... Cum e posibil aceasta, să devină el un „ucigaş”?... 
Şi fuge... fuge să o găsească pe Eva, care stă cu un Copil în braţe... şi 
în Ochii Copilului vede ACEIAŞI OCHI ai Lui DUMNEZEU şi furios 
ucide şi Copilul într-o luptă cu Eva... Oribil! Eva şi ea îngrozită îi stă 
în faţă... Adam vrea s-o omoare şi pe ea, dar „braţele” Evei îl „îmbră-
ţişează” şi începe o „orgie a unui desfrâu demonic”... 
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Şi Adam se deşteptă răvăşit la maxim, ca după o beţie nebună... 
Zile întregi stă trist şi-i vine să „urle”... Singura mângâere o mai are cu 
Fiul său, Abel, care, în vârstă de câţiva anişori doar, îi vine în Braţe şi-
i zice: 

– Tăticule, spune-mi şi mie, de ce azi noapte DUMNEZEU mi s-a 
arătat în Vis zicându-mi: „Tu, Abel, să speli sângele vărsat de Tăticul 
tău, Adam”... Ce înseamnă aceasta, tăticule, eu nu înţeleg?... 

Şi lui Adam încep să-i curgă lacrimi amare din Ochi şi îl strânge la 
Piept pe Abel, ce-i mai potoleşte „iadul din sine”. 

– DOAMNE, va fi posibil ca un Fiu al meu să spele „sângele 
uciderii de DUMNEZEU”?... DOAMNE, dacă nu ar fi această 
Speranţă, m-aş omorî ... 

Se spune, tradiţional, că şi Eva mai avea şi ea un coşmar. Visează 
adesea cum stă lângă „pomul cu şarpele-demon” ce o momeşte cu 
„mărul blestemat”... Este de data acesta singură, fără Adam... Intră 
într-un fel de cochetărie cu şarpele-demon, care îi vine în braţe şi 
începe să o strângă de Sân... şi parcă îi varsă până în Inimă o „licoare 
de venin plâcut şi îmbătător... Dar deodată observă că „şarpele-demon” 
îi „suge” tocmai Copiii care parcă sunt adormiţi în trupul ei... Vrea să-l 
smulgă de la Piept, îl trage afară, dar i se rupe „capul” ce rămâne înfipt 
în Piept... Încearcă să-l smulgă şi pe acesta, dar nu poate... O frică 
nebună o apucă... Cum o s-o vadă Adam cu însuşi „capul şarpelui” 
înfipt în Sân?... nu se poate... înseamnă adulter... Ce să facă?... Adam 
se arată şi o strigă: 

– Eva, unde eşti?... 
Şi Eva se ascunde după un tufiş... Adam o găseşte...   
– Adameee, vino repede că un şarpe m-a muşcat de piept şi i-a 

rămas capul înfipt... au, ce mă doare...  
Şi Adam sare s-o ajute... dar în zadar... Şi de atunci Eva îşi „ascunde” 

mereu pieptul de Ochii lui Adam. Şi de fiecare dată când Naşte câte un 
Copil, cât timp îl Alăptează, dispare „capul şarpelui” şi apoi iarăşi 
revine... Şi odată o Fiică de cîţiva .anişori îi vede „capul de şarpe” şi 
speriată îi zice: 

– Mămică, e un „cap de şarpe” în Pieptul tău”... mi-e frică să mă 
mai iei în braţe, să nu mă muşte şi pe mine „şarpele”... De ce nu-l 
scoţi? 
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– Nu pot, îi zice Eva. Roagă-te tu deseară lui DOAMNE DOAMNE 
să mi-l scoată. A doua Zi, Fetiţa îi zice Evei: 

– M-am Rugat şi mi-a răspuns: 
– Se va Naşte o Surioară de-a ta care o să poată scoate „capul 

şarpelui”. Va veni şi aceasta curând. 
Şi se zice că toate Fiicele ce se Nasc din Eva au „semnul capului 

şarpelui” pe Piept, mai pronunţat sau mai puţin vizibil.   

OMUL 

Se consideră că „Omul este Măsura lumii”. Omul face parte din 
Creaţia Lui DUMNEUEU, ce este Natura Cosmică, Îngerii şi Omul. Şi 
apoi, „peste” acestea, este un „Destin Special” al Omului, ca CHIP de 
ÎNTRUPAREA FIULUI Lui DUMNEZEU. De aici, tendinţa de a se 
considera Omul drept un „Simbol Sacru”.  

Anticii îl vedeau ca o Sinteză a Lumii, un Model în Mic al 
Universului, un Microcosmos. Omul aparţine întregii Creaţii. Iar prin 
Spiritul său de Om face parte şi din DIVIN. Omul este considerat 
„Centrul şi principiul Unităţii Lumii”. Biblic, Omul este după 
„CHIPUL Lui DUMNEZEU”.

23
 Viaţa din Om este „SUFLAREA Lui 

DUMNEZEU”. Omul nu este „Identic” cu FIINŢA DIVINĂ, ci este o 
Fiinţă Creată în analogie de traducere-transpunere a CHIPULUI de 
FIINŢĂ a Lui DUMNEZEU şi într-una Creată. Omul este „Raportul 
Lumii cu Lumea (ca Sinteză a Lumii) şi este Raportul Lumii cu 
DIVINUL (ca Depăşirea Lumii în DIVIN).  

Antropologia Biblică se deosebeşte de cea mitologică antică. Deşi 
Omul este considerat „maximum” de Configurare a Lumii, este în 
„destinul şi al unei Drame Cosmice”. Anticii mai păstrează Memoria 
„unui cataclism cosmic” în care Omul este implicat direct. Anticii 
vedeau Lumea o Creaţie a DIVINULUI prin „principiile Divine, Ideile 
Arhetipale”, şi apoi o vedeau ca pe o „manifestare proprie de creaţie”, 
în care Divinul Însuşi este „robit şi de-divinizat”. De aici concepţia 
antică, ce vede pe Om un „Principiu Spiritual căzut în robia corpului”. 
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 Facere 1, 26; 2, 7. 
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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

24
 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.  

Creaţia este ca ACT al TREIMII DUMNEZEIEŞTI, dar în 
ASUMARE Directă şi Personală a FIULUI DIVIN. EL, LOGOSUL 
FIINŢIAL DIVIN, „Traduce-transpune” CHIPUL Lui DUMNEZEU 
TATĂL şi într-un Chip de Creaţie, Chip pe care îl ASUMĂ, făcându-
Se CHIP de FIU de DUMNEZEU şi de Creaţie, în ACEEAŞI PER-
SOANĂ, ca ARHECHIPUL Prehristic. 

Acest ARHECHIP HRISTIC este CHIPUL de DUMNEZEU şi din 
noi, Creaţia, şi doar prin Acesta noi suntem PURTĂTORI de CHIP ai 
Lui DUMNEZEU. Neofit parafrazează citatul Biblic cu „menţiunea”: 
„Să facem Om PURTĂTOR de CHIPUL şi ASEMĂNAREA noastră”. 

Anticii considerau chiar Numele de Om ca traducerea în Creaţie a 
NUMELUI Lui DUMNEZEU. Neofit caută ORIGINEA în Sine a 
Chipului de Om, ce este în Chipul-Logosul Creat din LOGOSUL 
ARHECHIPAL CREATOR. Aşa, în Mistica lui Neofit, Omul este 
„Chipul Arhechipal de Fiu de Creaţie”. Creaţia începe cu Taina 
ACTULUI FIULUI DUMNEZEIESC ce Creează şi ASUMĂ şi un 
Chip de Fiu de Creaţie, căruia DUMNEZEU TATĂL îi dă Fiinţă şi 
SFÂNTUL DUH îl Înfăptuieşte. De aceea, când Se Naşte ca 
PERSOANĂ HRISTICĂ, El se Numeşte şi „Fiul Omului”, ca Chip al 
„Fiului de Creaţie”. Lumea Creată are ca Bază Chipul şi Firea 
Arhechipului Fiului de Creaţie, Legat totodată de CHIPUL FIULUI 
Lui DUMNEZEU. Şi Chipul de Om este Taina Chipului FIULUI 
DUMNEZEIESC ce se Transpune şi într-un Chip de Creaţie şi, mai 
mult, ca Taină a UNIRII CHIPULUI de FIU DIVIN cu Fiul de Creaţie 
într-un „CHIP EXCEPŢIONAL”, CHIPUL HRISTIC. Creaţia toată 
este pe Modelul ARHECHIPAL Prehristic, ca CHIP de FIU DIVIN 
Întrupat în Chip de Fiu de Creaţie. Viziunea Mistică a lui Neofit este 
într-un „HRISTOLOGIC maxim”. 
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 Naşterea şi modelarea cos mosului.  
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În Mistica Pustnicului Neofit este o Preînchipuire deja a Chipului 
de Om, care apoi este făcut şi ca Făptură. Fără acest ARHECHIP 
Precosmic, nu este înţeles. Aici este ORIGINEA, aici este MODELUL 
şi aici este „Fondul” oricărei Diversificări şi al oricărui Specific. Să se 
deosebească ARHECHIPUL de OM Prehristic faţă de Omul-Făptură 
şi de OMUL HRISTIC ce le UNEŞTE. Toată Creaţia are în Sine 
ARHECHIPUL Prehristic de OM, ca un COMUN de Fiinţialitate de 
Creaţie, şi pe baza şi Substanţialitatea acestuia se face Desfăşurarea 
Lumii. Şi acest ARHECHIP Prehristic şi Precosmic de OM se Descoperă 
doar după ÎNTRUPAREA LOGOSULUI DIVIN în Chipul „Făpturii de 
Om”. De aceea pentru noi, Creştinii, nu Chipul Făpturii de Om este 
Sacru, şi nici Numele de Om, ci NUMELE de OM-HRISTIC, ce, 
UNIT, este NUMELE de IISUS. Anticii fac un „cult” Simbolului de 
Om tocmai în această Memorie Primordială, care datorită păcatului 
căderii s-a şters şi şi-a pierdut adevăratul fond în sine. 

Indiferent că practici după Metoda direct Filocalică, sau în Speci-
ficul Carpatin al Pustnicului Neofit, trebuie să fii consecvent şi cu 
perseverenţă. Nu te dezamăgi că o faci cu răceală şi în silă, important 
este să Practici Zilnic. Nu căuta efecte miraculoase, chiar respinge 
orice efect. Voinţa este capacitatea de bază a Practicianului. Mulţi fac 
paradă că nu ai voie să faci nimic „mecanic”. Este o vorbărie de 
„neputincioşi înră iţi”. Fă Practica Gestului ICONIC, sau Rugăciunea 
Minţii, chiar mecanic. Ai grijă, însă, să nu cazi în „instrumentalism”, 
considerând că în Repetarea Rugăciunii, sau în facerea Gestului 
ICONIC, este însăşi Mistica. Nu cădea în „tehnicismul gratuit”; faci 
cutare Gest şi ai efectul respectiv; repeţi de atâtea ori Rugăciunea şi 
gata, ai ajuns la mare performanţă... Nu cădea în „pietismul îngust”, de 
a face ceva evlavios în care este totul. Sau dacă stai o oră la Liturghie, 
gata, eşti mare Creştin. Dar nu exclude „pietismul şi Ritualismul”, că 
sunt totuşi „Puntea” spre Trăirea Veritabilă ce vine cu timpul şi în 
măsura în care tu te Transformi şi ca Personalitate. Noi avem nevoie şi 
de nişte „instrumente”, dar să nu le confundăm cu „conţinutul” însuşi.  
Aşa, Practică Gestul ICONIC oricum, cu tinderea mereu de a-l depăşi 
în Taina pe care o poate Deschide acesta. Gestul ca şi Repetarea Rugă-
ciunii sunt „Deschiderea Uşii de Taină”, urmând apoi „ntrarea în cele 
de Taină”. Cel mai greu lucru pentru mulţi este tocmai „Deschiderea 
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Uşii Mistice”, şi aceasta pentru că fac „filosofia” Deschiderii. Lasă 
toate „filosofările, considerentele” şi începe Practica, chiar cu insufi-
cienţe. Ai grijă, nu fi „gă lăgios şi lăudăros”, Practică în Taină cu ştirea 
Duhovnicului şi eventual a încă unuia care, la fel, Practică Isihasmul. 
Să fie „Lucrarea ta intimă”. Citeşte şi caută mult material în acest sens, 
ca să-ţi măreşti orizontul Conştiinţei. Practica fără „Cultură” devine un 
„fixism” îngust şi chiar nociv. Cel mai mult supără „fixiştii inculţi care 
mai fac şi pe deştepţii”. Prostul se vede după „fixismul inculturii sale”. 
Sunt mulţi „simpli” , dar nu „fixişti”. Este şi o „Cultură mai mică”, dar 
Înţeleaptă. „Cultura” spoită a prostului înrăit este cea mai distructivă. 
Isihasmul este al celor care îşi Deschid „Duhul Înţelegerii de Taină”. 

„Gura mea a vorbit Înţelepciune şi Duhul Inimii mele PRICEPERE”. 
Aceasta este Taina Practicii Mistice Isihaste, PRICEPEREA de Duh 
de Adânc. Cei mai mulţi se plâng de „neliniştea” Minţii şi a Simţurilor. 
Mulţi caută prin Mistică o „Terapeutică a Liniştirii”. Trebuie înţeles 
că Destinul Misticii este mai întâi „Prefacerea în SACRALITATEA 
DIVINULUI”, după care vin efectele de zisă Linişte. Dar în orice „pas 
spre DIVIN” este un „pas şi spre Isihie-Linişte”. Aşa, primul semn al 
Trăirii Isihaste este că totodată cu o greutate, o suferinţă, un necaz, ai şi o 
Mângâiere de Taină, de Isihie, Taina DIVINULUI ce îţi dă „Depăşirea” 
a toate. Isihasmul, deci, nu înseamnă „insensibilitatea la suferinţe şi 
necazuri”, ci „Depăşirea de Taină” a acestora. ICONIC, înseamnă 
„Depăşirea în DIVIN” a obişnuitului. În Practica Gestului ICONIC, 
deci, să cauţi această Depăşire de Taină DIVINĂ, altfel te opreşti într-un 
„gest gol de conţinut”. În Gestul ICONIC te „Aduni şi te Depăşeşti”. 
Nu te lupta nici cu gândurile, nici cu neliniştile, nici cu memoriile 
obsedante; lasă-le să curgă în afara ta, ca pe o „transpiraţie de boală “, 
dar cu „Uşurătatea în Interior”, că te faci Sănătos.  

În Gestul ICONIC de Specific Carpatin trebuie să ai două „stări” 
deodată, una normală a ceea ce eşti tu, cu toate neputinţele, ca exterior, 
şi încă una în Interior, de „Uşurare-Depăşire în Taina DIVINULUI” 
care Pătrunde în tine. Aceste stări să nu se lupte între ele. Fă această 
Practică în Gest de Închinare şi a normalului şi a Supranormalului şi a 
celui ce eşti tu şi a celui în care te Prefaci ICONIC tu. 

Adam este Primul Om Creat şi Părintele Neamului Omenesc. Ca 
să-l conturezi pe Adam, trebuie să-l priveşti în contextul general de 
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Creaţie. Adam-Omul este „Ultimul” Chip de Făptură, după Îngeri şi 
Natură. De aceea este Creat în ultima Zi a Facerii Lumii. El este, 
astfel, şi „Încununarea” Chipului de Creaţie, după care urmează 
„Odihna”, Ziua a Şaptea. În Adam-Omul se „Odihneşte-Împlineşte” 
Opera Lui DUMNEZEU şi totodată Forma de Creaţie. De la Om 
încolo urmează „Alt Drum”, nu al manifestării de Creaţie, ci al 
DEPĂŞIRII Creaţiei în DIVIN.  

Se vorbeşte de o „evoluţie” a Creaţiei, ce ajunge la Chipul de Om 
(prin Spiritualul său), ca Omul apoi să facă „întoarcerea” la Divinul 
din care a ieşit. În sens Creştin, nu este o evoluţie, de la simplu la 
compus, de la ne-spiritual la Spiritual, de la anorganic la Organic, ci 
FIUL DIVIN DESFĂŞOARĂ El Însuşi Creaţia, prin ACTELE Sale 
Direct Creatoare, până la Om, în care „Împlineşte” această Diversi-
ficare de Creaţie, ca Omul, apoi, să facă „Depăşirea” Diversificării în 
UNITATEA acesteia şi în DIVIN. Astfel, nu Creaţiile fac „evoluţie” 
de sine, că fiecare au „Totul Direct” prin ACTUL Creator, ci fiecare 
trebuie să Desfăşoare în proprie Individualitate şi Specific acest „Tot 
din sine”. Dacă Fiecare este o „Altă Faţă a Totului”, nu înseamnă că 
Fiecare a făcut „evoluţia”, ci face „Rememorarea Totului” în proprie 
Individualitate. Şi această REMEMORARE este Taina Fiecăruia.  

În ACTELE sale Creatoare, FIUL DIVIN CREATOR REMEMO-
REAZĂ TOTUL, pe care îl Dăruieşte Fiecărei Creaţii, şi Fiecare 
trebuie să facă Rememorarea în Chip Propriu. Aici sunt zisele 
„Ontogeneză şi filogeneză”, despre care vorbeşte şi Ştiinţa. Omul este 
UNIREA şi DEPĂŞIREA acestora. De aceea, în Destinul Omului sunt 
elemente „Noi” faţă de celelalte Făpturi Create. Biblic, se spune că 
Adam-Omul este „Stăpânul” Naturii, tocmai în sensul acesta, că 
trebuie să facă „DEPĂŞIREA Individualităţii în UNITATEA Proprie, 
şi cu DIVINITATEA. Adam-Omul nu este simpla „Icoană-Imagine” a 
CHIPULUI Lui DUMNEZEU, ci tocmai Prefacerea ca ASEMĂNARE 
de UNIREA a Toate. Zisa „Solidaritate şi Comuniune Cosmică” este 
astfel în Chipul Omului. Nici Îngerii, nici Natura Planetară a zisului 
Univers nu pot face „Unitatea Cosmică” decât prin Chipul Omului. 
De aceea, tot Universul este „cu Ochii pe Om” şi toate „tind spre Om”, 
şi toate caută să se „Unească în Om”. DUMNEZEU ia „Ţărână”, 
adică ia tocmai „Memoria Cosmică” şi din ea face Trupul lui Adam, 
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în care apoi „SUFLĂ” Suflarea de Viaţă.
25

 Iată cele Două Planuri ale 
Omului. Unul este Trupul (Memoria Cosmică) şi altul este DIVINUL 
(SUFLAREA VIE). Trupul lui Adam nu este simpla materie a 
Pământului, ci este „Memoria Întregului Cosmos”. De aceea, în Trupul 
Omului este Cosmosul şi în Sufletul Omului este DIVINUL. Şi Omul 
UNEŞTE Cosmosul cu DIVINUL.  

Se spune că DUMNEZEU Creează Lumea pentru Om. În sens 
Mistic, Creaţia Lumii este în DESTINUL Chipului Omului. Şi ICOANA 
în Sine a acestuia este ÎNTRUPAREA Lui HRISTOS, ARHECHIPUL 
în Sine al OMULUI. Neofit Pustnicul de aceea porneşte, în Teologicul 
său Mistic, de la ARHECHIPUL CHIPULUI de OM Prehristic şi Pre-
cosmic, prin care de fapt se face DESTINUL Cosmic şi Supracosmic al 
Omului, apoi ca Făptură de Om. Adam este Făptura PURTĂTOARE 
Directă a CHIPULUI de Om al FIULUI DIVIN CREATOR şi prin 
aceasta este apoi DESTIN Special pentru Întreaga Creaţie.  

Anticii văd „culmea” Omului în aceea că Uneşte (realizând 
„imposibilul”) Spiritul cu materia. În sens Creştin, Măreţia Omului 
este în UNITATEA Lumii în Sine Însuşi şi, mai mult, în DEPĂŞIREA 
Cosmică în UNIREA cu DIVINUL. Şi toată Taina este ARHECHIPUL 
OMULUI HRISTIC.  

Ca Practică Isihastă, insistăm pe CHIPUL OMULUI HRISTIC, ca 
baza şi fondul întregii Vieţi Mistice. Neofit Pustnicul parafrazează 
citatul Evanghelic prin care HRISTOS este numit Fiul Omului, zicând 

că Omul este Chipul FIULUI OM DIVIN. Omul se face Chipul Lui 
HRISTOS OMUL în Sine, ce este „înaintea” Chipului Făpturii de Om. 
Adam este, deci, în această Dublă Realitate, de Făptură Proprie şi de 
DESTIN ce-i Depăşeşte cadrul Propriei Făpturi. Aici este şi căderea 
Omului, ca „pierderea” DESTINULUI Supra-Adamic şi rămânerea ca 

„simplă” Făptură de Om, din cadrul Lumii. Şi „drama” Omului este în 
„păcatul” opririi DESTINULUI Supracosmic al Omului, ce afectează 
astfel tot „mersul” Cosmic în Sensul său de DEPĂŞIRE în DESTINUL 
Omului. De aceea „plânsul” Omului este „Plânsul Cosmic” şi păcatul 

Omului este mai „vătămător” decât al căderii Îngerilor (care nu 
afectează direct Cosmosul). Îngerii nu au Destin Supracosmic, ci ei 

                                                 
25

 Facere 2, 7. 
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intră tot în DESTINUL Omului şi prin Om fac şi ei Supracosmizarea 
în DIVIN. De aceea, demonii-îngerii căzuţi nu pot intra în Natură 
decât după căderea Omului din Rai, din DESTINUL Supracosmic al 
Omului. Iată marea Responsabilitate a Chipului lui Adam-omul şi 
drama păcatului său. Adam-omul Făptură este descris Biblic tocmai în 

DESTINUL său Supracosmic. Şi, ca Taină , Făptura de Om este Adam 
şi Eva, tocmai ca evidenţierea celor Două Planuri ale Omului, P lanul 
Cosmic şi Supracosmic. 

Adam-Omul este Creat la început Integral şi apoi i se ia „Coasta-

Planul Cosmic” şi se face Eva. De aici, Omul, apoi în Dublă  
Raportare, faţă de sine şi faţă de un Suprasine. 

CHIPUL HRISTIC este în Sine, ca PREOŢIE (DIVINUL) şi 

Biserică (Creaţia), ca DIVIN şi Creaţie. În Chipul Omului ca Făptură, 
acest ARHECHIP se Evidenţiază astfel în Adam şi Eva. Adam-Omul 
rămâne Chip Sacerdotal şi Eva-Omul se face Chipul Bisericii Sacerdo-

tale. Biserica este „Coasta-Memoria” PREOŢIEI, după cum Creaţia 
este Memoria DIVINULUI transpusă şi într-o Fiinţialitate de Creaţie. 

Ca Practică Isihastă, aceste Repere sunt de mare importanţă pentru 
Conştientizarea noastră. Adam şi Eva sunt Egali ca Făpturi-Om, dar 
Specifici ca Evidenţe ale celor Două Planuri ale Omului, ca Plan 

DIVIN şi Plan Cosmic. Biserica-Eva are Destin de UNIRE Cosmică, 
Universul într-o Memorie Integrală! Acesta este Destinul Evei-
Bisericii. Şi concretul acestei Memorii Cosmice este Copilul-Fiul. De 

aceea, Biserica-Eva este Arhechipul de MAMĂ. Memoriile Evei-
Bisericii sunt „Toate Făpturile ca Fiii Lui DUMNEZEU”. Eva-Biserica 
are Taina Memoriei Tuturor Făpturilor Cosmice. Iconografic, Biserica-

Eva este „CARTEA Cosmică”, în care sunt SCRISE SUPRAME-
MORIILE EVANGHELICE ale PREOŢIEI”. Aşa, Biserica-Eva are 
PREOŢIA în Sine, pe care o NAŞTE. Biserica-Eva nu „Slujeşte ca 

PREOŢIE”, dar face un ACT Egal, că NAŞTE Slujirea PREOŢIEI. 
PREOŢIA nu poate Sluji decât dacă are Biserică. Şi Biserica poartă în 

Pântece Slujirea PREOŢIEI. Astfel, Biserica-Eva nu este „inferioară”, ci 
Egală, dar în Slujire Specifică a „Aceluiaşi” ACT LITURGIC, ce este 
Egalitate şi deodată Prezenţă a PREOŢIEI şi Bisericii. 
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La ce Taină să mă opresc, 
 La DIVINUL ce Creează Chipul Lumii 

 Sau la Chipul Creat ce Naşte 
 UNIREA DIVINULUI în deodată 
 CHIP CERESC şi Pământesc!? 

 
Mulţi se plâng că nu pot percepe Taina Gestului ICONIC. Mistica 

Creştină este Mistica HRISTO-FORMEI, cu centrul în PERSOANA 
directă a DOMNULUI HRISTOS. Aşa, FORMA devine tocmai ICO-
NICUL, SACRALITATEA de ARĂTARE A DIVINULUI. Anticii 
considerau Forma ca „învă luirea şi limitarea conţinutului-esenţei”. În 
sens Creştin, FORMA este Ieşirea CONŢINUTULUI în ARĂTARE, 
tot ca Taină şi Necuprins, ca un Absolut şi Interior şi Exterior. Toată 
Creaţia este pe Modelul CUVÂNTULUI CREATOR. „A ZIS şi s-a 
Făcut”, ne relatează Scriptura. CUVÂNTUL este FORMA ACTIVULUI 
PERSOANEI. Anticii puneau Ideea înaintea Cuvântului. În Revelaţia 
Creştină, CUVÂNTUL este chiar Originea Ideii. FIINŢA DIVINĂ în 
Sine, ca TREIME de PERSOANE, nu Gândeşte în Idei, ci în 
CUVINTE-FORME de COMUNICARE, şi aceste FORME apoi au şi 
ca Energii HARICE, zisele Idei-Raţiuni. Ideea este „o Energie de 
Spirit”. Platon dă Ideii şi o „formă arhetipală” enigmatică. CUVÂNTUL 
este Gestul COMUNICĂRII ÎNTREGURILOR-PERSOANELOR 
DIVINE. În CUVÂNT este COMUNICAREA PERSOANEI. Dacă 
Gândul poate fi şi impersonal, CUVÂNTUL este doar PERSONAL. 
Mistica CUVÂNTULUI s-a pierdut, prin înlocuirea sa cu Intelectul-
Gândirea, făcându-se din Cuvânt instrument al Gândirii.  

Pustnicul Neofit extinde Taina COMUNICĂRII în ICONICUL 
CUVÂNTULUI-COMUNICĂRII, ce este Gestul. Dacă CUVÂNTUL 
este Purtătorul COMUNICĂRII, Gestul este CONŢINUTUL COMU-
NICĂRII. Expresia, încărcătura, sunt în Gest. De aceea CUVÂNTUL 
are totodată şi Gest, şi ele se dezvăluiesc reciproc. Filosofii antici 
caută „Interiorul considerat esenţa Divină”. Pentru ei, Exteriorul este 
ne-spiritual. Filosofia antică este filosofia Interiorului. Creştinismul 
vine şi cu un Spiritual al Exteriorului, cum îi zicem noi, ca ICONIC. 
Pentru antici, Gândul-Ideea este Spiritualul. Pentru Creştinism, 
CUVÂNTUL şi Gestul sunt Spiritualul de ARĂTARE şi ca Interior şi 
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ca Exterior. CUVÂNTUL şi Gestul sunt Completul Comunicării, pe 
când Gândul este doar unilateral. CUVÂNTUL este mai mult decât 
Gând, are în sine şi Sentiment şi Formă şi interior şi exterior. Gestul 
este Expresivitatea acestuia. Taina acestora este FORMA ICONICĂ. 

Cine nu se sileşte să intre în Taina ICONICULUI CUVÂNTULUI şi 
Gestului, nu va putea niciodată Trăi Misticul Isihiei Creştine. 
CUVÂNTUL nu este un „instrument”, ci un „VIU de Taină”, o 
Sămânţă a COMUNICĂRII, ce are în Sine pe Cel pe care-l Reprezintă. 

CUVÂNTUL în Minte se face Gând, şi în Inimă se face Sentiment, 
şi în Exterior se face Adresare. Neofit Pustnicul face Mistica UNIRII 
INTEGRALE a CUVÂNTULUI cu PERSOANA-CONŢINUTUL Său şi 
cu toate „Formele” sale de Expresie. Şi aceasta este Taina Gestului 
ICONIC, care este SUPRAFORMA Mistică. Gestul este, deci, SUPRA-
FORMA FORMELOR de COMUNICARE. De aceea Gestul este şi 
„peste” Interior şi „peste” Exterior, şi niciodată nu poate fi 
„Interiorizat, ci doar Supraexteriorizat”. Unii încearcă o „introducere” 
a Gestului în Interiorul Inimii, ceea ce este o mare greşeală, cu efecte 
foarte nocive, că produce o „dublă Personalizare contrară”. În 
Interiorul Inimii poţi folosi Forma CUVÂNTULUI, care este „Înrudit” 
cu Gândul Minţii şi Sentimentul, de unde traducerea CUVÂNTULUI 
Rugăciunii în Gând şi Sentiment. Mulţi fac o „dublă” Personalizare, o 
dată ca Adunarea Interiorului spre Adresare, şi încă o dată ca 
Adresarea propriu-zisă, încât se „despart în două”, o parte ca Activ de 
Adunarea Interiorului, şi altă parte ca Activ de Adresare către 
DIVINUL ce este „exterior” faţă de Interiorul tău. Aşa, se face un 
amestec de Activuri, şi amestec de Interior propriu cu Exterior DIVIN. 
La nivel Psihologic sunt mai multe „procese psihice”, care de nu sunt 
bine controlate şi deosebite fac „mutaţii” Psihologice nocive. Aici cad 
pradă cei mai mulţi mistici.  

Cea mai grea Lucrare este „Adunarea Puterilor Sufletului”.
26

 
Modalitatea Filocalică a Unirii Minţii cu Inima este în acest sens, ca 
Unirea Raţiunii cu Simţirea spre o Voinţă Conştientă. Rugăciunea cu 
Repetarea CUVÂNTULUI-NUMELUI DOMNULUI IISUS este în 
acest scop, cu totodată Adresarea către DIVINUL care să te ajute. 

                                                 
26

 Puterile Sufletului ca nişte zise componente sunt considerate, încă din 

antichitate, ca: Raţiune, Simţ ire, Voinţă.  
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Prima Treaptă Filocalică nu este Unirea cu DIVINUL, ci Chemarea 
DIVINULUI care să Acţioneze pe tine, spre a te Reface ca Integra-
litate. Mulţi trec direct la Unirea cu DIVINUL, amestecând Activul 
Adunării Interioare cu această Unire, ceea ce le falsifică pe amândouă. 
De aceea, Metoda Filocalică cere mult control şi povăţuirea unui 
Duhovnic Iscusit. UNIREA nu o poţi face de la început, fără 
„purificarea şi refacerea” Integralităţii Personale.  

Neofit Pustnicul „sare” peste Interior direct în Exterior, unde se 

poate face de la Început Gestul, că „Intri” în SUPRAFORMA 
ICONICĂ HRISTICĂ. Aici, în Gestul ICONIC Exterior, tu nu mai 
faci Adunarea Componentelor Proprii, ca să câştigi Forma de Persona-

litate, ci te „introduci” direct în SUPRAFORMA PERSONALITĂŢII 
HRISTICE, care îţi DĂRUIEŞTE şi ţie Forma, prin care apoi tu 
Rememorezi Propria Formă. Dacă în Interiorul Inimii, prin CUVÂNTUL 

HRISTIC, Rememorezi cu Mintea şi cu Sentimentul Propria Perso-
nalitate, în Gestul ICONIC nu mai ai nevoie de Activul Minţii şi 
Sentimentului, că Primeşti Rememorarea directă din SUPRA-

MEMORIA ICONICĂ. 

ICOANA, UŞA dintre Lumi 

Neofit Pustnicul are ca ICOANĂ pe MAICA DOMNULUI cu 
PRUNCUL DUMNEZEIESC în Braţe. Această ICOANĂ Supratainică, 
a Chipului Creat care poate să ÎNTRUPEZE pe FIUL DUMNE-

ZEIESC, este cu adevărat Taina POSIBILITĂŢII Creaţiei. Creaţia 
este, ca Fond, Taina ÎNTRUPĂRII LOGOSULUI. Şi POSIBILI-
TATEA acesteia este Taina Arhechipului MAICII DOMNULUI, care 

POATE ÎNTRUPA LOGOSUL DIVIN.  
Originea în Sine este FIUL DUMNEZEIESC ce Creează şi un Chip 

de Creaţie, pe care îl ASUMĂ. Noi suntem între Două Chipuri 

ICONICE, al DIVINULUI HRISTIC şi al Chipului MAICII 
DOMNULUI-Bisericii de Creaţie, ce ÎNTRUPEAZĂ Permanent 
DIVINUL şi Îl face EUHARISTIE-Împărtăşire. Mistica acestui 

LITURGIC este Viaţa Isihastă.  
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Şi după cum ARHECHIPUL Prehristic CREATOR se ÎNTRU-
PEAZĂ şi într-un CHIP de Făptură de Creaţie, ca OMUL-HRISTOS, 
la fel şi Arhechipul de Biserică se Întrupează într-un Chip de Făptură, 
ca MAICA DOMNULUI. 

Fiul nu are pe MAMA sa în Sine, ci din „Coasta” Fiului de Creaţie 
se Creează Chipul de MAMĂ-Născătoarea Fiului. Fiul nu este 
„ambigen-androgin”, cum se tot vorbeşte, ci este Arhechip Absolut, 
care în Destinaţia de Naştere a sa în Lume îşi „scoate” Coasta-
Naşterea Sa într-un Chip de MAMĂ. Fiul nu are în Sine pe MAMA sa, 
ci are în Sine Naşterea Sa (Coasta), care este „Ţărâna” din care se 
Plămădeşte MAMA-Născătoarea Fiului. MAMA, în schimb, are prin 
Natura ei directă, pe Fiul în Sine, fiind însuşi „Chipul Fiului spre 
Naştere”. MAMA deja are în Sine pe toţi Fiii, trebuind doar să-i 
Nască. 

De aici, Arhechipul Chipului MAICII DOMNULUI ca Iconic de 
Creaţie. Doar FIUL Lui DUMNEZEU care ne ARATĂ CHIPUL 
DIVINULUI, doar El este CHIP de ICOANĂ. Neofit Pustnicul pune 
în Raport cu aceasta şi un Chip de Icoană de Creaţie. Doar DUM-
NEZEU poate fi ICOANĂ la care să te Închini. Dar este şi o Icoană-
Sfinţenie-Sacralitate de Creaţie în faţa căreia, de asemenea, te poţi 
Închina.  

Neofit vorbeşte de un „Divin de Creaţie” ca Asemănare în Creaţie 
a DIVINULUI în Sine CREATOR. Dacă nu ar fi şi un „Divin de 
Creaţie”, nu ar fi posibil un Real Dialog  între DIVIN şi Creaţie. 
Dialogul trebuie să aibă un „Egal” cât de cât, altfel nu mai este Dialog. 
Se zice Mistic că este o „Iubire de Creaţie”, care „concurează” real şi 
faptic cu IUBIREA Lui DUMNEZEU, atât în Putere cât şi în Indes-
tructibilitate. Şi prin aceasta Creaţia capătă „statut” de Existenţă în 
Raport cu DIVINUL. Are şi Creaţia un „Absolut de Creaţie” al ei, care 
este Iubirea Arhechipală de Creaţie, ce se traduce prin Chipul de 
MAMĂ-MAICA DOMNULUI. Nu este o „Iubire mai puternică” în 
Lumea Creată decât MATERNITATEA. Dacă în DUMNEZEIRE 
PATERNITATEA este Esenţa FIINŢIALĂ, în Creaţie, Maternitatea 
este Esenţa Fiinţei Create. Dar Maternitatea înseamnă „Naşterea 
Fiului”, după cum PATERNITATEA în DUMNEZEIRE este tot 
„NAŞTEREA FIULUI”. Distincţia Esenţei FIINŢIALE este FIUL, 
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care este în Esenţă ca NAŞTERE. La fel în Creaţie, Chipul Esenţei 
este Fiul, iar Substanţa-Natura este Maternitatea, care dă Substan-
ţializarea Fiului ca Naştere.  

Această Mistică a Arhechipului FIULUI ce se Naşte din Arhechipul 
MAMEI este Fondul Creaţiei. Se zice că nimeni nu a Iubit mai mult pe 
DUMNEZEU ca MAICA DOMNULUI, Ea fiind maximum de Iubire de 
Creaţie. Iată de ce este Icoana de Creaţie, pe care Neofit Pustnicul o 
face „UŞA” de Intrare spre DIVINITATEA Lui HRISTOS. 

Gestul ICONIC al Specificului Filocalic Carpatin este în Asemănare 
cu Ritualul Liturgic, Supraconştientizarea VIULUI PREZENŢEI 
ICONICE HRISTICE. La Filocalici se face Invocarea NUMELUI 
DOMNULUI IISUS, prin care se intră în Legătură cu PREZENŢA 
DIVINĂ. Aici se face Gestul Închinării, prin care VIUL ICONIC se 
face o Realitate. Când te-ai Închinat, Intri deja în acest VIU de 
PUTERE şi PREZENŢĂ DIVINĂ. Gestul aduce PREZENŢA 
HRISTICĂ. 

– Această PREZENŢĂ este ICONICĂ doar prin CHIPUL Lui 
HRISTOS. ICOANA în Creştinism înseamnă CHIPUL Lui HRISTOS. 
Ce nu are CHIPUL Lui HRISTOS, nu mai este Icoană. 

– PREZENŢA ICONICĂ nu este doar o închipuire sau o 
presupunere, ci este un Real VIU DIVIN, care nu depinde de tine, ci tu 
de El. Dacă la Evrei NUMELE Lui DUMNEZEU este „FOC mistuitor”, 
aici, în Gestul Închinării ICONICE, la fel, este „Văpaie arzătoare”. 

Gestul ICONIC HRISTIC este Supraexterior, adică trebuie făcut cu 
toată Integralitatea ta, ca Suflet şi Corp, şi peste acestea. Deci, să nu 
faci Gestul ICONIC doar cu Mintea, sau cu Simţirea, sau cu poziţia 
Corpului, ci cu toate deodată, în UNIRE. Tu ca „Total” să faci Gestul 
ICONIC faţă de VIUL PREZENŢEI HRISTICE. Aşa, Mintea şi 
Sentimentul trec într-o Supra-Formă de ÎNCHINARE ICONICĂ, ce 
depăşeşte şi Mintea şi Inima. În Gestul ICONIC, Mintea şi Inima se 
Închină , dar nu prin Mentalizare sau Sentimentalizare, ci prin Supra-
forma Totală a Integralităţii tale. Aici, în Gest, Mintea şi Sentimentul 
nu mai sunt „instrumente” de Lucrare, ci devin simple componente a le 
Întregului tău, care face Gestul ICONIC. În modalitatea Filocalică a 
Pronunţării Rugăciunii în Inimă, Mintea este Lucrătoare şi Activă. 
Aici, în Gest, Activul este Întregul tău, Suflet şi Corp deodată şi în 
Unire. 
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După ce faci Gestul ICONIC, să Supraconştientizezi că VIUL 
HRISTIC te „Cuprinde” ca într-o SUPRAFORMĂ ICONICĂ, în care 
tu, ca şi o „apă” într-un Vas, iei această Supraformă. Nu-ţi închipui 
cum este această Supraformă, ci doar Conştientizeaz-o cu o Atenţie cât 
mai permanentă, pe ea. Nu-ţi fă nicio imaginaţie, nici cum este 
Supraforma ICONICĂ, nici cum o simţi tu. Să ţi-o „Suprareprezinţi” 
ca un VIU cu o FORMĂ ICONICĂ pe care tu nu o poţi percepe, dar 
care este foarte ACTIVĂ în Sine. La început te vei simţi ca într-o 
„închisoare” unde tu nu mai poţi face nicio mişcare. Fă această 
„Odihnă închis în ICONICUL Lui HRISTOS”. Atenţie, de îţi vin 
gânduri şi amintiri, lasă-le să iasă din tine în „FOCUL ICONIC”, unde 
se vor topi de la sine. Toată Atenţia ta să fie VIUL ICONIC în care 
eşti Închis şi în care „forţat” iei Supraforma Sa, şi în care toate cele din 
tine ies şi se prefac. Tu, „pasiv”, te Odihneşti în ICONICUL HRISTIC. 

Acest „pasiv intra-ICONIC” este, însă, un Supra-ACTIV HRISTIC, 
ce Lucrează asupra ta direct, ce te Supra-Personalizează ICONIC şi pe 
tine. Neofit Pustnicul susţine că mai întâi de a face tu „purificarea şi 
Virtuţile”, trebuie să primeşti „Supra-Forma” ICONICĂ, după care să 
faci şi Activul tău; trebuie să ai mai întâi Modelul, care astfel este 
ICONICUL HRISTIC. Şi, Primind Supra-Memoriile ICONICE, vei 
putea şi tu să Lucrezi cele „Asemănătoare”. Aşa, ca Practică Isihastă 
a Primei Trepte, ca „Gest ICONIC”, nu este accentul pe Purificare şi 
Virtuţi, ca în modalitatea Filocalică Athonită, ci accentul pe RITUALUL 
ICONIC în care să Primeşti Modelele de Memorii de Purificare şi 
Virtuţi, urmând apoi să le pui şi tu în Lucrare Proprie. Făcând Ritualul 
Gestic ICONIC, vei observa că se Trezesc în tine Memoriile BOTE-
ZULUI şi al MIRUNGERII, care îţi „Orientează” Firea spre cele 
Bune. Începi astfel să capeţi o „Vedere ICONICĂ”, prin care 
Deosebeşti răul de Bine. Şi cu această Vedere, apoi, poţi săvârşi 
Virtuţile şi Purificarea. 

Ca extindere a Gestului ICONIC de la Ritualul Gestic pe care-l faci 
tu Personal, în linişte şi în Faţa ICOANEI MAICII DOMNULUI, sau 
în Biserică, să treci concomitent şi la Gestul ICONIC Generalizat, prin 
care la tot ce vezi să dai Supraforma ICONICĂ HRISTICĂ, Văzând în 
toate „Chipul Lui HRISTOS”, acel CUVÂNT prin care toate „s-au 
făcut”. Ca Gest ICONIC, să Vezi CUVÂNTUL CREATOR nu ca 
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Interior, ci ca Supraexterior, ce îmbracă şi Interiorul şi Exteriorul 
oricărui lucru, ca ICONO-FORMĂ. Aşa, totul devine în Ochii tăi o 
Lume Sfântă, PURTĂTOARE de CHIPUL Lui HRISTOS.  

Aceasta este Practica Isihastă a Specificului Carpatin a Pustnicului 
Neofit. Este Rugăciune Permanentă, nu prin Cuvinte, ci prin Gestul 
ICONIC, ca Rugăciune Gestică ICONICĂ. Limbajul Gestic-Ritualic 
este un Caracter autohton ce se păstrează în Specificul Carpatin. Dacă 
deja ai Practica Isihastă în modalitatea Filocalică obişnuită, poţi încerca 
şi Specificul Carpatin, dar cu avertismentul să nu le amesteci, ci să le 
faci pe fiecare separat. Este de fapt acelaşi „Fond Filocalic”, dar 
„Direcţia” este deosebită. Cea Filocalică este ca „Interiorizare” şi cea 
Carpatină este ca „Exteriorizare”. Şi fiecare are „Complexul” său. 

Practica Gestului ICONIC este mai puţin „riscantă”, pentru că este 
Ritual Exterior, în care se evită „magia Minţii şi a sentimentalismului 
bolnăvicios”, care de obicei apare în modalitatea de Interiorizare. 
Eventual, apare un „Ritualism formal”, dar fără declanşarea „explo-
zivităţii subconştientului” din modalitatea Interiorizării. Un Duhovnic 
Bun, însă, poate să te conducă şi în specificul Clasic Filocalic, al 
Isihiei Minţii în Inimă. Majoritatea Duhovnicilor, însă, evită această 
Practică, mai ales la Tineri. Asta nu înseamnă ca nimeni să nu mai 
încerce Practica Isihastă. Cei plini de Râvnă să-şi ia toate precauţiile şi 
să pornească la „Drumul Mistic”, ca Harap-Alb, cu orice risc. Cei 
Sinceri vor birui toate încercările şi piedicile. 

Parabola OMULUI 

* 
În Rai, Adam şi Eva aveau un Chip deosebit. Toate Făpturile şi 

Vietăţile erau PURTĂTOARE de CHIP DIVIN Transpus în Chipuri 
diverse de Creaţie, dar Adam şi Eva mai posedau un „Ceva” care le 
dădea o ÎNFĂŢIŞARE aparte. Îngerii erau Chipul direct Spiritual al 
LOGOSULUI DIVIN şi în aceasta se Asemănau cu EL. Făpturile 
Naturii mărturiseau Nenumăratele Forme ale „CUVINTELOR 
CREATOARE”, care în Cântecul lor de IUBIRE DUMNEZEIASCĂ 
Se Revărsau şi într-o Cântare de Creaţie. Adam şi Eva aveau Chip de 
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OM-NUMELE de Creaţie al Însuşi FIULUI DIVIN care S-a făcut 
totodată şi un Chip de Fiu de Creaţie, OM-CARTEA VIEŢII, OM-
CHIPUL Lui DUMNEZEU transpus şi într-un Chip de Creaţie, în 
totodată ASUMARE DIVINO-Creaţie. Îngerii şi toate Făpturile  
ARĂTAU Coborârea DIVINULUI în „Feţe de Creaţie”. Toate sunt 
PURTĂTOARE de FRUMUSEŢI DIVINE care se fac MODELE şi 
pentru nişte Frumuseţi de Creaţie. În toate acestea, DIVINUL se 
VEDE în Măreţia Sa, chiar dacă Se Descoperă printr-o Natură Creată. 
Dar OAMENII Adam şi Eva aveau o Înfăţişare de „altă” Orientare. 
Toate Făpturile sunt DIVIN care Se „UITĂ” în Jos, DIVIN care se 
„Îmbracă” şi în Haină de Creaţie. O, ce Podoabă este această Haină 
de Creaţie! OAMENII Adam şi Eva, deşi au de asemenea Corp de 
Natură, au PRIVIREA Orientată în SUS. Îngerii şi Făpturile Naturii 
sunt DIVIN care „Se face şi Creaţie”, dar OMUL este „Creaţie care se 
face DIVIN”. În Îngeri şi Natură se VEDE MÂNA DIVINULUI cea 
Măiastră şi Minunată. Dar în OM nu se mai VEDE doar DIVINUL, ci 
se Vede DIVINUL cu Firea Creată Împreună şi deodată. Şi Firea 
Creată a OMULUI are o „PRIVIRE Dincolo de sine”, ce-i dă o 
„ÎMBRĂCARE a Creatului în CHIP DIVIN”. Dacă în Îngeri şi Natură 
DIVINUL Se Îmbracă în Chip de Creaţie, în OM, Chipul Creat se 
ÎMBRACĂ în CHIPUL DIVIN. În Natură trebuie să Vezi DIVINUL 
sub „ascunzişul” Chipului Creat, iar la Omul Adam şi Eva trebuie să 
Vezi CHIPUL Lui DUMNEZEU „în Afară”. 

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. 

Şi OAMENII Adam şi Eva aveau astfel o ÎNFĂŢIŞARE aparte, în 
care CHIPUL Lui DUMNEZEU trebuia să se ARATE la FAŢĂ.  

În Rai totul era aşa de plăcut şi tihnit, dar se AŞTEPTA cu 
nerăbdare „ARĂTAREA FEŢEI Lui DUMNEZEU”. 

Şi ARĂTAREA avea să fie în CHIPUL de OM. Adam şi Eva erau 

cei care PREGĂTEAU, prin Chipul de Făptură de OM, să VINĂ 
Însuşi DUMNEZEU FIUL şi să Se ARATE. 
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O, TAINĂ minunată şi înfricoşătoare! 
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”. 

 
** 

În Rai era totul de o Frumuseţe nespusă. În mijloc se ÎNĂLŢA 
parcă până la Cer POMUL VIEŢII. Aici Adam şi Eva stăteau cel mai 
mult. Aici Se ARĂTA adesea DOMNUL şi VORBEA cu ei. Acest 
POM se deosebea total de ceilalţi. Avea o „Culoare mai VIE” şi cu 
FLORI ce nu semănau cu cele Pământene.  

Era o TAINĂ încă „neştiută” ce RODURI va face acest POM al 
VIEŢII.  

Din toţi Pomii au mâncat câte un Rod, dar din POMUL VIEŢII 
încă nu. Şi era ceva minunat când Eva stătea adesea în Genunchi sub 
EL şi îi cădea pe Piept o FLOARE, care apoi dispărea undeva în ea. Şi 
de fiecare dată se repeta acest fapt, de parcă toate FLORILE 
POMULUI VIEŢII tindeau să-i cadă pe Piept. 

Nu departe mai era încă un „pom, urât şi gol”, pe care „chipul unui 
şarpe” se profila fantomatic. Acesta, deşi nu avea frunze şi flori, avea 
în schimb un „fruct lucios şi de un negru obsedant”. Toate Vietăţile 
ocoleau acest loc dintr-o repulsie inexplicabilă. Ochii „şarpelui 
fantomatic” îi atrăgeau uneori pe Adam şi Eva, care apoi fugeau pur şi 
simplu cuprinşi de frică. DUMNEZEU îi avertizase ca nu cumva să 
„mănânce” din acest pom, pentru „că vor muri”. 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). 
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*** 
DUMNEZEU a Creat Lumea sub formă de Trei Chipuri, ca Îngeri, 

ca Făpturile Naturii şi ca Om. Îngerii au fost Creaţi ca Primele 
Făpturi, care să fie Creaţiile Cerului. Chipul lor este direct Spiritual. 
Nu se ştie însă de ce o parte din Îngeri, în frunte cu unul dintre ei pe 
nume Luceafăr-Strălucitorul, au căzut din Cer şi s-au făcut demoni 
întunecaţi. DUMNEZEU, după ce a făcut Pământul cu Raiul, le-a dat 
şi lor un „loc-pomul căderii, cel fără verdeaţă şi gol”, în care să stea 
„ascunşi”. DUMNEZEU, care ce a Creat nu poate distruge, pe aceşti 
Îngeri ră i nu i-a omorât, ci i-a „închis 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 îmchisoare cu orce preţ. Am găsit 
posibilitatea. Eva-Omul va fi eliberarea noastră. Să facem totul ca să o 
momim să mănânce din „rodul pomului nostru”. Aşa vom putea intra 
în Om şi prin el în Natura toată. Să ne grăbim, până nu se va face 
„coborârea” FIULUI DIVIN în Chip de Om, că atunci nu mai este 
nicio şansă. Aţi văzut „Semnul VENIRII LUI” prin „FLOAREA din 
POMUL VIEŢII”, care pică pe Pieptul Evei. Să facem ceva prin care 
să împiedicăm TAINA NAŞTERII FIULUI DIVIN în Chipul de Om. 
Eva trebuie câştigată de partea noastră. Prin Eva vom „naşte lumea 
noastră demonică”, oprind „Naşterea Lumii DIVINE” pe Pământ. 
Trebuie să câştigăm Pământul ca „împărăţia noastră”... Şi le-a plăcut la 
toţi demonii planul lui Lucifer. 

 
**** 

Minunat era Chipul Evei pe Zi ce trecea. Se Învăluia tot mai mult 
de o TAINĂ DIVINĂ. FLORILE din POMUL VIEŢII începeau să dea 
în Pârgă... „RODUL POMULUI VIEŢII” era AŞTEPTAT de tot Raiul, 
ca „DESCOPERIREA TAINEI Lumii”. Şi aceasta era legată de TAINA 
Evei. Nu ştia nimeni însă cum anume este. 

Lucifer privise cu atenţie „Facerea Omului”. Văzuse cum DUM-
NEZEU l-a creat mai întâi pe Adam, în care a „SUFLAT” acel „Suflet 
Creat de Om-Asemănarea CHIPULUI Lui DUMNEZEU”. A văzut 
cum a „luat Coasta-Chipul Adamic” şi din aceasta a Creat-o apoi pe 
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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”. Vasăzică, 
Adam are în el doar o Suflare, pe când Eva are „Două Suflări”... 
Aceasta l-a surprins pe Lucifer, TAINA „Celor Două Suflări” ale Evei. 

Asta înseamnă că DUMNEZEU are un „Gând special” cu Eva. 
Sufletul Evei este la fel cu al lui Adam, Creat de SUFLAREA direct 
DIVINĂ. Dar Sufletul Creat al Evei „Întrupează” direct „Chipul 
Sufletului Adamic” ce este ca o „Sămânţă”. Vasăzică Sufletul Evei are 
„Două Destinaţii”, o dată să „Întrupeze un Anume CHIP de LOGOS 
DIVIN” (ca şi Sufletul Adamic), dar mai face „în plus” şi o Întrupare a 
„Chipului Sufletului lui Adam”. Eva este Creată de DUMNEZEU să 
Întrupeze „deodată şi DIVINUL şi Chipul Creat”, sau mai bine zis să 
Întrupeze în „UNIRE Creatul cu DIVINUL”. În Adam nu este 
UNIREA ci „Distincţia-deosebirea” dintre DIVIN şi Creaţie. Adam 
este „PURTĂTOR de DIVIN”, pe când Eva face şi UNIREA cu 
DIVINUL. Aceasta înseamnă „Taina Chipului de MAMĂ”. MAMA 
va Naşte „Sămânţa Creaţiei în UNIRE deodată cu DIVINUL”. Şi 
astfel DIVINUL are „Trecere liberă în Creaţie şi Creaţia are posibi-
litatea şă 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 or ice 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 pe sine, ca să „uite” 
de GUSTUL DIVIN... Şi Lucifer scoate un chicot de bucurie 
demonică... 
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***** 
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 „Cunoaş-
terea Creaţiei”. Contempla ore în şir toate cele din jur şi făcea dis-
tincţia între CHIPUL Lui DUMNEZEU şi Chipul Creat... Îi Povestea 
apoi Evei Minunăţiile pe care le Descoperea. Eva, la rândul ei, făcea 
nişte gesturi ce-l surprinseră pe Adam. Eva îl strângea mai cu insistenţă 
de Mână şi se lipea des de el... Adam nu ştia cum să-i răspundă... El 
Vedea în Eva o Taină încă „necunoscută”. Vedea mai ales un „CEVA 
DIVIN” care „CREŞTEA” în ea. Privirea lui Adam „pătrundea” până 
în adâncurile Evei şi Vedea „Coasta-Chipul său” Întrupat, ca o 
„Sămânţă în Pământ”. Se mira şi el, cum de Eva are „Chipul Adamic” 
deja în sine. El Vedea în Eva Taina Propriului Chip.  

– Adame, îi zice Eva într-o Zi, mi-a spus „şarpele” că de ce tu nu 
mă Iubeşti?... Noi trebuie să fim „noi înşine”, iată „taina noastră”... 

Adam, surprins, o avertizează: 
– Ai grijă, Eva, să nu cazi în momeala „şarpelui”. Eu „Deosebesc” 

clar CHIPUL DIVIN de Chipul de Creaţie. Dacă desparţi Chipul de 
Creaţie de Cel DIVIN se produce o „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 
care ai fost Creată. Eu, Adam, am doar o singură PECETE, a CHI-
PULUI DIVIN, pe când tu, Eva, ai „DOUĂ PECEŢI-CHIPURI”, fapt 
ce îţi dă un Chip „Special”, un „Suprachip”, care este Taina Chipului 
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de MAMĂ. Eu, Adam, sunt Om-simplu, pe când tu, Eva, eşti „Om-
Dublu”. Eu, Adam, „nu te conţin pe tine, Eva”, dar îţi Dăruiesc 
Pecetea-Coasta-Chipul meu Adamic ce se UNEŞTE cu PECETEA 
CHIPULUI DIVIN şi aşa în tine se face Taina UNIRII Chipului Creat 
cu CHIPUL DIVIN. Iată Taina „Suprachipului” de MAMĂ, ca fiind 
cel ce „Întrupează” deodată Chipul Creat cu Cel Divin, spre a-l naşte. 

Eu, Adam, nu pot „Îmbrăca” DIVINUL cu Chipul meu, ci eu mă 
Îmbrac în CHIPUL DIVIN, pe când tu, Eva, ÎMRACI şi CHIPUL 
DIVIN şi pe cel de Creaţie în UNIRE. Minunat este Suprachipul tău de 
MAMĂ! 

Eva îi răspunse: 
– „Şarpele” mi-a spus că adevăratul meu „chip de Eva” este 

„Chipul de Femeie” şi nu de MAMĂ, cum susţii. „Chipul de Femeie” 
este Taina Lumii, nu Chipul de MAMĂ. Şi ca să cunosc aceasta 
trebuie să „mănânc din pomul şarpelui”... 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. 
 

****** 
Se ştie ce a urmat. Eva a „mâncat din pomul demonic” şi Adam a 

urmat-o... Şi s-au „văzut dintr-o dată goi”... Adam nu mai avea 
„ÎMBRĂCĂMINTEA de DIVIN” şi Eva nu mai avea Suprachipul de 
MAMĂ. Adam a rămas simpla Făptură de Om-Chip de Creaţie şi Eva 
a rămas Chipul de simplă Femeie.  

Eva avea „Menirea” să fie Chipul ÎNTRUPĂRII FIULUI DIVIN, 
ca Chipul de Taină al MAICII DOMNULUI. 

Creaţia, pierzându-şi „Destinul SACRU”, intră în „altă” Istorie, 
până se va „Naşte Noua Evă” care să NASCĂ pe HRISTOS, MÂN-
TUITORUL Lumii.  
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FLOAREA din Rai 

În iad deodată apare un demon grăbit şi alarmat. Vine de undeva de 
departe, dintr-un ţinut al pământenilor. Are o expresie de panică şi 
totodată de „ceva" tainic. Îşi face loc forţat până ajunge la scaunul 
luciferic.  

– S-a născut „FLOAREA din Rai”... şi repetă ca un posedat mereu 
aceasta... 

– Ce „FLOARE”, încornoratule, şi tu ai luat-o razna?... ripostară 
cei din garda luciferică.  

De la o vreme mulţi demoni, nu se ştie din ce cauză, „înnebuneau”, 
cu nişte simtome curioase, unii strigând că „sunt Îngeri”, alţii că au 
început să simtă un fel de „inimă” în ei, că văd „Lumini”, că aud nişte 
„Glasuri profetice” şi, mai mult, soseau din lumea Oamenilor tot felul 
de „zvonuri” ce îl puneau pe gânduri pe Lucifer, mai marele demonilor.  

– FLOAREA din Rai... FLOAREA din Rai..., repeta acum demonul 
ce se prezenta înfricoşat... 

– Ia spune mai amănunţit, ce înseamnă aceasta?... îl luă cu binişorul 
Lucifer. 

– Nu ţi-aminteşti că în Rai Eva, de câte ori mergea să se Închine 
DOMNULUI la POMUL VIEŢII, de fiecare dată îi cădea pe piept o 
„FLOARE de Taină”.... pe care tu, Lucifer, ai încercat s-o „iei şi n-ai 
putut”?... 

– Ce, mă, prostule?... cum n-am putut?... din contră, i-am luat-o, că 
Eva a mâncat din „pomul nostru demonic”... 

– Ei... acum s-a Născut tocmai această „FLOARE de Rai”... 
Undeva, într-un ţinut al pământenilor, s-a Născut „Fiica Evei”, cea 
care trebuia să se Nască din FLOAREA POMULUI VIEŢII” şi pe care 
tu, Lucifer, ai împiedicat-o... 

– Nu se poate... nu se poate..., începu să strige furios Lucifer... ai 
înnebunit tu, încornoratule , ca şi ceilalţi care faceţi pe „nebunii”... 
luaţi-l şi bateţi-l până îi vine „mintea la cap”... 

– Lucifer, este adevărat ce-ţi spun... S-a Născut FLOAREA din 
Rai... i-am văzut „Semnele”... şi cu răcnete de plâns demonic îi înfioră 
pe toţi... 

– Ce „Semne”?... spune mai repede... 
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– S-a Născut o Copilă ce nu seamănă cu nici una... are pe Piept 
„Semnul CĂRŢII FIULUI DIVIN", şi are o „INIMĂ” ce Bate... ce 

Bate... ah... nu pot spune, că simt că mor... E INIMA parcă a Lumii 

întregi... INIMA... INIMA... noi nu mai ştim ce este INIMA... eu am 

Văzut-o la această Copilă-FLOAREA din RAI... INIMA... INIMA... 

INIMA... Şi ca un nebun se zvârcoleşte pe jos de îi băgă în sperieţi pe 

toţi demonii. Însuşi Lucifer căzu de pe scaunul său... 

– Vasăzică, s-a Renăscut Chipul Evei, Chipul de Taină al Lumii, 
care va NAŞTE pe FIUL Lui DUMNEZEU... Ah!... cât am vrut eu să 

împiedic această Întrupare a FIULUI... şi nu se poate... EL este mai 

tare decât mine”..., gândeşte în sine Lucifer, şi furios strigă: 

– Demoni, încă o dată la treabă serioasă... Să urmărim atenţi ce va 

urma şi să facem tot ce este posibil să prevenim... să prevenim... încă 

nu e pierdută lupta noastră... 
 

INIMA, TAINĂ şi GRĂIRE 

INIMA DUMNEZEIRII 

Eşti, FIUL Lui DUMNEZEU, 

Care o Dăruieşti lumii, 

PÂINEA IUBIRII, 

Însuşi CHIPUL Tău. 

 
INIMA DUMNEZEIASCĂ 

Nu putea să-ncapă 

Decât într-o altă 

INIMĂ de Taină 

Mare cât o Lume, 

Inima de MAMĂ, 

Al IUBIRII CHIP 
Prefăcut în Trup. 
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INMĂ DUMNEZEIASCĂ, 
CHIPUL Lui HRISTOS, 
INIMĂ cât Absolutul, 
Curgi în Revărsare, 
SÂNGE-mpărtăşire, 
POTIR de IUBIRE. 
 

BUCURĂ-Te, ICOANĂ, 
INIMĂ în Rugăciune, 
Feciorelnică de-a pururi, 
CHIPUL MAICII DOMNULUI. 
 
Şi peste INIMĂ 
Încă o TAINĂ mai este, 
DUHUL care BATE 
Fără de oprire, 
DRAGOSTEA în Amintire. 

INIMA, 

Înfăţişarea PERSOANEI 

S-a vorbit mult despre Inimă, de la „centrul” vital până la „sediul” 
Inteligenţei, Intuiţiei şi Sentimentelor.  

„Ideile Mari vin din Inimă”. 
Se consideră şi o „metafizică” şi o Teologie Mistică a Inimii. Aşa, 

Inima ar fi „organul fereastră” prin care se trece de fapt „dincolo” 
spre „Origini şi Lumea necorporală”. În cosmogoniile antice, lumea 
s-a gândit cu „Inima Zeului” demiurg.  

Inima este „TRONUL Lui DUMNEZEU”; are în sine „ÎMPĂRĂŢIA 
Lui DUMNEZEU”; este ALTARUL şi Sălaşul Spiritului; este „Sfânta 
Sfintelor” Templului şi Sionului, Centrul lumii; este „Supraspaţiul 
Originar” al Existenţei. 

Inima este considerată ca elementul Pământului şi totodată al 
Focului-Luminii, Inima-Cupa Sacră de Pământ în care este FOCUL-
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SOARELE DIVIN din care emană Lumina. Aşa, prin „Ochii Inimii” 
se vede de fapt. „Soarele răspândeşte Lumina, precum Inima Răsuflarea”. 

„POTIRUL” Creştin este „INIMA Lui HRISTOS”, în care este 
Însuşi SÂNGELE-LUMINA Lui HRISTOS ca ÎMPĂRTĂŞANIE. 

Este o „Inimă Cerească”, o „Inimă Pământească” şi o „inimă indi-
viduală”. 

Inima este „Sediul” Inteligenţei, Voinţei-Acţiunii şi al Vieţii în 
general. 

La „judecata” Sufletului se pune în „balanţă” Inima, cât este de 
„grea” ca Bine sau rău. 

În Inimă este „Conştiinţa DIVINĂ”, cât şi Conştiinţa proprie. 
DIVINUL din tine este „Glasul Inimii”, zice un proverb.  
În tradiţia Biblică, Inima este „Omul INTERIOR”, sediul 

„PRICEPERII”. „Gura mea a grăit Înţelepciunea şi Cugetul Inimii 
mele PRICEPERE”, zice o cântare teologică.  

Aşa este o distincţie între Minte şi Inimă. Mintea este Înţelepciunea 
şi Inima este Priceperea-Eul-Conştiinţa Înţelepciunii.  

Se zice că Inima este primul Organ ce se formează la făt şi ultimul 
Organ care putrezeşte după moarte (după patruzeci de zile). 

Se spune că DUMNEZEU, după ce „face pe Adam” îi „Suflă  
SUFLARE” şi aşa „se face Suflet VIU”, ceea ce ar însemna tocmai 
„TAINA INIMII”.  

Astfel, Inima ar fi „pământ adamic”, Model-Inteligenţă Cerească-
Spirituală şi SUFLARE-SPAŢIU DIVIN. De aceea se zice că „atâta 
Viaţă şi Suflet ai, câtă Mărime de Suflare”. Mistic, se aminteşte de 
„deschiderea Inimii, prin lărgirea Suflării”, sau de „unirea Minţii cu 
Suflarea”. 

DIVINUL nu poate „încăpea” în „altceva”, dar poate încăpea în 
INIMĂ, unde SUFLAREA DIVINĂ şi-a pus PECETEA.  

Păcatul atinge direct Inima, atât ca Spirit, cât şi Corp, de unde 
degradările respective. 

Inima este „Supraspaţiul” atât al Spiritului, cât şi al materiei, ca 
„legătură-punte” dintre Suflet şi Corp. De aceea în Inimă se 
Memorează atât Spiritul cât şi cele trupeşti (Inima-creierul de Taină), 
de unde ea este sediul atât al „treziei”, cât şi al subconştientului şi 
chiar sediul „somnului-uitării”. „Dorm, dar Inima mea veghează”. 
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Inima este „Cămara ascunsă”, în care poţi face ALTAR sau 
desfrânare. 

„DUH Nou şi Inimă Nouă” (Ezechil 36, 26).  
Inima este o „Teofanie”, Oglinda Lumii nevăzute. 
În Inimă sunt „gândurile cele mai ascunse”, baza naturii Intelec-

tuale. 
Inima este Taina Lui HRISTOS Întrupat. 
Inima a devenit simbolul „dragostei” profane. 
Inima este însăşi Taina Fiinţei Create. 
Caracterul de bază Creştin este Taina Persoanei, în care subzistă 

„puterile” Sufleteşti şi din care ies Virtuţile. Noi suntem dihotomie 
Suflet şi Corp (Fiinţă şi energii de creaţie), şi Sufletul are în capaci-
tăţile lui Spiritualul DIVIN (ca Pecetea DIVINĂ) şi Spiritualul propriu 
de creaţie ce este transpus totodată şi în energiile Corpului. Mai mult, 
Sufletul are Pecetea TREIMII DIVINE, de unde Taina Triadică a 
„Puterilor Sufleteşti”. Şi precum DIVINUL este PERSONAL, la fel şi 
Sufletul nostru este Persoană de Creaţie. De aici un fel de „reper” al 
Persoanei noastre, ca „Trifiinţialitatea Sufletului creat”, ce nu-i atinge 
„simplitatea” de esenţă Spirituală creată. Aşa, filocalic, Sufletul nostru 
are „triada”: „Minte, poftă şi iuţime”, corespondenţa anticilor, Gândire, 
Simţire şi Voinţă. Şi din acestea corespondenţele: Spiritual, Duh-Fire 
şi Eu Personal-Inimă. Unii confundă Simţirea cu Inima. 

 Este o „analogie” între Configuraţia de Taină a Sufletului şi struc-
tura fiziologică a Corpului. Toate misticile au căutat aceste legături 
intime. Şi în sens Creştin avem câteva repere. Aşa se vorbeşte de o 
Minte a Sufletului şi de o „minte” a Corpului, ca şi de o Inimă a 
Sufletului şi o Inimă corporală. 

Inima este totodată ca Înfăţişare de Suflet, ca Organ de Corp şi ca 
UNIREA Sufletului cu Corpul, în „Tainicul Trup”.  

Noi am „uitat” de Taina „Trupului”, care s-a pierdut la căderea din 
Rai, Adam şi Eva rămânând „goi”. Este o Taină „Veşmântul” peste 
Unitatea Suflet şi Corp, ce este tocmai „Trupul”, Se vede că, la toate 
Făpturile, Corpul are o „veşmântaţie naturală” (păr, culori, diferite 
adausuri), doar Omul a rămas „gol”.  

Se spune că „Haina face pe Om”, adică o Memorie primordială , că 
„Veşmântul-Trupul” arată la Faţă Persoana Omului. „După cum este 
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Înfăţişarea, aşa este şi Sufletul său”, mai zice o vorbă. Atenţie, să nu 
se confunde „corpul” cu „Înfăţişarea” (care este Tainicul de UNIRE 
Suflet şi Corp, uitat de noi, datorită păcatului).  

Sunt mai multe conceperi, referitor la „configuraţia” Omului.  
 1) Filosofic: Nous (Spiritul); Psyche (Sufletul Vital); Soma (corpul 

material).  
În Spirit sunt „Raţiunile-Loghii Divini”; Psyche-Sufletul reflectă 

atât Spiritul cât şi corpul-Soma, de unde partea „Raţională” şi cea 
„iraţională” din Sufletul Vital. Sufletul ar avea astfel trei atribute-
puteri, ca Gândire, Simţire şi Voinţă, altfel zis, „Minte, poftă şi 
iuţime”. 

2) Religios: Suflet; trup; DUH.  
În Suflet este „SUFLAREA HARICĂ DIVINĂ”, ce este CHIPUL 

DUHULUI SFÂNT, şi care, de este pusă în „Lucrare”, va „Înduhovnici” 
puterile Sufleteşti (Minte, Simţire, Voinţă), şi, mai mult, se va prelungi 
şi în trupul material.  

3) ICONIC: CHIPUL Lui DUMNEZEU şi Fiinţa Personal-
Individuală Creată, ca un „dihotomism” strict. 

Şi Fiinţa Creată are, la rândul ei, Sufletul direct Fiinţial de Creaţie 
şi energiile sale Corp. Sufletul are în sine CHIPUL TRINITAR al 
CHIPULUI DIVIN, ce se transpune ca o „Trifiinţialitate” a Sufletului: 
Conştiinţa, Duhul şi Eul-Personal (ce sunt altceva decât zisele puteri 
ale Sufletului, ca Minte, simţire, voinţă). Neofit deosebeşte Sufletul ca 
Fiinţialitate Creată de energiile-puterile sale. 

Sufletul ca Fiinţialitate este dincolo de energiile sale de creaţie, dar 
le „emite” ca prelungire de Fiinţialitate şi din „oprirea” energiilor 
Sufletului se configurează „corporalitatea” materială. 

De aici deosebirea pe care o face Neofit între Suflet-Fiinţă  
(Entitate, Duh, Eu Personal) şi energiile sale de corespondenţă (Minte, 
simţire, voinţă), şi Corpul cu propriile corespondenţe (nervi, senzitiv, 
materie). 

Dar această „configuraţie” este într-o „Întrepătrundere” globală, cu 
legături şi răspunsuri reciproce. Sufletul în sine este „Trifiinţialul 
Creat” (Entitate, Duh, Eu-Personal), care se manifestă energetic 
(Minte, Simţire, Voinţă), şi se structurează Corporal (nervi, senzitiv, 
organe materiale). 
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În Integralitatea sa, Sufletul şi Corpul sunt un complex propriu, 
Fiinţial şi energetic, şi „peste” acestea este „SUPRACHIPUL PECETEI” 
CHIPULUI Lui DUMNEZEU. 

Ar veni, DUHUL DIVIN ca PECETEA CHIPULUI Lui DUM-
NEZEU şi „Duhul de Creaţie” ca Suflet, şi manifestările lor ca energii 
cu funcţiile organice corporale. 

Neofit consideră că „SUFLAREA DIVINĂ” dată lui Adam este 
CHIPUL şi Asemănarea, numite de cei vechi ca „DUH”. De unde 
Filocalicul DUH, Suflet, corp.  

Deci, cunoscând aceste repere, putem să înţelegem raportul mistic 
dintre modalitatea Carpatină şi celelalte. 

Sufletul nostru este, cum s-a zis, o „Trifiinţialitate” cu Pecetea 
TREIMII DIVINE, ca: Chip-Conştiinţă (Pecetea TATĂLUI); Duh-
Fire (Pecetea SFÂNTULUI DUH); Eu Personal-Inima (Pecetea 
FIULUI). Şi acest Chip direct de Suflet (Psyche) se transpune ca 
Psihologic: Minte, Simţire, Voinţă (calităţile Sufletului) şi totodată se 
transpune în Fiziologicul Organic Corporal, ca: sistem-nervos-sex; 
sistem circulator-digestie; organe-materie corporală. 

Şi în UNIRE toate aceste „Planuri” sunt Personalitatea-Indivi-
dualitatea. 

Sufletul este Persoana, Psihologicul (Suflet în Corp) este 
Individualitatea şi Fiziologicul este Caracterul biologic. Şi în toate este 
„ACELAŞI Chip al Persoanei”, care are cele Trei transpuneri (Suflet, 
Individualitate, materialitate). Astfel, Sufletul are „asemănarea” cu 
Individualitatea şi organicul material şi fiecare este o „asemănare-
înrudire de Chip” a celorlalte, dar în „specificul” lor.  

Se vorbeşte de Înfăţişarea Sufletului, ca un „Duh asemănător cu 
Individualitatea Corp” (ce are Cap, piept, membre). Capul este Chipul 
Conştiinţei, Minţii şi Sistemului nervos; P ieptul este Chipul Duhului, 
Simţirii şi circulaţiei energetice; Membrele (mâini, picioare) sunt 
Chipul Eului Personal, al Voinţei şi al organelor corporale. Şi fiecare 
are câte o „REPREZENTARE” proprie: Capul: Trezia, Gândirea, 
sexul (Conştiinţa, Mintea, Sistemul nervos); Pieptul: Memoria, 
Sentimentul, Vitalitatea; Membrele: Vorbirea, Gestul, Semnificaţia. 

Şi ca UNIRE este INIMA-Personalitatea, Individualitatea-Activul 
propriu. Astfel, INIMA are Trei Reprezentări: Persoană-Spirit (Psyche-
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Suflet), INIMA Sufletească; Persoană-Individualitate (Psihologic), 
Inima Trupească; Persoană-biologic (Fiziologic), Inima Organică. 

Şi toate sunt, de fapt, o „UNICĂ INIMĂ-UNICĂ PERSOANĂ”, ce 

„Bate” în Trei Planuri deodată. 
Şi această „INIMĂ UNICĂ” este „ÎNTREGUL PERSONAL-

Individual-biologic”, ca Taina INIMII de Rai, „INIMA TRUPULUI-

ÎMBRĂCĂMINTEA VIE”, pierdută prin păcat, atât de Îngerii căzuţi, 
cât şi de Om. 

Sfinţii Părinţi Creştini vorbesc mereu de „INIMA de TAINĂ”, 

peste „inima organică”. Şi misticile antice amintesc de „misterul 
inimii”, dar ca „centru de interiorizare”. În sens Creştin, Inima nu este 

„interiorizare”, ci „SUPRAEXTERIORIZAREA peste interior şi 
exterior”, de „INIMA PERSONALITATE”. 

Este o tradiţie mistică ce spune că, în Rai, la „exterior” era Sufletul, 

care se vedea primul, şi Corpul se vedea în „spatele” Sufletului, iar 
peste acestea era „Tainicul TRUP-Veşmânt, INIMA Personalitate”, 
încât Adam, când pune „Nume” Vieţuitoarelor, prin această Vedere 

are acces direct la „caracterul-firea” fiecăreia. 
Anticii consideră „interiorul” ca „Taina Vieţii”, ce este „chipul căderii” 

din Rai, când „INIMA Personalitate” se pierde şi Sufletul se 

„umbreşte” şi Corpul se face „compensaţie” atât de Suflet, cât şi de 
INIMA Personalitate. 

Adam şi Eva rămân cu „trupul de piele”, adică „golul” Corporal, 

peste care trebuie să se pună „îmbrăcămintea” de frunze-haine, iar 
„INIMA SUPRAEXTERIOARĂ” nu mai este să „Oglindească” atât 

Sufletul, cât şi Corpul; pielea oglindeşte „golul” de acestea. 
În sens Mistic Creştin, noi insistăm pe evidenţierea „Refacerii” 

INIMII Personalitate, Veşmântul de HAR, sau „HAINA de Nuntă”. 

Noi, după cădere, credem Sufletul ca „interior” şi INIMA Persoană 
ca un „Interior” al însuşi Sufletului. În realitatea de Rai, Sufletul este 
la „vedere” şi INIMA Personalitate este SUPRAEXTERIORUL-Haina 

de Nuntă Duhovnicească. Totul va fi la „Vedere”, zice DOMNUL şi 
nimic „ascuns” (chipul păcatului). TAINA nu este „ascunsul”, ci acel 
„MINUNAT VEŞMÂNT” ce Îmbracă totul şi din care „Izvorăşte” 

totul.  
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Acest paradoxal „INTERIOR şi Exterior” deodată şi peste ele este 
CHIPUL TAINEI Creştine. Şi INIMA Persoană-Trup este Chipul său. 
Afirmaţia „vor fi un Trup” înseamnă că vor fi un „ACELAŞI” CHIP 
de INIMĂ, în care se face „UNIREA Oglindire” atât a Interiorului cât 
şi a Exteriorului, în care „dimensiunile” se transcend. 

 
Fiecare suntem INIMA din noi 
În Înfăţişare. 
 

Inima de Suflet, Inima de Corp, 
Fac un „singur” Trup. 
 
IISUSE, Inima mea 
Doreşte Întâlnirea cu INIMA Ta  

În INIMA POTIR, 
Unde DUMNEZEU şi Făptură 
Sunt un „Singur TRUP”. 

ÎNTÂLNIREA în INIMĂ 

 
În sens Creştin, INIMA este totodată Taina ICOANEI. De aceea 

INIMA ca ICOANĂ Arată, nu ascunde, descoperă, nu închide, 
Dăruieşte, nu acaparează. Astfel, INIMA nu este „interiorizare”, cum 
de obicei se consideră, ci este tocmai „PRINOSUL SUPRAEXTERIO-
RIZĂRII”. Anticii care văd Divinul o „esenţă” fac „interiorizarea”, dar 
în viziunea Creştină DIVINUL, fiind PERSOANĂ, „esenţa” este în 
„Deschidere”, nu în „simplificarea închiderii absolute” (esenţă) 

Trebuie cu insistenţă evidenţiat acest fapt specific creştinismului.  
O inimă de „interior” nu este creştină. O INIMĂ de DĂRUIRE, de 

ARĂTARE, de SUPRAEXTERIOR, este INIMA HRISTICĂ, 
INIMA-ACELAŞI TRUP, INIMA EUHARISTIE. 

Este o parabolă în care se spune că Omul, pierzând Raiul, s-au rupt 
în el Mintea de Simţuri, Sufletul de Corp, iar Organele de asemenea au 
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ajuns într-o dualitate contrară (capul-sex; inima-digestie; organic-
anorganic). Şi, de aici, intuiţia mistică de „refacere” a integrităţii 
pierdute, prin „reunirea contrariilor”.  

Misticile magico-oculte vorbesc de reunirea Capului-minţii cu 
sexul-energia (masculinul cu femininul, până la orgiile metafizico-
religioase); misticile pietiste vorbesc de reunirea doar în simţuri (până 
la sentimentalismul exclusivist).  

Mistica Ortodoxă Creştină vorbeşte de o Reunire în INIMA de 
TAINĂ, ce nu este nici Mintea, nici Simţurile, nici Organele cu 
energiile lor, ci este o „TOTALITATE” ce le depăşeşte pe toate şi 
totodată le UNEŞTE în „ACELAŞI TRUP-EUHARISTIE” (Dăruire-
Împărtăşire-Participare fără amestecare). 

La antici, Inima este „Eros”, Minte şi sex în sublimare reciprocă 
(de la Erosul platonic necorporal, până la erosul corporal). La antici, 
mai este un „dincolo” de „esenţă”, ca Spiritualul-Ideea pură, ca Erosul 
Divin. De aceea misticile antice sunt mistici ori ale „Minţii” (cu 
magismul gândirii), ori ale „Simţirii” (cu ocultismul energiilor). 

Creştinismul având Chipul INIMII-Persoană, mistica nu mai este 
nici magia Minţii, nici paranormalul energetic organic, ci Mistica 
CHIPULUI „INIMII-ACELAŞI TRUP HRISTIC”, în care Mintea, 
Simţirea şi energiile organice se transcend în „INIMA-POTIR-
DĂRUIRE-EUHARISTIE”. 

Cine nu face aceste discerneri nete, confundă şi modalităţile mistice 
creştine cu cele ale Minţii, Simţirii şi energiilor.  

Mistica de specific Creştin este Mistica ICONICĂ, Mistica de 
„GEST Personal Integral”, în care se Oglindesc atât Mintea, cât şi 
simţurile şi energiile organice. 

ICONICUL-GESTUL nu „esenţializează-abstractizează”, nu preface 
Gândirea în Simţuri şi Simţurile în Gândire, sau în forme energetice 
(ca în tehnicile antice), ci face direct „GESTUL INIMII ICONICE”, 
ca DĂRUIRE-ADRESARE-DESCHIDERE-PRIMIRE-PARTICIPARE- 
ÎMPĂRTĂŞIRE. Şi în GESTUL ICONIC este UNIREA DIVIN şi 
Creaţie, cu tot „coloralul” tot Iconic, de Minte şi Corp şi energii, 
culori şi lumini. 

În GESTUL ICONIC, nu Mintea, nici Simţurile, nici paranormalul 
energiilor nu sunt luate în seamă, ci direct „GESTUL ICONIC în 
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Sine”, care este „INIMA-ACELAŞI TRUP HRISTIC”. Muţi cad în 
„misticisme” mentale, sentimentale, de energii paranormale, ce nu mai 
sunt adevărata Mistică a Creştinismului.  

Mistica Isihastă, a zisei Rugăciuni de Unire a Minţii cu Inima, este 
tocmai în sensul de Refacere a Unităţii (prin desfiinţarea contrariilor 
dintre mental şi simţual), prin care apoi se REMEMOREAZĂ INIMA 
HRISTICĂ. Taina INIMII TRUP HRISTIC este INIMA Înduhovnicită  
care are totodată pe SFÂNTUL DUH, Cel care Preface „Trupul făpturii” 
în TRUP HRISTIC-EUHARISTIE. 

Aşa modalitatea Isihastă este cea Creştină, de INIMĂ HRISTICĂ 
Înduhovnicită-ICONICĂ, tocmai „HAINA de Nuntă” DIVINĂ, ce este 
„CINA cea de TAINĂ”, nu „pat nupţial de eros mental sau corporal” 
(ca în misticile necreştine). 

 
În Inima mea de lut 
Cobor Mintea mea trupească 
Şi în Unire de „Gest” 
Chem NUMELE Tău, IISUSE,  
Ca, Venind Tu,  
Inima şi Mintea să se facă 
Prescură în care  
Tu să Liturghiseşti 
TRUPUL Tău, INIMA IUBIRII  
De DUMNEZEU pentru Lume. 
Şi aşa, Mintea şi Inima mea 
Să fie Potir de Făptură, 
Pe care să-l UMPLI  
Cu SÂNGELE Tău DUMNEZEIESC. 
 
Inima mea Pământească 
Să Întrupeze INIMA Ta, IISUSE, 
Peste care SUFLAREA SFÂNTULUI DUH fiind, 
S-o Prefacă  
În DUMNEZEIESCUL TRUP. 
Şi aşa şi eu cu Tine 
Să fiu un „Singur TRUP”, 
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INIMĂ de TAINĂ 
În care eu, IISUSE, 
Te Întipăresc în Fiinţa mea 
Precum şi Tu te ÎNTIPĂREŞTI,  
ICOANĂ în care 
DUMNEZEU şi Făptură 
Sunt deodată ÎMPREUNĂ. 
 
În GESTUL ICONIC de INIMĂ 
Mintea uimită doar priveşte 
Şi inima la fel, 
Tu, IISUSE, fiind Acela care 
CURGI cu SÂNGELE DIVIN, 
Şi SFÂNTUL DUH Bate 
În GRĂIRE de TAINĂ. 
 
Nu te opri  
În Minte sau în Inima de carne, 
Nici în Inima de Suflet, 
Ci în INIMA de TAINĂ, 
INIMA ICOANĂ, 
RITUAL de Liturghie, 
POTIR şi ÎMPĂRTĂŞIRE, 
Peste care este SFÂNTUL DUH 
Şi a TATĂLUI 
Absolută BINECUVÂNTARE. 
 
INIMA are Trei Tărâmuri, 
ÎMPĂRĂŢIA Lui DUMNEZEU, 
Tărâmul de Cer şi de Pământ, 
CHIP de POMUL VIEŢII 
În mijloc de Rai. 
  
Prin păcat am pierdut 
Şi POMUL VIEŢII 
Şi Unirea de Rai 
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Şi am rămas cu „pomul morţii”, 
Inimă de Suflet oarbă, 
Minte şi Inimă de Corp, la fel, 
Un Trup gol pe care 
Stă „şarpele” 

Cu „limbile lui de otravă”. 
 
Dă „jos” şarpele 
Şi fă-ţi Trupul CRUCE, 

GEST de INIMĂ 
Ce-şi reaminteşte CHIPUL. 
 
Mintea şi Inima în GESTUL 
ÎNCHINĂRII, 

Cu NUMELE de ICOANĂ 
Al Tău, IISUSE, 
Vor Reprimi INIMA de TAINĂ. 

Demonul filosof din iad 

De Şapte ori pe An, un demon face o mare tulburare în tot iadul şi 
nimeni nu-l poate opri. 

Dintr-o dată începe să întrebe pe toţi:  
– Auzi, de ce noi, demonii, nu avem INIMĂ? 
– Ce INIMĂ, bă, prostule, noi suntem Spirite... 

– Dar de ce Sufletele Oamenilor, care sunt tot Spirituale, au INIMĂ 
de Duh, precum şi Îngerii? N-ai observat că noi demonii suntem „goi” 
înlăuntru şi fără INIMĂ?... Nu ţi se pare curios aceasta? 

Şi aşa o ţine Zile în şir de-i exasperează pe toţi... Iar cu timpul 
începe să strige în gura mare: 

– Unde ne este INIMA? Cine ne-a „furat” INIMA? E cineva care 
ne-a furat INIMA, unde este „acela”, să-l iau de piept?  

Şi se leagă de toţi, devine chiar violent, nu are astâmpăr, aleargă peste 
tot, face un balamuc nemaipomenit... Apoi se duce direct la Lucifer. 
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– Lucifer, numai tu ai putut să-mi „furi” INIMA. Te rog dă-mi-o 
înapoi. Eu „simt” că nu mai pot tră i fără INIMĂ... Voi, treaba voastră, 
mie să-mi daţi INIMA. 

Şi Lucifer dă ordin să-l prindă , dar nimeni nu are vreo putere 
asupra lui. Şi strigă, strigă, de Lucifer se „ascunde” neputincios. 

– Lucifer, nu te las până nu-mi dai INIMA „furată”... Spune-mi 
unde ai „pus-o”, ca să o iau eu... 

Şi începe să răscolească, răstoarnă totul, trânteşte, loveşte... 
– Unde mi-este INIMA?...  
Şi aşa „vaiet” scoate, de cutremură tot iadul... Plânge la un moment 

dat, de şiroaie de lacrimi curg! 
– O, INIMĂ, te-am „visat” azi-noapte! O, ce minunat este să ai 

INIMĂ! Ce este INIMA? Acum mi-am Reamintit ce este INIMA. 
Cum să zic, este un „PLIN” aşa de Mare, de cuprinde peste fire totul.  
Numai dacă ai INIMĂ simţi şi tu că poţi să „cuprinzi” totul.  

Şi mai mult, INIMA are un „GLAS de TAINĂ”, în care îţi 
VORBEŞTE totul şi prin care de asemenea tu poţi „VORBI” cu totul... 
O, ce minunat este să poţi „VORBI” cu cineva! Aici, în iad, nu 
„VORBIM” între noi, ne enervează orice VORBĂ. Tăcem, tăcem, o 
tăcere întunecată de „gol total”, şi în tot „golul acesta” ne „auto-
golim” chiar de propria Fiinţă, de aceea suntem „uscaţi” la maximum, 
ne „reducem la un zero absolut”, şi acest „zero” este tocmai „locul 
unde ne-a fost INIMA”. În locul INIMII am rămas cu un „zero-gol 
antifiinţial”. Şi nouă ne este „frică” de acest „gol metafizic”, dar, 
paradoxal, facem paradă de el. În „lipsa” INIMII, „zero-golul” din noi 
se face ca un „anti-metafizic”, cu o „anti-lume” pe care veşnic o 
„reducem la zero”. Ce oribilă răutate în noi, de a distruge totul până la 
„zero”! Asta înseamnă că noi suntem tocmai „distrugătorii” de 
INIMĂ. „Golul” nu „există” unde este INIMA... Golul este acolo unde 
„lipseşte” INIMA. Şi în „golul” acesta noi facem o „lume cu minus”, 
distrugem totul cu „minusul zeroului”. Eu nu mai vreau „minusul 
zerolui”, vreau INIMA înapoi, vreau PLINUL cu „PLUSUL”. Ce 
minunat este să vezi Lumea numai cu „PLUSURI”! Lumea 
„CREŞTE”, se UMPLE totul de PLUSURI nesfârşite. În noi, demonii, 
„golul arde totul”, un „pustiu nesfârşit” de te-apucă groaza! În groază 
vrei să dispari chiar tu, că n-o mai suporţi.  
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– Nebunule, nu vezi că aiurezi? încercau să-l oprească ceilalţi 
demoni. 

– Treaba voastră, eu vreau INIMA mea înapoi. N-aveţi dreptul să-mi 
„furaţi” INIMA! 

Şi furios începe să lovească totul în cale. 
– Daţi-mi INIMA înapoi! 
Şi iarăşi începe să plângă de se zguduie tot iadul.  
– INIMA este LUMINA. Noi am pierdut odată cu INIMA tocmai 

LUMINA. Vă mai Reamintiţi voi ce este LUMINA? Eu azi-noapte am 
mai VĂZUT-O. O, ce minunăţie! Parcă este Însuşi DUMNEZEU. 

Şi la NUMELE de DUMNEZEU toţi încremenesc. 
– Vă este frică de LUMINĂ, hai? Mai ştiţi voi că „EXISTĂ Un 

DUMNEZEU”? Da, dacă nu mai VEDEŢI LUMINA, nici pe DUM-
NEZEU nu-L mai VEDEŢI. Dacă nu mai aveţi INIMĂ, nici LUMINA 
nu o mai VEDEŢI şi nici pe DUMNEZEU. INIMA este tot 
„SECRETUL”. Aici este TAINA. INIMA, LUMINA şi DUMNEZEU 
sunt TREI NEDESPĂRŢIŢI. 

Eu azi-noapte le-am VĂZUT pe toate TREI... 
Şi aşa o ţine patruzeci de Zile la rând, după care se linişteşte ca şi 

când nu s-ar fi întâmplat nimic. Uită tot ce a făcut şi a zis. 
Şi, paradoxal, este cel mai fioros demon, cel mai rău, pe care 

Lucifer îl are cel mai aproape şi-l foloseşte la cele mai oribile torturi.  
Când îl „apucă” însă „crizele de filosof”, se schimbă parcă total. 

Sufletul care-şi păstrează Inima 

Un caz deosebit se petrecu în iad. Un Suflet cu Inimă este adus aşa 
aici. Toate Sufletele ce vin în iad nu mai au Inimă, tocmai semnul 
păcatului. De ce acest Suflet nu şi-a pierdut Inima şi totuşi vine în 
iad?... Alarmă mare se făcu astfel, de ajunse cazul la scaunul luciferic. 
Lucifer se cutremură la „vederea” Inimii şi dă ordin să i-o smulgă... În 
mod Curios, Inima era scoasă în afară şi atârna înfiorător ţinută doar 
de un „fir”... O droaie de demoni se puseră să tragă de Inima bietului 
Suflet, care striga de mama focului... Cât încercară, fu zadarnic... Se 
petrecu şi un fapt ce aduse încă o tulburare în plus... toţi demonii care 
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se atingeau de Inima Sufletului începeau să se sufoce şi se apucau de 
piept cu o durere îngrozitoare... Unii începură să „aiureze” că simt şi în 
ei un fel de „inimă”... Aşa că îl lăsară liber pe necăjitul Suflet, care, cu 
Inima atârnând, nu ştia unde s-o apuce... Inima... Inima. Ce bine că i-a 
rămas Inima!... Deşi este un păcătos vrednic de iad, în Inima lui a 
„purtat” în toată Viaţa lui pământească NUMELE Lui IISUS şi al 
MAICII DOMNULUI... N-a putut să se lase de nişte păcate grele, dar 
nici Inima sa nu s-a lăsat de NUMELE Cele Sfinte. Şi iată că Inima i-a 
rămas... Se zice că Îngerii, căzând din Lumină , şi-au pierdut „Inima”, 
rămânând cu Mintea, care însă, fără Inimă, devine contrară şi ucigă-
toare... Omul, căzând din Rai, şi-a pierdut Mintea, dar a rămas cu 
Inima, care, lipsită de Minte, a devenit pătimaşă şi la fel de distru-
gătoare... La moarte, celor care merg în iad li se ia şi Inima şi de aceea 
în iad Sufletele sunt fără Inimă , doar cu chinurile iadului... Acest 
Suflet face o excepţie... Se zice că celor care, printr-un „ajutor” al 
Sfinţilor, ies totuşi din iad, începe să le apară Inima şi aşa sunt scoşi 
imediat din iad... 

– Afară cu acesta, se dădu sentinţa... 

Păcatul 

Moartea-antiviaţa, anti-dumnezeu. Îngerii au căzut din Chipul de 
LUMINĂ, dar n-au „murit”. Omul, păcătuind, a „murit”. Păcatul 
Îngerilor aduce „întunericul fiinţial”, iar păcatul Omului aduce „ruperea 
Fiinţei de propria VIAŢĂ”. O, ce suferinţă a demonilor, a „Chipului 
Fiinţial fără VEDEREA LUMINII, dar şi ce suferinţă a Omului căzut, 
a „Chipului Fiinţial fără VIAŢĂ”! Îngerii căzuţi nu mai au LUMINA, 
iar Omul căzut nu mai are VIAŢĂ. După cum Spiritul Îngeresc fără 
LUMINĂ este „despărţit” de ce este însăşi „VIAŢA Spiritului”, aşa 
Sufletul Omului este „despărţit” de „VIAŢĂ-LUMINA SUFLETULUI”. 
Între „LUMINĂ şi VIAŢĂ” este o ASEMĂNARE, dar fără ameste-
care. LUMINA este Chipul de VIAŢĂ Proprie Îngerilor, iar VIAŢA 
este Proprie Chipului de Om. VIAŢA este „Mobilitatea Liberă a 
Fiinţei”, este Arhechipul Mişcării. VIAŢA este „înaintea” Mişcării şi 
Originea ei. VIAŢA este Proprie Chipului Fiinţei, iar Mişcarea este 
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proprie „energiilor” VIEŢII Fiinţei. Fiinţa noastră Creată doar prin 
VIAŢĂ se poate Mişca, dar nu ca Mişcarea pe care o ştim noi 
energetică, ci ca o Supramişcare de „alt plan Spiritual şi Sufletesc”, o 
Supramişcare „deodată în toate direcţiile, cu toată Fiinţa şi în exterior 
şi în interior, fără împărţiri şi dimensiuni, deodată peste toate 
dimensiunile şi dincolo de timp”. Mişcarea energetică a VIEŢII Fiinţei 
este pe dimensiuni şi împărţiri, în direcţii diferite şi temporale. 

Îngerii căzuţi din LUMINĂ nu mai au „Supramişcarea Fiinţială şi 
în Proprie Fiinţă, Liberă”, ci par „anchilozaţi”, având în schimb o 
„supramişcare de adaos, negativă şi distructivă”, ce este tocmai „întu-
nericul, opusul” LUMINII. Îngerii demoni se „mişcă” doar în „acest 
întuneric mecanic”, LUMINA „paralizându-le” orice mişcare. 

Omul Căzut din Rai, de asemenea, nu mai are Supramişcarea 
Fiinţială şi în Proprie Fiinţă Liberă, ci pare ca „paralizat”, având în 
schimb o „supramişcare tot de adaos, la fel, negativă şi distructivă, 
mecanică”, ce-i provoacă „ruptura” Sufletului de Corp. Dacă Îngerii 
„pierd” Supramişcarea de LUMINĂ, Omul pierde Supramişcarea de 
VIAŢĂ. Aşa, Îngerii demoni capătă un fel de „corp întunecos”, în 
locul celui de LUMINĂ, iar Omul capătă o mişcare de moarte în 
Corpul său. 

Adam şi Eva, după „mâncarea din pomul răului”, dintr-o dată simt 
„o goliciune în Corp”, cu un „fior de rupere” dintre Suflet şi Corp. 
Simt că au Sufletul şi Corpul într-un „gol de Viaţă”. 

Înainte de cădere, PLINUL de VIAŢĂ le era ca un „VEŞMÂNT”, 
iar acum se „simt goi”. Sufletul fără VIAŢĂ nu mai VEDE LUMINA 
Sufletească, devine „orb”. Iar Corpul nu mai are „acel Nemuritor” al 
VIEŢII. 

Adam, după păcat, fuge şi se ascunde şi pentru prima dată se 
loveşte şi Corpul său este atins de o „rană sângerândă”. De acum va fi 
un „Om muritor”, aşa cum îl avertizase DUMNEZEU. 
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Coşmarul lui Cain 

 

Cain, primul Născut al lui Adam şi Eva, după uciderea Fratelui său 
Abel, stătea mai mult „izolat”. O nelinişte permanentă îl tortura Ziua şi 
Noaptea. „Ucisese”! Păcatul lui Adam se concretiza în Fiul său „ucigaş”. 

Păcatul înseamnă „moarte” şi el, Cain, l-a „omorât” tocmai pe Fratele 
lui. Şi „moartea” a produs o „memorie generatoare de moarte”. Această 
„memorie a morţii” s-a făcut „fantoma” ce-l torturează fără oprire. 

O, ce imagine cutremurătoare i-a rămas când l-a văzut pe Fratele 
său Abel „mort”! Un Trup fără mişcare, fără Viaţă, din care i s-a scurs 

Sângele... Şi mai ales Sângele. Ce fior Tainic are Sângele! 
Abel este prima „victimă” a păcatului.  
Toate parcă s-au îngrozit la vederea „cadavrului” lui Abel. 
Era după amiază. O Zi plină de Soare şi toate parcă se bucurau de 

Viaţă. Şi el, Cain, a îndrăznit să-şi „omoare” Fratele... Deodată o 
„ceaţă” a umbrit Soarele, un vuiet de vânt tă ios a cuprins toată Natura, 
şi un nor ca din senin şi-a lăsat un ropot de ploaie, ca un „plâns” de 
Cer. 

Şi când Sângele a înroşit Pământul, un „abur străveziu” s-a urcat în 

Sus şi Viaţa l-a părăsit pe Abel. 
Şi Însuşi DUMNEZEU „strigă” din Cer. 
– „Sângele morţii” m-a „lovit” drept în „INIMĂ”. 
PRIMA „moarte”...  
PRIMUL care a „simţit-o” a fost Însuşi DUMNEZEU.  

Şi Cain, Fiul lui Adam, simte din plin „moartea”. 
L-a „omorât cu adevărat” pe Fratele său Abel. 
Îl munceşte Ziua şi Noaptea „blestemul omorului”. A slăbit şi nu 

mai poate dormi. Pare pe jumătate „nebun”. Soţia sa încearcă să-i aline 

zbuciumul, dar nimic nu-l linişteşte. 
În puţinele clipe de Somn, îl visează permanent pe Abel, când mort, 

scăldat în Sânge, când „Înviat”. 
– O, ce Bucurie! Abel, nu eşti „mort”? Vasăzică ai Înviat. Ce mi-

nune! Dacă ai Înviat, „păcatul omorului” s-a „şters”. DOAMNE, L-ai 

Înviat pe Abel! Prin aceasta şi eu am scăpat de „tortura morţii”. 
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Şi sare de-l îmbrăţişează pe Abel. 
– Abel, tu m-ai „iertat”. Am fost răzbunător. Când vedeam că 

DUMNEZEU îţi Primea JERTFA şi pe a mea „nu”, mă tulburam de o 
ură cumplită. Ştii că te-am întrebat odată de ce ţie ţi se Primesc Jertfele 
şi mi-ai zis că le „aduci din ce este mai bun şi cu toată Inima”. Eu, 

într-adevăr, le aduceam cu jumătate de Inimă şi nu din ce era mai bun 
şi mai frumos. DUMNEZEU vrea ceva din „toată Inima”. O, Abel, 
iartă-mă! Cum de ai Înviat?  

Şi sărea din pat plin de o Bucurie nespusă. Şi când îşi dădea seama 

că a fost doar vis, o şi mai mare „durere” îl apuca, de „urla” ca un nebun. 
– Abel, Abel, tu te arăţi Înviat ca să mă „torturezi” şi mai mult? 

Nu! Tu vrei să-mi alini „durerea” mea insuportabilă. Tu mă mângâi cu 
Învierea ta, care este „REALĂ”. Abel, încredinţează-mă că Învierea ta 
este REALĂ. Aşa voi suporta „blestemul morţii”, cu o picătură de 

„Nădejde”. Abel, „păcatul este moarte”, dar „moartea şi păcatul” vor fi 
şterse de Taina ÎNVIERII. Abel, Învierea este „scăparea mea”! Abel, 
Înviază şi eu mă voi „Renaşte” la VIAŢĂ. 

Şi de când avu Visul cu „Învierea lui Abel”, Cain se mai învioră. Îl 
muncea tot atât de des coşmarul cu un Abel plin de Sânge şi mort, dar 

Încredinţarea că Abel va Învia îi înjumătăţea chinul.  
De când l-a văzut pe Abel Înviat, i s-a schimbat şi Inima. Uitase să 

mai aducă JERTFĂ DOMNULUI. Acum alese cel mai Bun Loc, unde 
Răsărea prima dată Soarele, un Loc unde făcu „ALTAR” DOMNULUI 

şi Zilnic venea aici cu „Cele mai Bune Roduri” şi le JERTFEA 
DOMNULUI. Şi DOMNUL acum i le Primea. O, ce Bucurie, când 
FOCUL DIVIN se coborî peste JERTFELE sale! Era pentru Întâia 
oară aceasta. Lacrimi de „durere” şi totodată de „Mare Nădejde” vărsă, 
de udă tot Jertfelnicul. 

– DOAMNE, DOAMNE, DOAMNE, eu nu te-am IUBIT şi de 
aceea am „omorât”. Nici pe Fratele meu nu l-am Iubit şi pe nimeni, mă 
„iubeam” doar pe mine. Acum Înţeleg şi eu ce este IUBIREA. Este 
VIAŢA! Doamne, lasă Inima mea să simtă IUBIREA, chiar dacă este 

„ucigaşă”. Nu, nu, nu, niciodată nu te voi mai „uita”, DOAMNE. 
Pentru Om „lipsa” IUBIRII este „moarte”. TU, DOAMNE, eşti 
IUBIREA absolută şi doar cei care Te IUBESC vor fi cu TINE.  
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DOAMNE, Tu POŢI învinge „moartea” prin ÎNVIERE... 
DOAMNE, mă Plec în Genunchi Înaintea Ta, cu Fruntea la Pământ, 
şi-ţi MULŢUMESC că „faci” RENAŞTEREA din „moartea noastră”. 

DOAMNE, dacă nu ai ÎNVIA pe „cei morţi”, noi, Creaţia ta, am 
deveni un „iad” insuportabil. O, DOAMNE, noi îţi „Răspundem” 
IUBIRII Tale cu „ucidere”. Ce oribil.  

Nu, nu se poate aceasta! IUBIREA este Natura noastră Fiinţială, 
după CHIPUL şi ASEMĂNAREA Ta. Păcatul noi îl facem ca o 
„anormalitate”. 

 
Se zice că ultimele Zile Cain le-a petrecut mai liniştit, deşi „nebunia” 

sa a rămas. Frica „morţii” îl urmărea permanent, dar „Nădejdea 
ÎNVIERII” i-o atenua. În ultimul timp nici nu mai lucra Pământul, ca 
să nu „omoare” vreo Vietate... Umbla desculţ şi cu grijă să nu calce pe 
ceva ca să „omoare” vreo gâză. Din greşeală a călcat peste un pui de 
Pasăre şi trei Zile la rând a plâns şi n-a mâncat. 

– Sunt „PRIMUL ucigaş”, DOAMNE, dar vreau să fiu şi PRIMUL 
care strigă în gura mare: „am greşit, DOAMNE, IARTĂ-mă!”. Nu mai 
vreau să „omor” ... 

Într-una din Zile îl vede pe Copilul său cel mai mic, cum „omoară” 
un Şoarece. 

– Ce faci nenorocitule, de ce omori? 
– Mi-a ros Pâinea. 
– Şi ce dacă, nu trebuia să-l omori! Vei fi şi tu „omorât”, îţi 

convine? 
– Şi cu durere observă la Copil o „răutate” mocnită, o înclinare spre 

„omor”. 
– DOAMNE, eu, „ucigaşul”, las „moştenire” păcatul uciderii. Toţi 

„urmaşii” mei vor fi nişte „ucigaşi”. Se vor omorî chiar unii pe alţii. 
Lumea va fi „un război” permanent, mulţi vor fi nişte „nebuni 
ucigaşi”. O, groaznic „blestem al păcatului”! VINO, DOAMNE, mai 
repede cu ÎNVIEREA Ta, ca să se oprească „uciderea”! 
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MĂRTURIA ADEVĂRATULUI HRISTOS 

Pe Golgota Se Răstignea HRISTOS. 
Trei Lumi Participau la un ACT de Răscruce şi fiecare dintre ele 

avea propriile dimensiuni.  
În Cer era MARELE ACT Cosmic al FIULUI DUMNEZEIESC. 

Pe Pământ erau ÎNTRUPAREA şi MÂNTUIREA de blestemul 
păcatului căderii din Rai. 

Şi în iad era mare fierbere. Lucifer tot se mai îndoia de veridicitatea 
FIULUI DIVIN. Aşa trimise o gardă specială, care să fie de faţă şi să 
verifice cu de-amănuntul. 

HRISTOS era Răstignit pe o Cruce ce părea de o „greutate 
Cosmică”... În Jurul ei erau ostaşii Romani care-L răstigniseră, mai 
erau câţiva Evrei ce încă îl batjocoreau şi câțiva Ucenici cu nişte 
Femei care nu se lăsau nicicum intimidate de asprimea ostaşilor. Garda 
de demoni timişi de Lucifer priveau atenţi la Cel Răstignit... O STRĂ-
LUMINĂ iradia din Trupul plin de Sânge... Şi mai ales SÂNGELE... 
Acest SÂNGE îi cutremura şi în acelaşi timp îi „atrăgea”... Parcă ar fi 
dorit să se „atingă” de acesta, dar se cutremurau şi cu frică se fereau. 

Începuse să se întunece, un întuneric deosebit. Un vuiet de groază  
şi un vânt înfiorător părea că se dezlănţuie. Răstignitul făcu ultimul 
zvâcnet cu un GLAS ce li se păru că străbate tot Universul... 
„PĂRINTE, în Mâinile Tale îmi dau Sufletul Meu”! Nu mai ştiu ce a 
fost un timp... Se trezesc căzuţi la pământ cu o „Rază de apus de 
Soare” care lumina CAPUL Lui. O, ce privelişte cutremurătoare şi în 
acelaşi timp de „Mare TAINĂ”! 

Pe ei însă „SÂNGELE” îi interesa cel mai mult... 
Şi unul dintre demoni, parcă mânat de o putere necunoscută, se 

apropie de Cruce şi „moaie un deget în SÂNGELE Lui” Ah! Ce arsură 
până în străfund de nu putu nici să strige... Dar, minune. Degetul negru 
de demon se „Albi”... „Este EL cu ADEVĂRAT”! Numai EL poate 
„negreala de iad” s-o facă iarăşi LUMINĂ... Este EL cu ADEVĂRAT! 
Este Mărturia ce nu se mai poate dezminţi de nimic... 

Se întoarce la ceilalţi demoni şi le spune: 
– Apropiaţi-vă de Cruce şi atingeţi degetul de SÂNGELE Lui şi 

MĂRTURIA se va Adeveri. Este EL cu ADEVĂRAT”... Ei ezită şi 
totuşi fac la fel... Acelaşi fior aproape insuportabil şi aceeaşi „Albeaţă”. 
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– Să ducem o „Picătură din SÂNGELE LUI” ca să se convingă şi 
Lucifer...  

– Dar cum? Ne arde... Şi unuia îi vine o idee... 
– Să cerem o „Bucată de Cârpă” de la Femeile ce stau la Crucea Lui. 
Şi primul demon ce-şi muiase degetul în SÂNGE ia „chip de 

cerşetor” şi se apropie de Femei. 
– Bunelor Femei, am pe cineva care dacă ar avea o Picătură de 

SÂNGELE Lui i-ar face bine. Vă rog, daţi-mi o „Bucăţică de Cârpă” 
Înmuiată puţin în SÂNGELE Lui... Dar Femeile, absorbite în durerea 
lor, parcă nici nu aud. Deodată, o „PRIVIRE de un Albastru de Cer 
curat” îi răspunde... Acelaşi cutremur înfiorător îl străbate până în 
adânc... Este MAMA Lui... Ea rupe un „Colţ din Năframa Sa”, o 
Înmoaie chiar în SÂNGELE ce-i Curge din dreptul INIMII şi i-o dă, 
cu aceeaşi PRIVIRE... Mai mult chiar, o „LACRIMĂ” de-a Ei cade 
peste SÂNGELE Lui. Demonul o ia rapid şi fuge... 

Ajunşi în iad, un vuiet cutremurător străbate totul. Însuşi Lucifer 
cade de pe scaunul său. Toţi alarmaţi se adună. 

Demonii trimişi prezintă „Năframa cu SÂNGELE LUI”... 
– Iată MĂRTURIA LUI... 
– Cum, este El cu ADEVĂRAT, întreabă Lucifer?... 
– Desfă Năframa şi moaie degetul în SÂNGELE LUI... 
Şi Lucifer, fără să mai gândească, moaie degetul în SÂNGELE 

LUI, şi aceeaşi ALBEAŢĂ... Lucifer scoate un răcnet de toţi demonii 
cad pe jos... 

După ce totul se potoleşte, demonii se răspândesc la locurile lor. 
Lucifer îi chiamă pe cei trimişi şi-i avertizează :  

– Ascundeţi-vă cu grijă „degetul Albit”... să nu vi-l vadă cineva că 
vă pedepsesc urât... Şi Lucifer, fără voie, el însuşi întinde „degetul 
Albit”, la care demonii tac... 

– Ce facem cu „Năframa cu SÂNGELE”? Unde să o ascundem? 
– Duceţi-o afară, sau, mai bine, chiar în locul de unde aţi luat-o. 
Şi, miraţi, demonii ce se întâlnesc cu Lucifer şi cu cei ce au fost 

Martorii Răstignirii LUI HRISTOS observă „degetul Alb”, dar tac... 
De fiecare dată Nostalgia unor MEMORII adânci îi cuprinde... 
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Iuda şi Lucifer, faţă în faţă 

* 

Iuda, după Răstignirea Lui HRISTOS, se spânzură grăbit, 
reamintindu-şi că DOMNUL va „Pogorî în iad, de unde va scoate 
Sufletele. S-a convins că EL este MESIA care trebuia să VINĂ. 

Ucenicii s-au îndoit, Petru s-a „lepădat” şi el, Iuda, ca cel mai rău 
dintre toţi, L-a „vândut”... 

Cât timp a fost printre Ucenicii Lui HRISTOS, Inima sa împietrită  
nu s-a putut „înmuia” nici de CUVINTELE DIVINE. Simţea o „ură” 
cumplită faţă de HRISTOS. Adesea surprindea Privirea DOMNULUI 

asupra sa, dându-şi seama că DOMNUL ştie vicleşugul său. De ce 
DOMNUL totuşi îl accepta printre Ucenicii Să i?... 

EL a VENIT să Se ÎNTRUPEZE în Chipul Omului, sau a VENIT 
doar să-l Mântuiască pe Om din „păcat”?... El Zice că a VENIT în 

ambele sensuri. Chiar de nu era păcatul, EL tot Se ÎNTRUPA... 
Vasăzică, ÎNTRUPAREA Sa în Chip de Om este însăşi 

„DESTINAŢIA” Creaţiei. De-abia acum îşi dă seama ce a putut face... 
L-a „vândut” pe CREATORUL... Dacă Lucifer, Îngerul căzut, s-a 
făcut „un contrar” al CHIPULUI DIVIN, el, Iuda, se face chiar 

„ucigător” de DUMNEZEU ... 
Iuda, astfel, are un moment de „străpungere” a Inimii.  
Lucifer demonul este maximul de păcat demonic şi el, Iuda, este 

maximul de „păcat omenesc”... Are un cutremur până în adânc... Şi 
totuşi, simte în el încă o „scânteie” de DIVIN... L-a „ucis” pe DUM-

NEZEU, dar SÂNGELE Lui parcă S-a „amestecat” cu propriul Sânge 
şi „ceva s-a transformat”... Inima lui de maximă „răutate omenească” 
PRIMEŞTE SÂNGELE HRISTIC şi Inima începe „altfel” să-i bată... 
El l-a „ucis” Pe DUMNEZEU şi DUMNEZEU, prin SÂNGELE Lui 

VĂRSAT, Întoarce la IUBIRE tocmai pe „ucigaş”... 
Până acum, n-a avut nicio clipă de Iubire faţă de HRISTOS... L-a 

„urât mocnit la maxim”... Nici el nu ştia de ce îl urăşte aşa de cum-
plit... Era „maximul de păcat omenesc” acumulat în el... Ce groaznic 
este „păcatul”... Cain a fost „primul vărsător de Sânge Omenesc” şi el, 

Iuda, este „primul vărsător de Sânge DIVIN”. 
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** 
Ajuns în iad după ce se spânzură, Iuda, cu alai mare de demoni, se 

duse direct la „scaunul” lui Lucifer. El, Lucifer, maximul de „răutate 
demonică”, vrea să vadă pe Iuda, „maximul de răutate omenească”. 

Se uită tăcut la el şi zise: 
– Iuda, de ce totuşi nu „semeni cu mine”?... Parcă „răutatea ta” este 

de altă culoare faţă de a mea... Ce ne deosebeşte?... Păcatul Omenesc 

este din „sămânţa mea demonică”, de ce totuşi nu se „aseamănă”?... 
– Îţi spun eu... Tu, Lucifer demon, nu mai „vrei” să te „întorci la 

starea ta de Înger”, pe când Omul până şi în cel mai mare păcat 
„Doreşte REÎNTOARCEREA la Bine”. Şi aici, în iadul tău, eu, Iuda, 
ucigaşul de DUMNEZEU, „Doresc Iubirea”, care însă îmi este „legată” 
de păcat. La tine, Lucifer, Iubirea nu este „legată doar de păcat”, ci 
este şi o „auto-ucidere de proprie Iubire”. Omul nu-şi ucide „însăşi 
Iubirea”, ci o „amestecă şi cu ne-iubirea păcătoasă”. 

Şi Lucifer cade puţin pe gânduri şi furios răbufneşte... 
– Piei din faţa mea, „răutate omenească”, în focul cel mai adânc, să 

nu te mai văd în ochi, că nu „semeni cu mine”... Aş vrea şi eu un 
„om” care să semene cu mine... Oare va fi posibil?... E „visul meu”... 
Antihristul... Şi Lucifer plecă gârbov şi cu un râs demonic... 

Moartea şi ÎNVIEREA 

TRUPUL HRISTIC-Reîncarnarea Creştină 

Creaţia, s-a văzut, are Originea în Însuşi ARHEMEMORIALUL 
FIULUI DUMNEZEESC, care nu poate „uita”. Moartea este „uitarea” 
Memorialului de Viaţă. Astfel, Creaţia „nu poate muri”. Păcatul aduce 
un „anti-plan negativ al Vieţii de Creaţie”, ca „lumea auto-iluziei, a 
întunericului, a auto-anihilării”, a zisei „morţi”.  

Creaţia prin păcat nu moare, ci trece în „auto-planul” în care 
Creaţia este „singură-despărţită” de CREATOR. 

Creaţia este TEO-Formă ca bază şi Creaţio-Conţinut ca Natură-Fire 
proprie de Creaţie, nedespărţite şi neamestecate. „Ruperea” de TEO-
Formă face Creaţio-Conţinutul să intre într-o „iluzie de altă lume”, 
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fără DUMNEZEU, ceea ce devine „iad”. „Moartea” astfel nu este 
„anihilare”, ci intrarea în „iadul morţii”. Păcatul este, în sine, 
„moartea şi iadul”. Dacă „moartea” nu ar avea „iadul-suferinţa”, ar fi 
într-adevăr o „anihilare”, dar tocmai iadul, paradoxal, este „neputinţa” 
de a muri. De aceea „iadul” este plastic numit „împărăţia morţii”. 

Moartea în sens Teologic creştin este „despărţirea” de DUMNEZEU. 
Omul prin „moarte” pierde „Corpul” (reflectarea TRUPULUI 

SACRU pierdut prin păcatul adamic). Un „Suflet mutilat” de 
SACRUL DIVIN nu mai poate sta în „FAŢA” Lui DUMNEZEU, de 
aceea se duce în „împărăţia morţii”. Sfinţii şi cei Credincioşi, chiar 
dacă totuşi „pierd Corpul”, se „Îmbracă de SFINŢENIA HRISTICĂ”, 
ce le compensează Corpul şi aşa pot Intra în ÎMPĂRĂŢIA DIVINĂ. 

Fiinţa Omului nu poate fi decât „Integrală” (Suflet şi Corp, în 
UNIRE TRUP şi în HAINA DIVINĂ HRISTICĂ). 

În sens creştin, Omul nu se poate „reîncarna” în „corpuri succesive” 
(că ar trebui să aibă tot atâtea Suflete, Corpul fiind reflectarea 
Sufletului). Mai mult, Omul este DESTIN HRISTIC, nu „auto-destin”, 
încât doar prin „TRUPUL HRISTIC” se poate „mântui” de păcat. Şi 
TRUPUL HRISTIC este „SUPRACORP” ce se „Dăruieşte” doar de 
DUMNEZEU, nu se „auto-confecţionează” (ca la reîncarnări). Creştinul 
nu-şi „caută” propriul Corp, ci TRUPUL SACRU HRISTIC, SUPRA-
CORPUL DIVIN, ce nu mai este propriu, ci „Cosmic şi Supracosmic”. 
De aici „Taina ÎNVIERII HRISTICE”, prin care se va face 
„Restabilirea” Integralităţii de Rai şi a Mântuirii (cât şi separării de cei 
care încă refuză DIVINUL). 

Creştinul jinduieşte după „HAINA TRUPULUI SACRU HRISTIC”, 
ca SUPRA-Încarnare, ce se „Dăruieşte” doar de TRUPUL EUHA-
RISTIC LITURGIC HRISTIC. De aceea „centrul” Vieţii creştine este 
„ÎMPĂRTĂŞIREA” din TRUPUL EUHARISTIC HRISTIC, ca 
„Plămadă” şi Reînceperea „CREŞTERII TRUPULUI HRISTIC şi în 
Propria noastră Fiinţialitate. INTRAREA în TRUPUL HRISTIC este 
Mântuirea creştinului.  

Dacă Viaţa noastră nu este „de ajuns” ca să ne „Mântuim” (că 
păcatul nu se poate auto-şterge), compensaţia o face direct SUPRA-
PERSOANA HRISTICĂ, în PERSONALITATEA Căreia suntem toţi.  
De aceea, în sens creştin, SACRUL TRUPULUI LITURGIC 
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EUHARISTIC HRISTIC este „reîncarnarea” noastră, că mereu 
HRISTOS se „REÎNCARNEAZĂ LITURGIC” în „Trupul Bisericii”  
(lumea toată) şi-l face „TRUP de ÎNVIERE”. 

În sens creştin, prin TRUPUL EUHARISTIC HRISTIC noi mereu 
ne „reîncarnăm” şi ÎNVIEM.  

Omul, Fiinţă SACRALĂ şi apoi Spirituală 

Antropologia noastră este în Viziunea unui „HRISTOLOGIC în 
Sine”, de unde şi „Configuraţia” Omului ca atare. Omul astfel nu este 
„Spirit şi materie” în „adunare’ de taină , ci este „DIVIN şi Creaţie” în 
„ASUMARE” HRISTICĂ, ce fac „UN TRUP SACRU”. Omul nu este 
„întrepătrundere” de Spirit şi materie, ci „Întrepătrundere de DIVIN şi 
Creaţie în UNITATEA TRUP SACRU HRISTIC”. Anticii văd Omul 
ca „Spirit încorporat”, de unde caracterul de „Spiritualitate” al Omului, 
ca „Fiinţă Spirituală”. Omul nu este „Fiinţă Spirituală”, ci este „Fiinţă  
SACRAMENTALĂ”, în care SACRUL DIVIN se transpune şi într-un 
„Sacru de Creaţie”, ce în UNIRE „fac un UNIC TRUP HRISTIC”, 
DIVINO-Creaţie”. Aşa „Centrul” Omului nu mai este nici în Spirit (ca 
la filosofi), nici în „evoluţia-devenirea-structurarea Corpului material” 
(ca la ocultişti şi evoluţionişti), ci este în „SACRAMENTUL de TRUP 
HRISTIC”, ce este „PESTE Spirit şi Corp”, ca SUPRACORP, ca 
HAINA HRISTICĂ. 

Omul nu este „Minte şi simţuri corporale”, ci este în primul rând 
„TRUP SACRU Supracosmic HRISTIC”, în care se UNESC Tainic 
DIVINUL şi Întreaga Lume, tu Personal fiind „Un Subiect Partici-
pativ” direct la aceasta. 

De aici încă un fundament al Antropologiei noastre, cel de 
„SACRU al SUPRAEXTERIORIZĂRII”, nu al „interiorizării” (de 
care fac mult caz anticii).  

Omul nu este o „Persoană-Individualitate de sinteză Spirit şi Corp”, 
ci este o „PERSONALITATE Supracosmică”, de TRUP SACRU 
HRISTIC, în care Eul-PERSONAL se face „Participativul” acesteia. 
Omul este Proprie Persoană doar în „PERSONALITATEA SACRULUI 
TRUPULUI HRISTIC”, în care se Regăseşte ca Chip Personal şi 
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totodată se „Personalizează” permanent în PERSONALITATEA 
TRUPULUI HRISTIC. De aceea zic Sfinţii Părinţi creştini că noi prin 
păcat am pierdut şi uitat „Chipul de Persoană”, că nu mai avem 
TRUPUL HRISTIC în care să ne Descoperim Propriul Chip Personal, 
ce este în acesta. 

Anticii cred că „Chipul Divin” este în Interiorul nostru, în „esenţa-
scânteia spirituală de Divin”. În sensul nostru, CHIPUL DIVIN este în 
TRUPUL SACRU HRISTIC SUPRAEXTERIOR, în care noi trebuie 
să „Privim” şi în care totodată Vedem DIVINUL şi pe noi înşine. 

Ca Interior să vezi DIVINUL trebuie să te „de-personalizezi” pe 
tine, ca să se Personalizeze DIVINUL ce intră în tine. Ca Vedere în 
TRUPUL SACRU HRISTIC, nu mai este o „unilateralitate” cu 
„excludere reciprocă”, ci o „Prezenţă Dublă şi totodată într-un COMUN 
cu Dublu Chip, într-o Aşezare „Faţă în Faţă” (nu în contrarietate şi 
excludere, ascundere). În „interiorul propriu” trebuie ca o parte să facă 
„loc” celeilalte până la absorbirea reciprocă. În TRUPUL SACRU, 
fiind un COMUN Dublu, este un „LOC INTERMEDIAR” în care intră 
cu toată Integralitatea ambelor Persoane, ce pot sta Faţă în Faţă şi 
totodată pot Comunica, tocmai fiind acest „COMUN-ÎNRUDIRE”. În 
Interiorizare, nu este „înrudirea” directă, ci una care trebuie făcută prin 
„absorbire”, de unde mistica Interiorului e în mare pericol de 
„căderea” în panteism şi auto-divinizare. 

Omul are mai întâi deja PERSONALITATEA Totală, ca TRUP 
SACRU, deja UNIREA DIVINO-Creaţie, ca o „SUPRA-Configuraţie” 
Cosmică şi Supracosmică HRISTICĂ. Şi în această SUPRA-Confi-
guraţie este „Configuraţia Asumată”, ca TEO-Formă (LOGOSUL-
CUVÂNTUL DIVIN CREATOR ce ţi s-a Dăruit ANUME, ca Entitate 
Proprie) şi Creaţio-Conţinut (Natura-Firea Fiinţială Proprie, cea Creată 
de TEO-Formă, şi pe care tu trebuie s-o „Creşti” în specificul tău 
unic). Atenţie să nu se confunde TRUPUL SUPRA-FORMĂ (UNIREA 
deja DIVINO-Creaţie), cu TEO-Forma (Pecetea DIVINULUI pe Propria 
ta Fiinţialitate). Sufletul şi Corpul nostru sunt Creaţio-Conţinutul 
nostru Propriu, care este şi va fi „desfăşurarea” Vieţii Entităţii noastre 
Proprii. Sufletul şi Corpul, ca Natură Substanţială de Creaţie, au şi ele 
„MEMORIALUL” TEO-Formei (CHIPULUI Lui DUMNEZEU), prin 
care să se „desfăşoare”, ca „Asemănare”, dar în traducere directă de 
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Substanţă-fire de Creaţie, de unde consemnările de Suflet cu cele Trei 
Capacităţi, Conştiinţă (Minte), Duh (Simţire), Eu-Personal (Voinţă), 
ca zisul Psihologic. Anticii confundă acest Psihologic cu însăşi TEO-
Forma (ca structurare Spirituală). Sufletul, chiar dacă este Substanţă 
Fiinţială de Creaţie, are Arhememorialul TEO-Formei (Pecetei CHI-
PULUI TREIMIC DIVIN) în însăşi „esenţa” sa, dar care se „Conştien-
tizează” în măsura „creşterii-desfăşurării” sale şi „Oglindirii” în 
TEO-Forma ce „Îmbracă” Sufletul şi Corpul, care şi mai mult apoi se 
UNESC în SUPRA-FORMA de TRUP UNIC SACRU. Aici se 
încurcă anticii şi mulţi alţii, pentru că, uitând de Taina TRUPULUI 
SACRU, ca SUPRAFORMĂ, consideră TEO-Forma (Pecetea DIVINĂ) 
„oprirea şi reîntoarcerea” în DIVIN. Aşa se face o „oprire” în 
„Structurarea Persoanei noastre” (prin Asemănarea cu CHIPUL 
DIVIN), considerând-o însuşi „Dialogul cu DIVINUL”. „Asemănarea 
cu TEO-Forma” nu este însuşi Dialogul cu DIVINUL, ci „Creşterea 
în DIVIN”, urmând apoi Dialogul ca TRUP SACRU. De aceea, 
Psihologicul este considerat de antici totodată „structurare-formare şi 
spiritualizare în Divin”, ceea ce în sens creştin este insuficient. În sens 
creştin, noi nu ne „structurăm”, ci avem deja atât „Structura şi 
SUPRA-STRUCTURA”, pe care noi o „Trăim în propriul specific 
Personal”. Concepţia antică este ca viziune a „Formării şi structurării 
lumii”, pe când cea creştină este direct a „Dialogului dintre Structuri 
deja Formate şi Integrale” (că DIVINUL nu creează doar fenomene de 
structurări, ci Structuri-Forme Complete, capabile de Răspuns 
Dialogal). 

Psihologicul antic (preluat şi de moderni), este un „Psihologic de 
fenomene de structurări zis psihice”. În sens creştin, este un Psihologic 
de „Entităţi deja Structurate” de ACTUL Creativ DIVIN, care fac 
„Dialogul de Răspuns Psihologic” (ca desfăşurare de Psihologic în 
Sine). Anticii confundă „Psihologicul de Răspuns” cu „psihologicul 
de fenomene de structurări psihice”. 

Mistic, se zice că Omul are un „SUPRA-Chip de TRUP HRISTIC”, 
Chipul SUPRA-Psihologic, şi un Chip Personal de Suflet şi Corp, 
Chipul Psihologic. 

Noi, cei căzuţi în păcat, nu mai avem „SUPRA-Psihologicul de 
TRUP SACRU” (Botezul Hristic ni-l readuce ca Potenţial şi prin 
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EUHARISTIE ni se dă „Plămada Refacerii” acestuia). Noi ne zbatem 
în „Psihologicul Suflet şi Corp”, în care Sufletul caută „reamintirea” 
TEO-Formei şi Corpul caută „reamintirea” Propriului Suflet, ca 
„Refacere a Entităţii” noastre, urmând apoi să facem Dialogul de 
Răspuns Integral, în TRUPUL SACRU, SUPRA-Psihologicul. De aici 
Teologicul nostru Mistic, de „refacere” Psihologică, de Minte-spiri-
tualizare şi de reîntoarcere a Simţirii din „auto-oprire”, înspre Suflet. 
Noi deocamdată nu putem „sări” direct în SUPRA-Psihologicul de 
TRUP SACRU, ci, vrem nu vrem, facem „ocolişul” restabilirii Psiho-
logice. Şi aici se încurcă mulţi, considerând că „extremismul’ Spiritual 
ar fi calea cea mai bună, sau „ocultismul fiziologic corporal”. 

Practicile Mistice încearcă o „RE-MEMORARE” a MEMORIA-
LULUI Adevărat, ce implică un întreg complex complicat, de la „ieşirea” 
de sub „memorialul distructiv al informaticului organic fiziologic”, apoi 
ieşirea din „memorialul de auto-ego” al Memorialului Eului Personal 
de Suflet, ca apoi să se ajungă şi la „INTRAREA” în ARHE-
MEMORIALUL TEO-Formei, ca în sfârşit să se Refacă „MEMO-
RIALUL TRUPULUI SACRU”, de UNIRE şi Integralitate. Păcatul a 
produs prin aceste „mutaţii false” tocmai tendinţele şi patimile, care nu 
se pot remedia decât prin „refacerea” MEMORIALULUI Adevărat, 
singurul care poate „şterge” memorialul păcătos. Anticii au astfel o 
mistică de acest complex, prin „practici de procese memoriale” 
(concentraţii mentale; operaţii meditative de reamintire şi dominare-
corectare; asceze fiziologice corporale de ieşirea din muta ţiile organice 
ale memorialului zis spiritual, etc.). Şi creştinismul a păstrat această 
„modalitate” de „acţiune memorială”, dar totodată o depăşeşte în 
„SUPRA-MEMORIALUL SACRU HRISTIC”, de unde „Re-aduce 
REAMINTIREA” Adevărată. Misticile antice cred că „auto-memorialul” 
este „suficient”.

27
 În sens creştin, Fiinţialitatea Creată nu are „propriul 

suport” MEMORIAL, ci este pe ARHESUPORTUL MEMO-
RIALULUI DIVIN CREATOR, de aceea Teologicul mistic creştin 
este „dublu”, de TEO-Memorial în „Asemănare” de Creaţio-Memorial, 

                                                 
27

 Toate practicile spiritualiste metafizice ş i cele oculte fiziologice corporale 

fac tocmai acest „auto-memorial”, fără „raportul” mai întâi  cu SUPRA-

MEMORIA LUL SACRU din care să iasă „ICONICUL” Memoriilor 

Adevărate. 
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care apoi în UNIRE dau ICONICUL SACRU de DIVINO-Creaţie. 
Anticii cred că TEO-Memorialul este doar o „scânteie” ce se face 
„auto-memorial”, de unde şi modalitatea de „consumare” a auto-
memorialului, până la dizolvare, ca să se ajungă la „esenţa Divinului 
gol de orice memorial”. În sens creştin, se distinge net TEO-
Memorialul (ce este deja Structura completă, ca Formă, nu ca esenţă), 
de Creaţio-memorialul propriu, care este „asemănare creativă” a TEO-
Memorialului (care se structurează pe TEO-Memorial). Dacă Creaţio-
memorialul se face „auto-memorial”, face o „mutaţie în sine” a TEO-
Memorialului, dar nu ca TEO-Memorial, ci ca dizolvarea acestuia în 
Creaţio-memorial (ca auto-divinizare mascată), de unde de-formările 
proprii până la negativismul faţă de TEO-Memorial.  

De aceea Practica Mistică de modalitate creştină nu este „intrarea 
în auto-memorial” (ca la antici, în ideea de a regăsi esenţa de Divin 
îngropată), ci este „IEŞIREA” în TEO-Memorial, în care „auto-
memorialul” să facă Re-memorarea Adevărată, ca apoi să se „re-
întoarcă” în sine, să „Re-Formeze” auto-memorialul” din Suflet şi din 
Corp, şi mai mult apoi cu Integralitatea Refăcută să facă Dialogul 
UNIRII SACRE de TRUP HRISTIC. 

Practica Mistică creştină face tocmai acest „Drum” de TEO-
Memorial (ICONICUL HRISTIC, Nume, Virtuţi, prin Conştiinţa 
Minţii), pe care apoi îl introduce în „Inimă-automemorialul de creaţie” 
(unde să se facă Re-formarea prin Asemănarea HRISTICĂ), ca în 
sfârşit cu Integralitatea Fiinţială de Creaţie (TEO-Formă şi Creaţio-
Conţinut, CHIP şi Asemănare), să facă Dialogul de UNIRE, TRUP-
INIMĂ SACRĂ, INIMA Duhovnicească. 

 INIMA este concretul MEMORIALULUI, de aceea atâta timp cât 
„Inima bate-reaminteşte” Viaţa este neatinsă. 

În Rai se zice că INIMA SACRĂ era „prima” care se VEDEA în 
Pieptul lui Adam (faţă de care toată Creaţia recunoştea în Adam 
Prefigurarea HRISTICĂ SUPRA-Cosmică). 

Specificul creştin este de „INTER-PERSONAL”, nu de „auto-
relaţional” (modalitatea antică). Auto-relaţionalul implică şi el un 
„inter-personal”, dar de „intermediar de energii”, ce „diluează” tocmai 
PERSONALISMUL distincţiei creştine. De aici şi o modalitate de 
Practică Mistică, de „ICONIC SACRU”. 
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Datorită păcatului, noi avem un „Memorial de Suflet” (ca Eu 
Personal) tot mai scăzut, până la un „psihism patologic” de răbufniri 
distructive (senilitatea şi psihopatiile). De acsemenea avem un „memorial 
energetic organic corporal” tot mai negativ, de la hiperfuncţii (mai ales 
sex şi digestie) până la distructivitate (boală şi moarte). Şi acest com-
plex este atât de complicat, încât este imposibil să-l refaci cu propriile 
posibilităţi. Astfel Practica ICONICĂ „sare” totuşi peste acest „auto-
conţinut” şi porneşte direct de la TEO-Forma HRISTICĂ, în care este 
ARHEMEMORIALUL iniţial, şi prin care se poate face „Rememorarea”. 
Noi nu recomandăm „introducerea” MEMORIALULUI de TEO-
Formă în „auto-conţinutul nostru, Inimă”, că ori este subiectiv şi forţat, 
ori respins, de unde foarte puţini pot ajunge la un rezultat practic. Aşa, 
să facem o „Intrare” în „Supra-exteriorul” ICONIC al TEO-Memoria-
lului, ca RITUAL Gestic, nu al „interiorizării” Minţii în Inimă, ci al 
„Supraexteriorizării” Inimii direct în TEO-Formă, unde de asemenea 
Mintea face Gestul său. Aşa, nu mai este o „unire” a Minţii cu Inima 
(prin interiorizarea Prezenţei HRISTICE), ci o UNIRE directă a Minţii 
şi Inimii cu TEO-Memoria HRISTICĂ în ICONICUL Său „Supra-
exterior” (dincolo şi de interior şi de exterior). Mintea face Gestul ei 
faţă de TEO-Memoria HRISTICĂ, Inima la fel face Gestul ei propriu 
şi toată „atenţia” să fie pe TEO-Memoria directă HRISTICĂ, fără 
„intermediarul” Inimii şi Minţii, ci Însuşi TEO-Memorialul să fie şi ca 
Obiect şi ca Intermediar. Modalitatea de „unire a Minţii cu Inima” este 
într-adevăr de mare importanţă, dar pentru lumea de astăzi Mintea şi 
Inima sunt foarte „contrare” şi Unirea lor cere un „efort” fără rezultat. 
Aşa, Mintea să facă ea „Gestul RITUALIC” faţă de ICONICUL 
HRISTIC, Inima la fel să facă ea Gestul ICONIC de Închinare, fără 
„lupta” dintre Minte şi Inimă. Anticii fac întâi „lupta” Minţii 
(Spiritului) cu Inima (simţualul), ca zisă „spiritualizare” şi prin aceasta 
apoi Unirea cu un Divin tot Spiritual. Majoritatea vorbesc de o „vedere 
prin ochii Minţii ai Prezenţei HRISTICE” în aşa zisul „Duh al Inimii” 
(ca rezultat al Unirii Minţii cu Inima). În accepţiunea modalităţii 
ICONICE, vederea nu este nici prin ochii Minţii, nici prin Duhul 
Inimii, ci direct prin „ICONICUL Supraexterior” al TEO-CHIPULUI 
HRISTIC, care este mai mult decât „Prezenţă”, este direct PER-
SONAL, TRUP SACRU. Este „Vederea prin Ochii TRUPULUI 
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SACRU HRISTIC”, faţă de care ochii Minţii şi Inimii se pleacă şi se 
Închină , încât aici nu mai sunt „LUMINA Minţii şi Harismele de 
suprasimţiri de Inimă”, ci este „TRUPUL SACRU EUHARISTIC 
HRISTIC”, din care străluceşte apoi şi HARUL ce Luminează Mintea 
şi Inima. În această modalitate, „atenţia” nu mai este pe „concentrarea” 
Minţii. ci pe „Gestul Închinării” faţă de SACRUL TRUPULUI 
HRISTIC. Trebuie bine concretizat ce este „TRUPUL SACRU 
HRISTIC”. Acesta nu este „Gândire mentală” şi nici Simţire de Inimă  
şi nici Prezenţă de Duh Divin, ci în primul rând este un Real şi 
PERSONAL SACRU de TRUP LITURGIC EUHARISTIC HRISTIC, 
care are în Sine şi din care ies atât LUMINA Minţii, cât şi Simţirea de 
Duh a Inimii. Cei ce practică Rugăciunea Minţii în Inimă vorbesc de o 
PREZENŢĂ de DUH a Lui HRISTOS, ce „mentalizează sau senti-
mentalizează” un Divin mai mult HARIC, decât direct PERSONAL. În 
modalitatea RITUALICĂ de TRUP EUHARISTIC HRISTIC nu se 
ţine cont de mentalizare sau sentiment, ci de „Gestul RITUALIC” în 
Sine, care nu este „în gol”, ci în „Concret de TRUP SACRU”. Con-
cretul modalităţii Rugăciunii Minţii în Inimă este „Prezenţa” Divinului 
mentalizată sau sentimentalizată, pe când în ICONICUL SACRU 
Concretul este direct PERSOANA TRUP SACRU, „peste” mental şi 
sentiment (care nu le exclude nici pe acestea, dar fără ca ele să fie 
însuşi concretul mistic). 

Asceza creştină nu „distruge” Corpul şi simţurile, ci le „orientează” 
(nu spre spiritualizare) spre Transfigurarea în TRUPUL SACRU, în 
care Corporalul nu se distruge, ci se Regăseşte în Depăşire şi în „co-
existenţă” cu Sufletul, care de asemenea se Regăseşte şi se Depăşeşte 
în TRUPUL SACRU. 

Toată Creaţia este Configuraţia TRUPULUI SACRU HRISTIC. 
Omul este specific de „SACRU-SACRU”, nu de „Spirit Sacru”. 

Prin păcat, Omul a decăzut în uitarea acestuia, în degradarea Inimii de 
Suflet, în patologicul Psihologic şi în „pregnanţa auto-opririi în 
fiziologicul organic corporal”.  
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DUH , DAR şi HAR 

* 

Teologic metafizic, se spune că DIVINUL nu „operează” în mod 
direct, că s-ar transforma sau s-ar autoanihila. Şi de aici „intermediarul” 
zis HARIC, între INCREAT şi creat. Disputa palamită dintre Ortodoxie 

şi catolicism a scos în evidenţă distincţia netă dintre FIINŢA în Sine 
DIVINĂ şi Energiile Sale tot DIVINE Necreate. Catolicii metafizicieni 
nu admit un HAR Necreat, ci vorbesc de un „Har-graţie de creaţie”. 

Mai întâi trebuie o distincţie netă dintre DAR, HAR şi HAR-Daruri 
(pe care mulţi le amestecă şi le falsifică). 

DARUL este direct al PERSOANEI FIINŢIALE, ca ACT FIINŢIAL, 
ce apoi se transpune ca HAR-Act Energetic şi Actul HARIC se prelun-
geşte ca „Daruri-HARICE”. Disputa palamită porneşte doar de la HAR 
şi Daruri-HARICE. Ortodocşii, prin Sfântul Grigorie Palama, susţin un 

HAR DIVIN Necreat în Sine, ce reflectă cele ale FIINŢEI DIVINE (ce 
rămâne dincolo şi inaccesibilă direct). Catolicii metafizicieni susţin 
„Darurile-HARICE”, ca Har în cele create (nu ca HAR în Sine, ca la 
Ortodocşi). Dacă se insistă pe DARUL FIINŢIAL, ca Depăşirea şi a 
HARULUI şi a Darurilor-HARICE, atunci nu ar mai fi „contrarietatea” 

între ele, ci două Realităţi distincte şi neamestecate şi fără despărţire. 
Creaţia mai întâi este DAR-ACT PERSONAL DIVIN, ca 

IUBIREA PERSONALĂ DIVINĂ ce Creează o „Personalitate de 
Creaţie”, ca Chip de „Fiu de Creaţie” ce se Asumă PERSONAL-
FIINŢIAL de FIUL FIINŢIAL DIVIN, ca deja „CHIP HRISTIC, 

DIVIN şi Creaţie în Asumare”. Deci Chipul Creat nu este în Originea 
HARICĂ (cum zic mulţi), ci în DARUL PERSONAL-FIINŢIAL 
DIVIN, care apoi se reflectă şi într-un HAR de DAR PERSONAL. 
HARUL Necreat este o reflectare a DARULUI PERSONAL 

FIINŢIAL, nu ca direct al FIINŢEI, că ar fi „transformare de FIINŢĂ 
în energii” (de neadmis). De aceea HARUL nu este niciodată „gol în 
sine” (sau o energie impersonală), ci întodeauna cu „Personalizările” 
PERSOANEI FIINŢIALE. Unii consideră că HARUL produce Chip 
de PERSOANĂ DIVINULUI în Sine ne-personal (de neadmis în 

creştinism). 
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Noi insistăm pe ACTUL direct FIINŢIAL PERSONAL ca DAR, 
datorită căruia este şi o Energie tot DIVINĂ şi Necreată ca HAR. 
HARUL nu este o „componentă” a SUPRANATURII FIINŢIALE 
DIVINE (că ar fi o dualitate în DIVIN), ci este o „prelungire” de 
DAR-ACT-FIINŢIALITATE, de VIU FIINŢIAL (ce nu mai este o 
dualitate, ci o UNITATE în dublă Deschidere, fără ca HARUL să 
împartă DIVINUL, ci să distingă tocmai UNITATEA DIVINULUI. 
Catolicii metafizicieni nu pot admite o „dualitate” a DIVINULUI, dar 
Ortodocşii nu susţin „dualitatea”, ci „dubla” Deschidere a UNITĂŢII 
DIVINULUI. Aşa HARUL nu are Originea directă în FIINŢĂ, ci în 
DARUL-ACTUL-VIULUI FIINŢIAL care se reflectă şi ca Energie de 
FIINŢĂ. Afirmaţia Sfântului Grigorie Palama că „tot ce nu are 
Energie nu este o Realitate” este adevărată, întrucât Energia HARICĂ 
face „Raportul” cu FIINŢA, dar fără să aibă Originea direct în 
FIINŢĂ, ci în DARUL-VIUL FIINŢEI. HARUL nu „Intră” niciodată 
în FIINŢĂ, ci Participă la Reflectările DARURILOR FIINŢIALE, al 
cărora Chip este ca HAR. HARUL este CHIP de ACT al PERSOANEI 
FIINŢIALE, nu al FIINŢEI Însăşi. Mulţi consideră HARUL ca însuşi 
ACTUL FIINŢEI. 

Aceste distincţii au mare importanţă pentru noi, care evidenţiem cu 
precădere Taina TRUPULUI HRISTIC, ce este DAR-PERSONAL din 
care apoi se reflectă ca HAR şi Daruri-HARICE. Arianismul şi multe 
alte secte aici se încurcă, neadmiţând ca FIINŢA în Sine să se 
„dualizeze” (orice „dualitate sau multiplicitate” considerând-o creaţie). 
Dar ei uită că FIINŢA în Sine este TRINITARĂ şi tocmai că are ACT 
FIINŢIAL în Sine, ce nu se confundă cu „Actul de afară” ca HAR şi 
creaţie. 

Creaţia astfel este mai întâi ACT PERSONAL FIINŢIAL al 
FIULUI Lui DUMNEZEU, care ASUMĂ în PERSOANA Sa şi un 
Chip-Fire de Creaţie (ca PREHRISTIC), şi apoi din CHIPUL PRE-
HRISTIC PERSONAL FIINŢIAL se prelungeşte şi HARUL 
HRISTIC. 

HARUL iese din TATĂL, se opreşte în FIUL şi prin SFÂNTUL 
DUH se prelungeşte ca Energii propriu-zise. 

Dar „LUCRĂRILE” HARICE nu sunt „oarecare”, ci Evidenţierea 
CHIPULUI HRISTIC şi al Întregii TREIMI PERSONALE DIVINE. 
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HARUL Repetă şi Actualizează Energetic CHIPURILE PERSONALE, 
de aceea HARUL are întodeauna IPOSTAZIERILE. 

HARUL evidenţiază astfel SACRUL TRUPULUI HRISTIC, ca 
Însăşi Originea sa de HAR HRISTIC, ceea ce înseamnă că TRUPUL 
HRISTIC este de fapt Îndumnezeirea şi HARUL este „LUMINA” ce 
iese din Îndumnezeirea TRUPULUI HRISTIC. 

De aici distincţiile nete ale LUMINII HARICE faţă de TRUPUL 
HRISTIC, Originea LUMINII HARICE. 

Mulţi consideră că HARUL este în Sine Însăşi LUMINA. Trebuie 
înţeles că HARUL este LUMINĂ datorită TRUPULUI HRISTIC ce 
Străluceşte Energetic ca LUMINĂ şi LUMINA TRUPULUI HRISTIC 
se face HAR HRISTIC. HARUL în Sine pur şi direct este tot apofatic şi 
inaccesibil, a cărui faţă nimeni nu o poate vedea, HARUL prin 
LUMINA-DARUL VIU al TRUPULUI HRISTIC este accesibil. LUMINA 
Taborică de la Schimbarea la Faţă HRISTICĂ nu este HARUL în Sine, 
ci este „TRUPUL HRISTIC în Sine”, pe care oamenii obişnuiţi nu-l 
pot vedea. HARUL în LUMINA Taborică nu se evidenţiază pe sine, ci 
TRUPUL HRISTIC care este „SUPRALUMINA PERSONALĂ 
HRISTICĂ”. 

HARUL fără TRUPUL HRISTIC nu se Vede şi TRUPUL HRISTIC 
de asemenea fără HAR nu se vede, LUMINA Transfigurativă fiind 
Taina CO-PREZENŢEI TRUP HRISTIC şi HAR. LUMINA Transfi-
gurativă Taborică nu este nici a HARULUI, nici a TRUPULUI 
HRISTIC direct, ci a „CO-PREZENŢEI” lor, care doar Împreună se 
fac LUMINA DIVINĂ accesibilă Creaţiei. 

Specificul direct şi PERSONAL al SFÂNTULUI DUH este şi el 
reflectat prin HAR, dar nu ca LUMINĂ (cum mulţi confundă), ci ca 
Taină de Biserică-UNIREA INTER-PERSONALURILOR totale 
DIVINO-Creaţie. TRUPUL HRISTIC UNEŞTE DIVINUL cu Chipul 
Creat, ca INTER-PERSONAL Propriu şi Individual, iar SFÂNTUL 
DUH face o SUPRAUNIRE a tuturor INTER-PERSONALURILOR, 
ca ADUNARE-Biserică. 

De aceea după ce se face ÎNTRUPAREA HRISTICĂ Vine şi 
SFÂNTUL DUH ca să „Întemeieze” Biserica, să „ADUNE” toate 
Făpturile cu TRUP HRISTIC într-o COMUNIUNE, să nu rămână 
disparate. 
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Să se distingă, astfel, Specificul TRUPULUI HRISTIC ca Îndum-
nezeire a Creaţiei de specificul SFÂNTULUI DUH ca ADUNARE-
COMUNIUNE a Tuturor celor ce au TRUPUL HRISTIC, şi totodată 
de Darurile Harice, ce sunt Reflectările PERSOANELOR TREIMICE 
DIVINE cu Specificurile Lor. 

LUMINA HARICĂ de care vorbesc Misticii este o LUMINĂ în 
care se văd atât TRUPUL HRISTIC, cât şi COMUNIUNEA 
SFÂNTULUI DUH, precum şi Darurile-HARICE ale Făpturilor 
Create. 

Cine se învredniceşte de LUMINA HARICĂ, are acces la ICONICUL 
SACRU în Deschidere Taborică, asemenea Apostolilor ce au putut 
Vedea Transfigurarea DIVINO-Creaţie HRISTICĂ, ce Prefigurează 
starea Eshatologică a Împărăţiei Lui DUMNEZEU în Veşnicie.  

 
** 

 
Problema cea mai grea a Teologiei este în ce măsură creaţia poate 

„împropria” DIVINUL (ca Îndumnezeire). Anticii spun clar că nu se 
poate şi creaţia trebuie să se absoarbă în „neantul Divin”. 

Teologic creştin, se consideră HARUL-Energia tot DIVINĂ, care 
penetrează TRUPUL HRISTIC şi prin care şi noi putem să ne 
Împărtăşim de HAR. 

Noi insistăm pe ICONICUL TRUPULUI HRISTIC în Sine, ce face 
ÎNDUMNEZEIREA Firii Create Asumate de PERSOANA FIULUI 
DIVIN şi datorită căreia şi HARUL poate fi accesibil Creaţiei.  
TRUPUL ÎNDUMNEZEIT HRISTIC are ca excepţie şi Perihorezicul 
(întrepătrunderea de Firi) şi Interpersonalul. Aşa este posibil un 
Relaţional direct prin „Firea creată ÎNDUMNEZEITĂ HRISTICĂ”, 
prin care totodată trece HARUL, prin care şi el se face accesibil.  
Îndumnezeirea noastră se face, astfel, prin „PLĂMADA” TRUPULUI 
ÎNDUMNEZEIT HRISTIC, prin care putem să ne umplem de HAR, 
ce totodată ne deschide tot mai mult la „creşterea” în TRUPUL 
HRISTIC. 

HARUL este însă o Lucrare legată direct de specificul PERSOANEI 

SFÂNTULUI DUH, care face acea „SUPRA-UNIRE” a Relaţiona-
lului. Biblicul „să facem Om după CHIPUL şi ASEMĂNAREA 
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Noastră”
28

 noi îl considerăm ca: „CHIP de FIU (Primire) şi CHIP de 
SFÂNTUL DUH (Răspuns). Şi HARUL este cel ce „Poartă” Primirea 
şi Răspunsul şi le face „Lucrătoare”. 

HRISTICUL şi PNEUMA sunt deodată şi fără despărţire, 
UNINDU-SE în „Lucrarea HARICĂ”. 

Iată ICONICUL COMUNICĂRII HRISTICE şi PNEUMATICE. 

Prin TRUPUL ÎNDUMNEZEIT HRISTIC ne „Întrepătrundem” cu 

Firea HRISTICĂ Creată ÎNDUMNEZEITĂ, prin care putem fi Părtaşi 
şi la DUHUL SFÂNT ce ne UMPLE de HAR. Se zice mistic că HRISTOS 

ne dă Chipul Său ÎNDUMNEZEIT de FIU, SFÂNTUL DUH ne dă 

condiţia de Pătrundere DIVINĂ şi HARUL le pune în Lucrare. 
 

Liturghia Iubirii 

„La Început a fost  

CUVÂNTUL-LITURGHIA”. 
În ne-nceput a fost IUBIREA 

Cu Taina Sa, TREIMEA, 

Ce este NAŞTEREA-CUVÂNTUL, 
Ce este LITURGHIA. 

 

Înghenunchează în FAŢA  

ICOANEI DUMNEZEIEŞTI 
Ce este LITURGHIA IUBIRII, 

CHIPUL DOMNULUI HRISTOS. 

 
Descalţă-te de toate „afară”, 

Pleacă-ţi Fruntea dincolo  

De „podeaua de carne”, 

Intră în Biserica-Bethleem 

                                                 
28

 Facere 1, 26. 
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Unde MIELUL Cel de SUS 

Se face şi Liturghie Pământească, 

Ca Lumea să se Nască. 
 
BATE INIMA  

LITURGHIEI în DUMNEZEU, 
Bate şi în Cer şi pe Pământ, 
ACEEAŞI INIMĂ HRISTOS 

De SUS şi de Jos. 
 
Cine poate împiedica IUBIREA, 

Cine-i poate pune hotar?... 
 
Iată pe LOGOSUL DIVIN, care este totodată LITURGHIA 

DUMNEZEIRII în Sine şi cea din Creaţie. 
 

Înfricoşată este Taina Creaţiei, 
Că Tu Însuţi o Liturghiseşti; 
Tu Însuţi Te ÎNTRUPEZI 

Şi Lumea întreagă  
O faci TRUPUL Tău, 
Prin care şi noi putem URCA 

Până în DUMNEZEU. 
 
Şi eu şi fiecare suntem 

Un CHIP de Liturghie, 
Un Anume CUVÂNT-IUBIRE, 
CHIP în Veşnicie. 

  
Şi Fiecare suntem 

Chip de Creaţie  
Şi CHIP al lui DUMNEZEU 
Care Se ÎNTÂLNESC 

Doar în CHIPUL Liturgic al Tău. 
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Doar în acest CHIP mă Regăsesc 
În ÎNTÂLNIREA cu Tine, 
În CHIPUL Tău de Liturghie, 
TAINĂ negrăită de IUBIRE. 
 
Niciodată nu se opreşte  
LITURGHIA IUBIRII, 
De aceea este „INIMA NEMURIRII”, 
INIMA în Bătaie neîncetată 
Care nu încetează nicodată. 
 
IISUSE, Bate INIMA TA 
În DUMNEZEU,  
În Cer şi pe Pământ, 
În toate Inimile Lumii Bate, 
POTIR cu SÂNGE  
De DUMNEZEU şi de Creaţie, 
Care mereu în LITURGHIE 
Se fac EUHARISTIE. 
  
DOAMNE IISUSE, Vin şi eu 
La ALTARUL LITURGHIEI Tale, 
Unde mă aduc ca pe o „Prescură”, 
Pe care să o LITURGHISEŞTI. 
 
De puţina mea Iubire nu te scârbi. 
Tu m-ai Creat din IUBIREA Ta 
Şi CHIPUL IUBIRII S-a Pecetluit 
În Veşnicie pe Fiinţa mea. 
Şi Această PECETE fă-o JERTFELNIC 
Pe care mereu LITURGHISEŞTI 
Şi în Fiinţa mea Te Întrupezi.  
 
Eu sunt căzut din Iubire  
Prin multe păcate 
Şi zac în prăpastie de moarte, 
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Dar, DOANNE,  
Primeşte-mă ca pe o Prescură 
Din care fă LITURGHIE 
Şi „Toarnă” în POTIRUL Tău 
Şi o „picătură” de Sânge de-al meu, 
Ca IUBIREA Ta şi a mea 
Iarăşi să se ÎNTÂLNEASCĂ. 
 
Tu mereu, DOAMNE, 
Ne Naşti din IUBIREA Ta 
ŞI Creaţia Te Naşte  
Neîncetat de asemenea 
Şi IUBIREA ÎNTÂLNITĂ  
Se face EUHARISTIE, 
PÂINE de Cer şi de Pământ, 
CUVÂNTUL ce TRUP S-a făcut. 
 
DUMNEZEIASCA PÂINE-HRISTOS, 
DUMNEZEU şi Creaţie în UNIRE, 
Iată ICOANA ce nu este idol, 
În care şi Lumea  
Şi Însuşi DUMNEZEU 
Deodată se ÎNCHINĂ. 
 
Tu, DOAMNE IISUSE HRISTOASE, 
FIUL Lui DUMNEZEU  
Şi Fiu de Creaţie, 
Din LITURGHIA IUBIRII 
Naşti Biserica-MAMA Lumii, 
Creaţia cu DUMNEZEU în Braţe. 
 
O, IUBIRE a Lui DUMNEZEU Înfricoşată, 
Cum Te faci şi Chip de Făptură 
Ca şi Lumea să primească 
DIVINA Măsură! 
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O, DUMNEZEU ÎNTRUPAT 
Ca şi Lumea să URCE în DUMNEZEU, 
DOUĂ IUBIRI ce S-au Găsit 
„Peste prăpastia de Absolut”. 
 
De aceea niciodată  
Nu se opreşte LITURGHIA IUBIRII, 
INIMA Nemuririi.  
   
Dacă vreodată LITURGHIA s-ar opri, 
Dintr-o dată „toate ar pieri”. 
 
IUBIREA este  
Necontenita LITURGHISIRE, 
Este Nesfârşita NAŞTERE de Sine, 
IUBIREA este „Absolutul RITUAL” 
Ce Se face EUHARISTIE-DAR. 
  
Ce este mai Minunat, 
DIVINUL ÎNTRUPAT, 
Sau IEŞIREA Făpturii „peste” Sine 
În DIVINUL 
Dincolo de orice Chip Creat? 
DIVINUL făcut Trup este HRISTOS, 
„Peste” Trup este DUHUL SFÂNT, 
Care fără despărţire 
Deodată şi UNA Sunt. 
HRISTOS face DIVINUL 
TRUP de ÎMPĂRTĂŞIRE, 
SFÂNTUL DUH face TRUPUL  
CHIP-DUMNEZEIRE, 
HRISTOS şi SFÂNTUL DUH, 
A BISERICII LITURGHISIRE. 
 
Un ANUME CUVÂNT al Tău 
A Creat un Anume Suflet al meu, 
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Şi cele Două Chipuri stau  
Faţă în Faţă, 
Aceasta fiind a mea Viaţă, 
Să mă Văd în Tine 
Chip şi Asemănare 
Fără amestecare. 
 
Eu sunt mai Întâi 
Un CUVÂNT de-al Tău, 
Înscris în Tine, CARTEA VIEŢII, 
Pe care apoi îl ROSTEŞTI 
Şi mie mi-l Dăruieşti. 
 
BATE în Fiinţa mea 
CUVÂNTUL DIVIN, 
INIMĂ de DUMNEZEU. 
 
Şi când pe acesta Îl Aud 
Şi Inima mea 
Răspunde Asemenea. 
 
O, Taină a ROSTIRII, 
Taina NAŞTERII! 
   
Tu m-ai ROSTIT pe mine 
Şi eu Te Rostesc pe Tine! 
 
Când voi ajunge să AUD ROSTIREA 
Din care m-am Născut, 
Atunci şi eu, IISUSE, mă voi face 
Cu Tine „ACELAŞI TRUP”. 
 
DOAMNE IISUSE HRISTOASE, 
ICOANA din Cer şi de pe Pământ, 
Tu eşti CHIPUL 
Prin care toate s-au făcut. 
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Taina DUMNEZEIRII 
Este Taina NAŞTERII Tale 
Din TATĂL Cel fără început. 
Şi Taina Lumii 
Este tot Naşterea Ta 
Şi într-un Chip de Făptură, 
DUMNEZEU şi Creaţie 
În aceeaşi măsură. 
   
CHIPUL TATĂLUI DUMNEZEU 
Este dincolo de Vederea noastră, 
Dar CHIPUL tău de FIU 
Ne Deschide şi nouă 
O Tainică Fereastră. 
 
O, CHIP de ICOANĂ 
De DUMNEZEU şi de Creaţie, 
De Cer şi de Pământ, 
CHIP şi ASEMĂNARE, 
Ţie se Cuvine 
ÎNCHINARE. 

 
DUMNEZEIREA Deschide  
UŞA spre Lume 
Prin CHIPUL FIULUI Său, 
Şi Lumea deschide şi ea o Uşă 
Prin care Se VEDE DUMNEZEU, 
Chipul MAMEI FECIOARE 
Cu PRUNCUL DIVIN în Braţe, 
TAINA Icoanei de Creaţie. 
 
Acestei ICOANE se ÎNCHINĂ 
Şi Cer şi Pământ deodată 
Şi prin ea se ÎNTÂLNESC 
Toate laolaltă. 
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Fiecare suntem „Micro-Cosmogonii Hristice” şi totodată „Micro-
Cosmologii” Proprii de Creaţie. 

 

Bucură-Te, UŞA dintre  
DIVIN şi Făptură, 
Bucură-Te, Puntea dintre  

Cer şi Pământ, 
Bucură-Te, Perdeaua de ALTAR, 
Bucură-Te, Fereastra Celor de TAINĂ, 

Bucură-Te, ICOANĂ, 
Inimă în Rugăciune, 

Feciorelnică de-a pururi, 
Chipul MAICII DOMNULUI. 

 

DOAMNE IISUSE, în mine Aud 
Cum Bate Inima mea din Tine, 
În care Însuşi „SÂNGELE de DIVIN” 

CURGE fără oprire. 
   
Şi Inima mea de Făptură  

Bate prin această Inimă, 
Cu „sânge de Creatură”. 
 

Şi UNIREA SÂNGELUI de DIVIN 
Cu Sângele de Creaţie 

Va UNI Cele Două Inimi 
În Însăşi INIMA Ta, 
În care este toată TAINA. 

 
Nu există timp, 
Dar IUBIREA 

Se NAŞTE mereu din Sine 
Şi din RITUALUL acesta 
Apare şi Timpul... 
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Nu există spaţiu, 
Dar NAŞTEREA nesfârşită 
Face IUBIREA mereu 
Să fie „peste” Sine. 
 
O, IUBIRE-LITURGHIE, 
RITUAL şi EUHARISTIE! 
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PRAVILA Pustnicului NEOFIT 
 

„Moş-Avva, fă-mă şi pe mine 

Un Urmaş al Duhului 

Pustnicului Neofit Carpatinul!” 

 

 

Viaţa Isihastă începe cu Ritualul Acatistului Icoanei Maicii 

Domnului; începe cu Vederea prin Ochii Icoanei Maicii Domnului.

  
„Întâlnindu-se Sfântul Grigorie Sinaitul cu Sfântul Maxim 

Cavsocalivitul, între altele îi spuse:  
– Te rog, mărturiseşte... ţii RUGĂCIUNEA?... iar acela zâmbi puţin 

şi zise:  
– Nu vreau să-ţi ascund, cinstite Părinte, MINUNEA NĂSCĂTOAREI 

de DUMNEZEU care s-a făcut cu mine... Eu o Rugam cu lacrimi să-
mi dea HARUL RUGĂCIUNII Neîncetate. Într-una din zile, mergând 
la Biserica ei, o Rugam iarăşi... sărutând Sfânta Sa ICOANĂ... şi 
deodată am simţit în pieptul meu o Căldură şi o Flacără ce veneau din 
Sfânta Sa ICOANĂ, care nu mă ardeau, ci mă răcoreau şi îndulceau... 
De atunci, Părinte, a început Inima mea să ZICĂ în LĂUNTRUL ei 
RUGĂCIUNEA... şi din acel timp n-a mai lipsit RUGĂCIUNEA din 
Inima mea. IARTĂ-mă”. 

(„Filocalia”, Vol. VIII, Sfântul Maxim Cavsocalivitul). 
 
 
O, MAICA DOMNULUI,  
Din ICOANA Ta 
Un DUH de Taină se Naşte... 
 
În Tine este ICOANA de SUS, 
Că Porţi în Braţe  
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Pe DUMNEZEIESCUL IISUS, 
În Tine este Icoana de Jos,  
De Pământ, 
Şi aşa în ICOANA Ta sunt 
Şi DUMNEZEU şi Creaţia Împreună. 
 
Iată DUHUL ce trebuie  
Să Intre în mine, 
DUHUL de Isihie. 
   
În genunchi în faţa ICOANEI, 
În mine Intră DUHUL Mistuitor.  
   
DUMNEZEU Se face  
În Lume COPIL 
Şi eu Făptură 
Mă fac Copil al Lui DUMNEZEU,  
Iată TAINA DESTINULUI meu. 
 
O, CHIPUL ICOANEI  
MAICII DOMNULUI, 
Tu îmi deschizi  
UŞA spre DUMNEZEU, 
Care Se ÎNTRUPEAZĂ în Lume 
Ca să mă Întrupez  
În DUMNEZEU şi eu. 
 
Să URCI în DUMNEZEU,  
Este CALEA Isihiei.  
 
O, TAINA ICOANEI,  
Cânţi în mine mereu  
Ca o LITURGHIE. 
Şi începe în mine RITUALUL 
Ce naşte DUH de Isihie. 
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Pustnicul Neofit a lăsat Cuvânt de Taină Ucenicilor să i tocmai în 
acest sens.  

Este un Imn al ICOANEI MAICII DOMNULUI numit ACATIST. 

Toţi ştiau acest ACATIST pe de rost. 
Unul nu putea nicicum să-l înveţe... De-abia după douăzeci de ani a 

reuşit. Bucuros, a alergat la Pustnicul Neofit. Din acel moment a 

început să aibă RUGĂCIUNEA Neîncetată Isihastă. 
De aici, ICOANA VIEŢII Isihaste, ICOANA MAICII DOMNULUI 

cu PRUNCUL DUMNEZEIESC în Braţe. 

  
Fă-te Paraclisierul ICOANEI. 

Este „Rugăciunea ÎNCHINĂCIUNII”. 
  
Cine nu învaţă mai întîi să se ÎNCHINE la ICOANĂ, nu va intra 

niciodată în TAINA Isihiei. 
Concentrarea de care se vorbeşte este ÎNCHINAREA. 
 

ÎNCHINAREA la ICOANĂ 
Este DUH de mare TAINĂ. 
ÎNCHINAREA este ZBOR 

Pentru Inima cu DOR, 
Care cade la picioare, 
Ca-n Văzduh apoi să ZBOARE 

În CÂNTARE. 
 

IISUS Cel ÎNTRUPAT în Braţele MAICII DOMNULUI este 
IISUSUL Isihiei.  

PACEA-ISIHIA DIVINĂ coborâtă în Lume este IISUS Cel 

ÎNTRUPAT. 
Toţi cei ce urmează tradiţia Pustnicului Neofit au CULTUL 

RITUALULUI ICOANEI MAICII DOMNULUI. Toţi au cu sine 

ICOANA MAICII DOMNULUI şi zilnic fac RITUALUL ÎNCHINĂRII. 
Relatează unul: Prima dată trebuie să te sileşti. Odată, în timp ce 

stăteam în genunchi, parcă o LUMINĂ iradia din ICOANĂ, şi în 

această LUMINĂ erau OCHII PRUNCULUI IISUS, ce se uitau 



229 

Nevinovaţi şi blânzi, iar El se tot apropia de Pieptul meu... Şi de atunci 
ICOANA MAICII DOMNULUI a devenit pentru mine, într-adevăr, 
UŞA ALTARULUI de TAINĂ. Căpătasem o mare evlavie faţă de acest 

RITUAL. Să câştigi „DUHUL RITUALULUI SACRU” este primul pas. 
ICOANA are DUH tocmai prin VIUL RITUALULUI din ea. Acest 

DUH este LUMINA TAINICĂ. 
„Să începi să Vezi Lumea prin Ochii ICOANEI”. 
Să vezi Lumea în NOUA LUMINĂ. Această „punte” dintre 

Pământ şi LUMINĂ este „Calea”. 
În viziunea creştină, lumea se naşte din „COPILUL DIVIN şi 

MAMA-Creaţie”. 
RITUALUL ICOANEI trebuie să-ţi fie „APA RITUALICĂ” în 

care mereu să te purifici. 
Să capeţi o VEDERE de ICOANĂ a Lumii, să transformi Lumea în 

ICOANA ÎNTRUPĂRII Lui HRISTOS. DUMNEZEU nu coboară în 
Lume ca apoi să iasă din ea, ci ca să RĂMÂNĂ pe Vecie în ea. 
HRISTOS Cel ÎNTRUPAT este ÎNVEŞNICIREA DIVINULUI în Lume. 

Se zice că legendarul Zamolxe este o Numire a „Moşului-
Înţeleptului”, „Za-moşul”. Moşul Carpatin este „Bătrânul Înţelept", nu 
orice bătrân. Este specificul Carpatin al Numelui de AVVA-PĂRINTE 
Spiritual. Moşul şi Avva sunt similari. Se zice că în tradiţia veche 
Pustnicii Carpatini se numeau între ei cu „Moşule-Părinte”.  

Pustnicul Neofit se zice că era numit de Ucenicii săi „Moşul cel 
Sfânt”. Moşul este „Acumularea întregii Înţelepciuni de Moştenire 
Sfântă”. Însuşi DUMNEZEU, popular, se arată în Chip de MOŞ. 
Magii care vin la PRUNCUL HRISTIC sunt Moşi, de unde „Moş  
Crăciun”. Moşii-Înţelepţii Lumii se Închină DUMNEZEIESCULUI 
PRUNC din Braţele FECIOAREI. 

Cultul Strămoşilor de aici vine. Cine nu are un Moş-Strămoş  în 
neamul lui, acela va pieri. Trăinicia este în Stră-Moşi.  

 
Stau în genunchi  
În faţa ICOANEI 
Şi PRUNCUL HRISTOS  
Pe care-L ţine în Braţe 
Lumea întreagă  
În ICOANA Sa o PREFACE. 
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FECIOARA-MAMĂ  
Este ICOANA Lumii, 
PRUNCUL HRISTOS  
Este ICOANA lui DUMNEZEU  
Şi ÎNTÂLNIREA lor de TAINĂ  
Dă Lumii DUMNEZEIASCA HAINĂ. 
 
Vederea lumii într-o ICOANĂ Cosmică este MAICA DOMNULUI 

cu PRUNCUL DUMNEZEIESC în Braţe. 
CARTEA VIEŢII este ICOANA MAICII DOMNULUI.  
Cine nu primeşte DUHUL ICOANEI nu va putea Citi CARTEA de 

TAINĂ a Isihiei.  
 

Unde să găsesc CHIPUL 
În care Mintea  
Să-mi ODIHNESC? 
 
Este în Braţele  
ICOANEI MAICII DOMNULUI, 
În HRISTOS,  
PRUNCUL DUMNEZEIESC. 
 
O, PRUNC-MIEL Nevinovat, 
În care toată LUMINA 
CERULUI  
Şi Pământului s-a ADUNAT. 
 
Isihie, LUMINĂ  
De SOARE  
DUMNEZEIESC ÎNTRUPAT, 
TAINĂ de ICOANĂ, 
DUHUL Tău  
Şi în mine să VIE... 
 
„Vezi la fiecare pas ICOANA ÎNTRUPĂRII Lui HRISTOS?" Până 

nu vezi Lumea toată o ICOANĂ, să nu îndrăzneşti să intri în TAINA 
Isihiei”.  
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Toţi Ucenicii Pustnicului Neofit îşi căpătaseră renumele de „metaniştii 
şi închinăciuniştii”. Se povesteşte că şi la bătrâneţe Pustnicul Neofit 
făcea câte o mie de metanii şi închinăciuni, din genunchi, fără să scadă 
din ele. Era un Ucenic de-al său foarte râvnitor, dar slab şi firav din 
naştere, care, neputând să facă multe metanii şi închinăciuni, le făcea 
cu „Duhul”, după cum se exprima el. Sta nemişcat, chiar şi culcat, dar 
cu Duhul făcea toate metaniile şi închinăciunile Isihaste. El repeta 
adesea: „după cum Soarele, vrea nu vrea, trebuie cu stricteţe să 
parcurgă un anume număr de Ore, la fel Isihastul trebuie să parcurgă 
un anume număr de metanii şi închinăciuni. Tot acel Ucenic firav 
spunea: „O zi dacă nu fac metaniile şi închinăciunile, în acea zi sunt 
mort cu Duhul”.  

DUHUL Isihiei nu este „nemişcarea", ci SUPRAMIŞCAREA 
RITUALULUI SACRU. Ca să intri în DIVINITATE, trebuie să câştigi 
SUPRAMIŞCAREA de DUH.  

Închinăciunea şi metania sunt „Gest SACRU” şi acesta atrage 
DUHUL SUPRAMIŞCĂRII, peste „mişcările naturale energetice”. 

 
Însuşi DUMNEZEU  
Se-nchină  
Coborându-Se-n creaţie, 
Când Se face  
PRUNC Făptură 
În ale MAICII Sfinte Braţe. 
 
Ucenicii Pustnicului Neofit se mai numeau de unii „cocoşaţii", 

pentru că permanent erau puţin aplecaţi. Uneori dormeau din genunchi 
cu Fruntea la Pământ, sau se Rugau timp îndelungat în această stare. 
Sfântul Moise Arapul stătea tocmai în această poziţie, în genunchi cu 
Fruntea la Pământ şi cu Mâinile strânse întinse, poziţie pe cât de 
incomodă , pe atât de „Ritualică”, ce îi aducea Liniştea. Câştigă Taina 
Gesturilor Ritualice.  

La unii apar explozii energetice în Cap sau în Inimă, sau în alte 
Organe şi prin Gesturile Ritualice se pot remedia. Cei cu explozii în 
Cap să privească mereu în jos, să cânte Rugăciunea, să citească cu 
voce, orice gând să fie cu Smerenie. Cei cu explozii în Inimă să ridice 
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Mâinile la Rugăciune, să deschidă Ochii mari, să se uite în sus. Cei cu 
explozii în organele inferioare să stea cu Fruntea la Pământ, să ridice 
Mâinile. 

Învăţând să Citeşti în CARTEA de TAINĂ a ICOANEI, săvârşeşti 
LUCRAREA Isihiei.  

 
 
Prin Icoana Întrupării Lui Hristos în Lume ridică-te la Icoana 

cea dincolo de toate Icoanele, la ICOANA Lui DUMNEZEU TATĂL. 

 
Originea Creaţiei este FIUL, „prin care toate s-au făcut” (Ioan 1, !-3), 

care deodată cu Sine DUCE şi Creaţia la TATĂL DUMNEZEU. 
Se zice că, înainte de moarte, Neofit Pustnicul vedea o ICOANĂ la 

care privea cu Ochii mari şi sta ca răpit cu Duhul. „Ce vezi, Moş-
Avva?”, îl întrebau Ucenicii? ICOANA... ICOANA... Închinaţi-vă  
ICOANEI, Fiilor... este totul... LUMINA... LUMINA... ICOANA... 
IISUSE... IISUSE, Tu eşti LUMINA. Şi DUHUL ICOANEI, ce FOC 
mistuitor... ce ne duce la TRONUL Lui DUMNEZEU TATĂL... 
TATĂL, ODIHNA Odihnelor... TATĂL nostru care eşti în Ceruri”... 
Şi zicea Rugăciunea TATĂL Nostru... 

Este un salt brusc, de la Pământ tocmai la SUPRAÎNĂLŢIMEA 
absolutului DIVIN. 

A zice TATĂL Nostru este „cutremurător”. Îţi vezi „nimicnicia” de 
Făptură creată. Trebuie să devii şi tu un Fiu Vrednic de TATĂL 
DUMNEZEU... Parcă un OCHI de o PUTERE absolută te priveşte şi 
te pătrunde până în oase... ICOANA Lui DUMNEZEU TATĂL, 
ICOANA tuturor Icoanelor... 

Aceste Reprezentări ICONICE să nu „mentalizeze” realitatea, ci să 
o FIINŢIALIZEZE, ca pe un VIU direct. 

O, ce DOR de TAINĂ are Fiinţa noastră să se ÎNCHINE FIINŢEI 
DUMNEZEEŞTI! 

RUGĂCIUNEA „TATĂL Nostru” „trezeşte” în tine Taina CHIPULUI 
FIINŢIAL. 

Se vorbeşte de zisa treaptă a „Purificării”. Neofit îi zice Treapta 
RESACRALIZĂRII. Misticile antice încep cu un fel de „morală” 
mistică. de „norme-reguli”. Neofit Pustnicul are specificul de intrare 
directă în „Focul SACRU”. 
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Moise vede „RUGUL APRINS de FOCUL DIVIN”, unde trebuie 
să intre „desculţ”. Această „descălţare" este iconografia PURIFICĂRII. 
RUGUL APRINS al lui Neofit este ICOANA MAICII DOMNULUI şi 

descălţarea este Gestul de Închinare-Metanie, iar FOCUL DIVIN este 
RUGĂCIUNEA „TATĂL Nostru”.  

FIUL HRISTIC Descoperă Lumii pe TATĂL. „Cine M-a văzut pe 

Mine a văzut pe TATĂL” (Ioan 14 , 9).  
Pustnicul Neofit este „simplu şi direct”. Zi şi „TATĂL Nostru” mai 

insistent.  

 
Cine să spună  

CHIPUL TATĂLUI? 
Singurul care poate 
Este CHIPUL FIULUI. 

 
FIUL este  
CUVÂNTUL-ASEMĂNAREA 

Ce din OCHIUL TATĂLUI  
Se NAŞTE, 
LUMINA-ARĂTAREA. 

 
Şi tot din OCHIUL TATĂLUI 
PURCEDE  

CĂLDURA, CHIPUL DUHULUI, 
Care Împreună cu LUMINA 

SUNT Însăşi TREIMEA. 
 
FIUL, CHIPUL TATĂLUI,  

Cântă, 
DUHUL, de asemenea, Pecetluieşte 
Şi în FIUL şi în DUHUL 

TATĂL Se ODIHNEŞTE 
Şi TATĂL, FIUL şi DUHUL 
Sunt TREIMEA UNITĂ. 
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TATĂL, NUME Cel mai MARE, 
FIUL, NUME Cel mai SCUMP, 
DUHUL, NUME Cel mai SFÂNT, 
   
Ţie, DUMNEZEU TREIME, 
ÎNCHINARE. 
 
„Odihneşte” în Isihia ICONĂRII. 
Gestul Închinării şi Metaniei, precum şi zicerea „TATĂLUI Nostru”, 

să devină ceva firesc. Nu este Meditaţie şi Concentrare de Minte. 
Ucenicii Pustnicului Neofit PRACTICĂ cu stricteţe RITUALUL 

Isihast, din care vine apoi şi „luminarea” Minţii, ca o Iconare a Minţii.  
Mintea să se Închine ICOANEI.. „Desfrâul” Minţii este „păcatul înge-
rului căzut din Cer”. Mintea noastră păcătoasă-demonică trebuie să 
îngenuncheze în faţa ICOANEI. 

„La început a făcut DUMNEZEU Cerul şi Pământul”. (Facere 1,1). 
Cerul este CHIPUL FIULUI Lui DUMNEZEU care Se Întrupează în 
Braţele Pământului, Chipul MAICII DOMNULUI. 

O, ce TAINĂ! 
Iată că şi noi suntem „un Pământ” în care să se Întrupeze Cerul. 

Pământul nostru este Firea noastră Creată, ce trebuie să Întrupeze 
SUPRAFIREA DIVINĂ HRISTICĂ. RITULALUL ICOANEI este 
UŞA acesteia. 

Mintea şi Simţurile greu se Iconizează. Prin RITUALUL ICOANEI 
se face şi această „Minune”. Mintea şi Simţurile sunt Magii din noi, 
care Îngenunchează în faţa ICOANEI MAICII DOMNULUI cu 
PRUNCUL HRISTIC în Braţe. Mintea aduce ca DAR Aurul- Mintea 
însăşi. Inima aduce ca DAR Imaginaţia-Smirna. Iar Simţurile aduc 
Tămâia-arderea de bună mireasmă. Mintea este Prima ce trebuie să 
„Îngenuncheze” în faţa PRUNCULUI DIVIN. Mintea cu Smerenie 
trebuie să Primească TAINA REVELAŢIEI HRISTICE. Mintea să 
aibă REVELAŢIA ca Gândire şi ca Judecată, Îngenuncherea. 

Simţurile, de asemenea, încep să intre în Sacralitate. Inima 
RECUNOAŞTE pe HRISTOS. Gustul caută PÂINEA şi APA cea 
VIE. Auzul caută CUVÂNTUL Cel Sfânt. Mâinile învaţă tot mai mult 
să se Închine, în locul „agresivităţii negative”. Picioarele învaţă să 
Îngenuncheze şi să stea „drepte” în faţa SACRALITĂŢII DIVINE. 
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DUHUL Isihiei începe să LUCREZE în tine.  
 
Creaţia Iubeşte pe DUMNEZEU tot ca Chip de Fiu, ca FRAŢII 

FIULUI Lui DUMNEZEU.  
 

Fă-ţi Mintea Prunc, 
Fă-ţi Inima Prunc, 
Fă-ţi toate Simţurile Prunc 
Asemenea  
PRUNCULUI HRISTOS 
Şi cu PRUNCUL DUMNEZEIESC 
Zi RUGĂCIUNEA TATĂLUI CERESC. 
 
Chipul COPILULULUI este Chipul ICOANEI de Creaţie. În faţa 

Copilului şi o sălbăticiune se „pleacă”. COPILUL este „Sfântul de 
Creaţie”. MAMA este Sfântă doar prin Sfinţenia Copilului.  

Cine batjocoreşte sau vatămă un Copil săvârşeşte o „crimă 
antidivină”. Cine vatămă o Mamă ce are Copil mic face, la fel, o 
„crimă antidivină”. În faţa MAMEI şi Copilului trebuie să te Închini. 

La Neofit este „Caracterul Carpatin”, direct, de a „Oferi OASPE-
TELUI DIVIN „PÂINEA şi PAHARUL cu APĂ”, „Sacralitatea Casei”. 

 
Eu ce să aduc în DAR  
La Staulul PRUNCULUI DIVIN? 
Aduc însăşi Inima 
În care sunt eu însumi Dăruit. 
 
Cine IUBIREA Lui DUMNEZEU  
Să o cuprindă?... 
Doar FIUL Său o poate. 
 
Şi IUBIREA FIULUI   
Doar Chipul de MAICĂ. 
 
O, Chip de Mare TAINĂ, 
Ţie, Chipului celui mai ALES, 
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Deşi Chip de Creaţie, 
Având pe FIUL  
Dumnezeiesc în Braţe, 
Te faci ICOANĂ de Închinare: 
Bucură-te, ICOANĂ 
De Dumnezeiească Întrupare. 

 

 
Să treci la Icoana Cuvântului Întrupat este Urcuşul Isihiei. 
 
Neofit Pustnicul face Mistica Icoanei-Biserică HRISTICĂ. Templul 

este „aşteptarea" Venirii Lui Mesia. Biserica are pe Mesia-HRISTOS. 
Icoana este Templul Împlinit, ca Biserică.  

Aşa Icoana nu mai este „idol-autodivinizare”, nici „zeificare-
personificarea idolului”, nici „investire cu divin”, ci Suprasacralitatea 
peste acestea. 

Neofit Pustnicul porneşte direct de la EUHARISTIA Icoanei. Este 
caracterul Carpatin, al „Pumnului de Pământ” al Dacilor. ICOANA lui 
Neofit Pustnicul este „EUHARISTICUL-TRUPUL Îndumnezeit”.  

Creştinism înseamnă „Trup ÎNVIAT”. Icoana este Trup ÎNVIAT, 
nu „Corp-obiect idolatrizat”, ci SACRU al ÎNVIERII.  

„Condiţia” de ÎNVIERE este TAINA ICOANEI. Pentru mulţi, 
Trupul ÎNVIAT este un „Trup de-corporalizat”, un „trup idealizat-
spiritualizat”. EUHARISTIA Creştină revelează, însă, „Corporalizarea 
Trupului ÎNVIAT”, ca PÂINE-CARNE Îndumnezeită-ÎNVIATĂ. Neofit 
Pustnicul este Misticul Filocalic al Condiţiei EUHARISTICE a Icoanei. 

„Tăiere mistică a capului”. Neofit Pustnicul repeta adesea uceni-
cilor săi: „Isihasmul începe cu Tăierea Capului, ca la Sfântul Ioan 
Botezătorul, ca să curgă Sângele Minţii în POTIRUL EUHARISTIEI 
CAPULUI HRISTOS.” 

„Eu sunt PÂINEA cea VIE”, zice HRISTOS. În această PÂINE 
este Trupul VIU al Icoanei. 

PÂINEA EUHARISTICĂ este „obsesia mistică” a Isihasmului lui 
Neofit. 

Icoana la Neofit nu este Corp, ci SUPRATRUP al Corpului şi al 
SPIRITULUI Întrupat. Icoana este mai întâi SUPRATRUP de Icoană 
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şi apoi este Spirit şi după acestea este şi Corp material. Acest 
SUPRATRUP al Icoanei, ce transcende şi Spiritul şi Corpul, este 
Mistica Pustnicului Neofit.  

Este un „Dincolo” unde FIINŢA inacccesibilă poate „ieşi” din Sine 
ca să-şi Împărtăşească „Cele după FIINŢĂ”. La Neofit toată Nevoinţa 
Mistică este ajungerea la „SUPRALOCUL” unde şi FIINŢA şi 
Energiile ei şi Spiritul şi Corpul se pot Întâlni deodată şi în Împărtăşire 
reciprocă, lucru care în mod obişnuit nu este posibil. SUPRALOCUL 
SUPRATRUPULUI EUHARISTIC este tocmai SUPRATRUPUL 
Icoanei.  

Pentru Neofit, Icoana este Sfântă şi Reală, că face Miracolul 
Condiţiei SUPRATRUPULUI ICONIC EUHARISTIC.  

Acestă Taină a unui LOC unde FIINŢA IESE din SINE tot ca 
FIINŢĂ este tot fondul Misticii Pustnicului Neofit.  

Teologia a găsit Miraculosul LOC în HARUL Energetic Necreat. 
Neofit găseşte Tainicul LOC în EUHARISTIE, ce este IPOSTAS 
FIINŢIAL şi HAR şi Creaţie deodată şi în UNIRE neamestecată.  

Teologia Mistică Filocalică este Teologia HARULUI, a LUMINII 
TABORICE HARICE Necreate. 

Neofit Pustnicul vorbeşte de o Mistică a EUHARISTIEI. 
Creaţia poate „Vedea” cele „ale FIINŢEI”, nu însăşi FIINŢA. De 

aici, Teologia FIINŢEI „prin HAR”, prin LUMINA HARICĂ. 
Neofit Pustnicul caută o Teologie a „SUPRALOCULUI EUHA-

RISTIC”, ce este „deodată şi FIINŢĂ şi HAR, în Împărtăşire”.  
La Neofit este „teama” de pierderea IPOSTASULUI FIINŢIAL în 

„imperonalismul” HARULUI, după cum la Sfinţii Părinţi era „teama” 
amestecului FIINŢEI cu Energiile Sale HARICE. La Sfinţii Părinţi 
este „teama de panteismul fiinţial” şi la Neofit Pustnicul este „teama 
de panteismul energetic”.  

EUHARISTIA este PERSOANA HRISTICĂ şi TRUPUL Său 
deodată şi fără despărţire, este şi FIINŢA şi HARUL. EUHARISTIA 
este, de fapt, HRISTOS, FIINŢĂ şi HAR, SPIRIT şi TRUP. 

Nostalgia Mistică a Pustnicului Neofit este RAIUL, ICOANA-
SUPRATRUPULUI DIVINULUI şi Creaţiei, Spiritului şi materiei.  

EUHARISTIA este, astfel, Originea Icoanei. Icoana este Condiţia 
de CHIP EUHARISTIC, care prin RITUAL se face PRESCURA 
EUHARISTICĂ prin DUHUL SFÂNT. 
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Neofit concepe Practica Isihastă ca pe „drumul Ritualic” dintre 
PRUNCUL HRISTIC din Braţele MAICII DOMNULUI şi POTIRUL 
EUHARISTIC Liturgic. Este transpunerea specificului Carpatin, a 

„Pumnului de Pământ Dacic”, care este TAINA UNIRII Creaţiei cu 
DIVINUL şi totodată însăşi Divinizarea-Îndumnezeirea Creaţiei. 
Traco-Dacul Carpatin „moare cu Pământul în Mână”, ca să ducă pe 

„lumea cealaltă” însăşi „substanţialitatea sa”. „Pământul se prelun-
geşte în Cer şi Cerul se prelungeşte prin Pământ”. 

„Pumnul de Pământ” este Preînchipuirea EUHARISTIEI ce DUCE 

Trupul ca o ÎNVIERE la Cer. PÂINEA EUHARISTICĂ este TRANS-
FIGURAREA Pământului în PÂINEA VIEŢII Nemuritoare. 

Mulţi cad în „misticisme bolnăvicioase”, cu efecte uneori dramatice. 
 Să ai „atitudinea” corectă faţă de Icoana Mistică. Nu te concentra 

pe Icoană, că apar dureri în Cap, călduri.  

Să ai răbdare, până vei câştiga DUHUL Icoanei, de care vorbeşte 
Pustnicul Neofit. DUHUL se PRIMEŞTE. 

„PREZENŢĂ în DUH”. DUHUL este PREZENŢĂ, dincolo de 

simţire, dincolo de orice imaginaţie, care aduce PREZENŢA 
CUVÂNTULUI-IPOSTASULUI. 

Este o TRANSFIGURARE a Icoanei, ca SUPRAREPREZEN-

TAREA PERSONALITĂŢII Celui Reprezentat. 
Se vorbeşte de Supralumina HARICĂ Mistică. Pustnicul Neofit nu 

vorbeşte ca Sfântul Simeon Noul Teolog de Pregnanţa LUMINII 

HARICE, ci de Pregnanţa ICOANEI EUHARISTICE. Neofit nu 

este Misticul LUMINII, ci Misticul ICOANEI Liturgice EUHA-

RISTICE, în care LUMINA este „umbrită” de SUPRATRUPUL 
IPOSTASULUI, ce îşi Împărtăşeşte DUMNEZEIREA. Nu este 
Misticul „Vederii Luminii”, ci Misticul „PÂINII DUMNEZEIEŞTI”. 

 
În LUMINĂ este CONTEMPLAŢIE, în PÂINEA EUHARISTICĂ 

este DIALOG de ÎNTÂLNIRE, „SUPRATRUP”. 

Mistica PÂINII EUHARISTICE Liturgice şi Mistica LUMINII 
Taborice sunt două specificuri Filocalice. 

Una transfigurează Pământul în Lumină DUMNEZEIASCĂ, 

celalaltă îl Transfigurează în PÂINE DUMNEZEIEASCĂ. 
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Neofit vede Mistic IPOSTASUL ca un fel de SUPRATRUP 
FIINŢIAL al FIINŢEI., de aceea IPOSTASUL se poate „Vedea”, dar 
FIINŢA în Sine rămâne apofatică-inaccesibilă. 

IPOSTASUL FIULUI HRISTIC este accesibil nouă Creaţiei.  
FIUL Lui DUMNEZEU se face şi Fiinţă Creată pe care o adoptă în 

ACELAŞI IPOSTAS de FIU DUMNEZEIESC. IPOSTASUL poate să 
se UNEASCĂ cu Firea Ipostasului nostru Creat. 

 
O, DOAMNE DUMNEZEULE, 
Când Te ARĂŢI Sufletului meu 
Toate luminile se „umbresc” 
Şi Tu doar, Cel PERSONAL, 
Eşti PREZENT  
Şi în lăuntru şi în afară. 
 
Ochii Minţii se închid 
Ochii trupului de asemenea, 
Doar OCHIUL Tău DUMNEZEIESC 
Ce Se îndreaptă spre mine 
Rămâne UNICA VEDERE, 
În care încep şi eu să Văd 
OCHIUL-PERSOANĂ, 
Ce este înaintea LUMINII, 
Cel ce izvorăşte apoi Lumina. 
 
Ochi de Minte,  
Pleacă-ţi genele de gând, 
Lumină, intră în  
Culcuşul de „dincolo”, 
Este un VIU  
Mai mult decât Lumina, 
Un VIU prin El Însuşi 
Care poate să Izvorască totul 
Dar în care se întorc 
Şi se odihnesc toate. 
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Mai presus de toate 
Eşti TU PERSONAL 
Şi LUMINA Ta 
Este „UMBRA” în care Te ARĂŢI. 
 
Sufletul meu te caută 
Cu Ochiul Minţii tăcut, 
Cu Ochii de Lumină umbriţi.  
 
Insistenţa aceasta pe CHIPUL PERSONAL este specificul Pustni-

cului Neofit, ca EUHARISTIA IPOSTASULUI FIINŢIAL ce 
Înglobează atât LUMINA, cât şi Trupul Înduhovnicit. 

Icoana specifică a Isihasmului Lui Neofit este OCHIUL EUHA-
RISTIC, din care apoi „iese” Lumina HARICĂ. Prin PÂINEA EUHA-
RISTICĂ se VEDE OCHIUL IPOSTASULUI şi din acesta apoi 
Lumina HARICĂ.  

Neofit pune PERSOANA înaintea LUMINII. Prin PERSOANĂ se 
descoperă Lumina. 

Un Ucenic al Pustnicului într-o zi vine bucuros la Neofit :  
– Avva, o Lumină Orbitoare mi s-a arătat în Rugăciune. Am crezut 

că mor de aşa Lumină.  
La care Pustnicul i-a zis:  
– Dacă nu ai văzut PERSOANA Lui IISUS, ai văzut doar „Umbra 

Lui”.  
PERSOANA Lui HRISTOS o Vezi deocamdată ca PRUNC în 

Braţele MAICII DOMNULUI. 
Pustnicul Neofit insistă pe RITUALUL Iconizării, ce ţine loc de 

Rugăciunea obişnuită. 
 
Problema Practicii este Centrul de Personalitate ca Propriu Centru 

de Prezenţă, şi CENTRUL de PERSONALITATE DIVIN cu CENTRUL 
Său de PREZENŢĂ, ca Realităţi ce Dialoghează. Se zice că 
DUMNEZEU este în Interiorul tău şi unii confundă aceasta cu „natura 
de Divinitate” a propriei naturi. Neofit Pustnicul merge până la Natura 
în sine a Creaţiei, ca Fiinţialitate de Creaţie. Anticii consideră Creaţia 
fără „Natură proprie de Fiinţialitate”, fiind doar o „reflectare 
energetică” a Divinului din „afara” Sa. Neofit este net Creaţionist. 
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DUMNEZEU poate să CREEZE cu adevărat şi o Fiinţă Creată. 
Natura de Fiinţă Creată este „Chipul şi Asemănarea” lui DUMNEZEU 
din Creaţie. Majoritatea vorbesc doar de „unele calităţi” de Spiri-
tualitate, ca Chip de Divinitate al Creaţiei.  

Creaţia nu este „nici Divină, nici ne-divină”, ci este o Natură 
„Nouă-Neutră”. Creaţia are Potenţă de Divinizare prin UNIREA cu 
DIVINUL. Dacă nu se Uneşte, nu poate sta în sine şi aşa îşi 
autocreează o falsă divinitate, anti-divinul, „căderea luciferică". De 
aceea Neofit dă o mare importanţă Centrului de Personalitate al 
Creaţiei, ca Potenţă de UNIRE cu DIVINUL. 

Icoana lui Neofit este CHIP de PERSONALITATE, care este mai de 
valoare decât Spiritul filosofic. CHIPUL de PERSONALITATE este 
Cel care se manifestă ca Spirit, ca materie, şi în multitudinea de calităţi. 

RITUALUL Gestului Iconic, ca specific al Pustnicului Neofit, este 
tocmai Recâştigarea Chipului de Personalitate.  

Dacă la filosofi Mintea este „totul”, la Neofit IPOSTASUL-
PERSOANA este totul. Mintea este o „energie” a Centrului de 
Personalitate, de aceea Neofit trece Mintea „în dosul” IPOSTASULUI. 

Sfinţii Filocalici spun că Mintea, Simţirea şi Voinţa sunt „puteri 
energetice” ale Spiritului. Neofit caută direct Centrul de Personalitate, 
prin care să se facă apoi „mentalizarea”. 

Specificul lui Neofit este ca Centrul de Personalitate să facă tot 
ACTIVUL. Mistic, Neofit „operează” direct cu Ipostasul-Persoana. 

DUMNEZEIREA în Sine este ACT FIINŢIAL în Sine, ca 
TREIMEA de IPOSTASURI FIINŢIALE şi totodată Act HARIC al 
TREIMII. Noi, Creaţia, nu avem acces la ACTUL în Sine „Intra-
fiinţial”, ci la Actul HARIC. Dar Actul HARIC nu este niciodată 
singular, ci ca „efect” al ACTULUI IPOSTATIC FIINŢIAL. 

Neofit face o Mistică EUHARISTICĂ-ICONICĂ, ce „umbreşte” 
Contemplaţia şi aduce în faţă „ÎNTÂLNIREA” Dialogală IPOSTATICĂ.  

Neofit nu mai foloseşte „Mintea Luptătoare-Lucrătoare", ci mută  
„câmpul” de Luptă din Minte în afara ei, în RITUALUL direct al 
Icoanei. El foloseşte Iconizarea, „în care şi prin care” să se facă lupta 
duhovnicească. 

RITUALUL Icoanei să fie Activul în sine. Neofit este misticul 
ACTIVULUI Iconic din „afara” Minţii.  
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„Să ai pe DUMNEZEU pururea înaintea ta". Neofit cere o 
Prezenţă-Atenţie prin Câmpul Ritualic al Icoanei din afara minţii.  

Zilnic fă Închinarea la ICOANA MAICII DOMNULUI, toată Ziua 
să-ţi rămână în Memorie acest RITUAL, fă o Iconizare Permanentă a 
Lumii înconjurătoare. „Să faci totul ca o Icoană, să vezi totul prin 
prisma Icoanei”, este „regula” Practicii lui Neofit.  

 
 
Treapta următoare este Icoana Cuvântului Euharistic. 

 
ICOANĂ, OCHI de Taină, 
Prin care se UITĂ  
IPOSTASUL FIINŢIAL, 
Din care izvorăşte apoi  
LUMINA, 
Prin care se Văd cele NEVĂZUTE. 
 
ICOANĂ, CHIPUL  
Ieşit în Afară, 
Care te faci  
LOCUL de Taină 
Unde FIINŢA poate  
Să Se ARATE, 
Ca PÂINE -EUHARISTIE. 
 
OCHI de ICOANĂ, 
În Tine DUMNEZEU se VEDE 
Şi totodată noi  
Creaţia ne putem Vedea 
Alături de DUMNEZEU. 
 
OCHI de ICOANĂ, 
În FAŢA Ta 
Mintea îngenunchează şi tace, 
Ca într-o SUPRAINIMĂ 
Unde INIMA Lui DUMNEZU  
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Însuşi BATE, 
Şi unde Inimile tuturor 
Bat de asemenea Îngenuncheate. 
 
LOC Suprafiresc de ICOANĂ, 
De aici se poate  
AUZI CUVÂNTUL DUMNEZEIESC, 
CHIVOT al  
DEGETULUI Lui DUMNEZEU. 
 
ICOANĂ,  
CHIP şi LOC de Taină, 
Doar în Templul Tău  
Ne putem  
ÎNTÂLNI cu DUMNEZEU. 
 
Ca specific al Pustnicului Neofit, nu fă Rugăciune Mentală, ci mai 

întâi intră în DUHUL ICONIC, în genunchi şi cu Închinare. 
În ICOANĂ se ROAGĂ FIUL Lui DUMNEZEU şi DUHUL 

SFÂNT. Fiinţa ta, cu fruntea la Pământ, să fie ATENTĂ la 
RITUALUL ICONIC. Mintea să intre în Biserica ICOANEI, unde să 
se Închine CHIPULUI Lui HRISTOS ce Se Face EUHARISTIE-
ÎMPĂRTĂŞIRE. 

 
Să ASCULŢI Liturghia „din ICOANĂ”. 
 
Neofit cerea Ucenicului începător în primul rând să-şi pună în locul 

unde stă o Icoană cu MAICA DOMNULUI cu PRUNCUL HRISTIC 
în Braţe şi adesea să aprindă câte o Lumânare sau Candelă. Zilnic 
trebuia să îngenuncheze în faţa Icoanei, să stea aşa câteva minute, 
mărind timpul după împrejurări. Şi celor din lume Pustnicul le indica 
la fel. El repeta adesea:  

– Începătorul să facă întâi RITUALUL Icoanei şi apoi să treacă la 
Rugăciune. RITUALUL este specificul SFÂNTULUI DUH şi prin 
SFÂNTUL DUH noi putem să facem adevărata Rugăciune. 
RITUALUL nu cere efort, ci „Odihneşte Mintea”. Gestul SACRU să 
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fie Rugăciunea începătorilor. Majoritatea au nevoie de Resacralizarea 
prin Gestul SACRU. 

Un Ucenic vine odată la Neofit:  

– Moş-Avva, eu vreau să mă Rog cu Rugăciunea Minţii, cum zice 
la Filocalie.  

Neofit îi răspunde:  

– Fiule, Rugăciunea este CER pe care trebuie să-L Primeşti în 
„Casa ta de Pâmânt” şi trebuie mai întâi o „pregătire” ca să poată 
„încăpea”. Trebuie să faci din „casa” ta un „Paraclis”, altfel Cerul nu 

va Intra. RITUALUL Icoanei este acest fapt. 
Un alt Ucenic era de un RITUALISM al Icoanei dus până la 

extrem, zicând:  
– Moş-Avva, când vreau să mă Rog cu Mintea, toate mi se tulbură 

în mine. Dacă fac RITUALUL Icoanei, aşa mă Odihnesc şi parcă se 

Roagă DUHUL în mine, în locul meu”. Şi acesta se zice că a murit la 
bătrâneţe după ce aprinsese Candela la Icoană, cu Ochii mari deschişi, 
de parcă VĂZUSE Ceva DIVIN, cu o PACE şi o BUCURIE ce 

persistau pe faţa sa moartă. 
Un altul, care era mai neputincios, din cauza „ascultărilor de 

Mânăstire” nu se mai putea Ruga, dar îngenunchea înaintea Icoanei şi 

adesea adormea aşa, de oboseală. Şi acesta era aşa de Senin şi Blând, 
de parcă avea o „Lumină Divină” în el.  

Se mai spune că Pustnicul avea mulţi Ucenici şi mireni care 

Practicau RITUALUL Icoanei cu o evlavie deosebită. Era unul care 
avea peste zece Copii şi muncea mult să-i poată întreţine. Seara şi 

Dimineaţa, îngenunchea în faţa Icoanei Maicii Domnului şi se 
„Umplea” de o Putere deosebită. Copii lui toţi de mici se obişnuiră cu 
acest RITUAL zilnic. Odată, bietul Om, cu multe griji familiale, a 

plecat de acasă fără să îngenuncheze în faţa Icoanei şi o Fetiţă care a 
observat imediat a îngenuncheat ea în locul Tatălui ei, zicând: „Să nu i 
se întâmple ceva lui Tata, că nu a îngenuncheat înaintea Icoanei”. Şi, 

într-adevăr, în ziua aceea a avut un accident cu căruţa, din care a 
scăpat ca prin minune. 

Mai era un Mut, totodată cam redus mintal, dar care atât de mult 

făcea RITUALUL Icoanei, de-i uimea cu această evlavie pe toţi. 
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Neofit insistă mult pe acest Isihasm al RITUALULUI Icoanei, pe 
care îl consideră „esenţa”. Cine nu „câştigă” mai întâi RITUALUL 
Icoanei, nu va putea face Practica Isihastă după modalitatea sa. 

Să faci RITUALUL Icoanei până când Mintea gândeşte în forme 
ritualice, nu în forme mentale, nu în Idei, ci în Gesturi.  

Se povesteşte că un Ucenic foarte încäpăţânat îl învinuia pe Neofit 

că nu se ţine de „tradiţia filocalică” a „Rugăciunii Minţii în Inimă”. 
Neofit, blând, îi zicea: 

– Fiule, fă aşa cum spun Filocalicii, zi Rugăciunea scurtă „DOAMNE 

IISUSE, FIUL Lui DUMNEZEU, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. 
Filocalicii spun să începi cu Limba, apoi uşor să o zici cu Mintea şi 

apoi să o cobori în Inimă.  
După puţin timp, vine la Neofit necăjit:  
– Avva, nu mai pot zice, că mă doare Capul groaznic şi mai ales 

Fruntea. Ce să fac? Acum nu mai pot nici citi, nici face închinăciuni 
sau metanii, dorm agitat, am o nelinişte în tot Corpul...  

– Păi cum faci, Fiule?...  

– Avva, după ce am zis un timp cu limba, am zis cu Mintea. Şi 
asociez şi cu Respiraţia, dar a început o „vibraţie” la început plăcută, 
apoi tot mai tare până la sufocare. Am încercat să o cobor în Inimă, 

unde puţin m-am calmat, dar au apărut apoi nişte dureri de Inimă, 
călduri în diferite zone organice, o nelinişte în tot Corpul.  

– Vezi, Fiule, dacă te grăbeşti. Noi, cei de astăzi, nu mai putem 

face direct ca Sfinţii Părinţi Filocalici, de aceea pe mine m-a învăţat 
Moş-Avva al meu să fac întâi RITUALUL Rugăciunii şi apoi să ajung 

la Rugăciune. Filocalicii cer „despătimirea” şi după aceasta coborârea 
în Inimă. RITUALUL este o „cale” de despătimire directă.  

– Şi ce să fac, Avva?... 

– Fiule, trebuie să faci RITUALUL Icoanei Rugăciunii. Întoarce-te 
la Acatistul Icoanei MAICII DOMNULUI, ca Prima Treaptă. Şi eu, 
după treizeci de ani de Practică, zilnic fac încă Acatistul, prin care 

menţin „Intrarea” în Rugăciune. Deci, Practic, primul pas este 
ICONIZAREA prin RITUALUL Icoanei.  

– Dar eu vreau să încep direct cu Rugăciunea „Doamne Iisuse”. 
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La cei mai mulţi de astăzi orice mistică a Minţii produce tulburări 
mentale şi energetice. De aceea noi trebuie să folosim o modalitate 
care să reducă Activul Minţii. RITUALUL face acest miracol. 

Dar şi în Inimă, pentru noi, cei neputincioşi, se produc grave 
tulburări. Trebuie să se facă o „Ieşire” în „afara ta”.  

Pustnicul Neofit insistă pe modalitatea ce te menţine într-o 
„normalitate” de Om Pământesc şi totodată Om ce se ÎNDUMNE-
ZEIEŞTE. Mulţi caută, în diferite Practici, stări supranormale.  

Practica Isihastă nu este mistică „energetică” şi nici pur Spirituală, 
ci EUHARISTICĂ, ca dincolo de amândouă , fără să le excludă, dar 
depăşindu-le în ACEL SUPRAMISTIC EUHARISTIC. 

  
Din lumea aceasta  
Plină de păcat 
SOARELE s-a luat 
Şi trebuie să mergi  
Pe „Tărâmul Celălalt” 
Să-L IEI într-un VAS 
Şi să-L ADUCI Acasă. 
 
Este un LOC  
Unde este o SCARĂ, 
LOCUL din ICOANĂ 
Ce are un capăt  
Agăţat de Cer 
Şi unul jos, de Pământ, 
Pe care SOARELE Coboară. 
   
Ai grijă să-ţi „fereşti”  
Capul şi Ochii, 
Mintea să nu scoată  
Vreun gând, 
Iar Ochii să-i închizi, 
Că o Mare PUTERE 
Iese din SOARE 
Şi te mistuie. 
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Stai plecat  
Şi cu Palmele la Piept, 
Înfundă-ţi Urechile  
Să nu-L Auzi, 
Că aşa de tare fulgeră  
Şi trăsneşte 
De nu mai rămâi întreg. 
 
O, ce minune,  
UN PRUNC DUMNEZEIESC 
Este SOARELE Ceresc! 
 
Pe SCARA din ICOANĂ 
EL Senin Coboară, 
Cu Mâini de LUMINĂ 
Şi cu un GLAS Înduioşător 
Ce Cântă înfricoşător: 
„TATĂL Nostru-al tuturor 
TU EŞTI DOMNUL DOMNILOR, 
TATĂL, NUMELE PREASFÂNT, 
De la TINE toate SUNT”. 
 
Şi Coboară tot Cântând 
Până VINE jos de tot 
Şi de Pieptul tău Se-atinge... 
Vrea în Inimă să INTRE, 
Dar nu-ncape... 
 
Această OPRIRE la „intrarea” Inimii Naşte DORUL Mistic. 
 
Pe SCARA ICOANEI  
A Coborât 
CUVÂNTUL Întrupat 
Şi S-a OPRIT  
În Braţele tale 
Şi tu eşi Bucuros şi necăjit 
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Că a VENIT la tine  
Dar nu poţi 
Să-L Primeşti  
în Inima ta strâmtă. 
 
O, Bucurie DIVINĂ  
Şi plâns de păcătos, 
O, Rai cu iadul deodată, 
Nu mai aveţi  
„Prăpastia” despărţitoare, 
Este SCARA  
CUVÂNTULUI între voi.  
 
Pustnicul Neofit pune Rugăciunea TATĂL Nostru ca Originea 

Rugăciunii Doamne Iisuse. Prin aceasta Însuşi HRISTOS se IDEN-
TIFICĂ pe Sine. 

 
HRISTOS este şi SOARELE şi SCARA către CERUL TATĂLUI. 
 
Tu, DOAMNE,  
M-ai Creat ca Făptură, 
Peste care  
Ai SUFLAT  
PECETEA CHIPULUI Tău. 
Tu VREI apoi să INTRI în mine 
Şi eu să Te Primesc pe Tine. 
   
DOAMNE, Tu ai SUFLAT  
CHIPUL Tău în mine, 
Care S-a SCRIS  
Ca pe Piatra lui Moise, 
Dar nu eşti Tu  
Însuţi Acesta, 
Ci doar UMBRA Ta, 
Ce are în ea  
DORUL după Tine, 
Pe Tine Însuţi  
Să Te ÎNTÂLNESC. 
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Neofit nu foloseşte Mistica „imaginativă”, cum ar putea să pară, ci 
SUPRAIMAGINATIVĂ, care înseamnă altceva. De aceea, el în 
primele Trepte ale Practicii Isihaste nu foloseşte „Rugăciunea directă”, 
ci o Rugăciune TĂCUTĂ, Gestică-Ritualică...  

Mişcarea în RITUAL este SUPRAMIŞCARE, „peste” mişcare şi 
nemişcare. 

Neofit nu admite nici „abstractizarea” pur mentală, nici Repre-
zentarea Iconică materială , ci SUPRAREPREZENTAREA ICONICĂ 
EUHARISTICĂ, ce le are pe acestea şi totodată şi în Depăşire. 

Practica Isihastă este, astfel, în primul rând „Deschiderea" 
Propriului Centru de Personalitate la INTRAREA DIVINULUI, de 
unde zisa INIMĂ Mistică. Inima înseamnă „deschidere-primire” şi 
Conştiinţa acesteia este tocmai Centrul de Personalitate, zisul Eu 
Personal. Cine nu are Deschiderea Inimii nu are nici Centru de 
Personalitate. 

 
1. Zilnic fă cu stricteţe Acatistul MAICII DOMNULUI. Şi Neofit a 

murit făcând acest Acatist Mistic.  
2. Zilnic fă RITUALUL ICOANEI Mistice, adică aprinde Candela 

la Icoană, stai adesea îngenuncheat în faţa ei, fă metaniile şi 
închinăciunile obişnuite. Acest RITUAL te va Umple de DUHUL 
Mistic. 

3. Participă şi la Slijbele Bisericii. Biserica este „Sâmburele-
Sămânţa” ICONIZĂRII. Cine nu „trece” mai întâi prin Biserică nu va 
putea niciodată să facă Mistica EUHARISTICĂ a Isihasmului. Şi cei 
din Pustie coborau adesea la Biserică şi chiar cei mai izolaţi trebuiau 
să se Împărtăşească din EUHARISTIA Liturgică.  

Practica Isihastă este, de fapt, o „Prelungire” a Liturghisirii Bisericii. 
Neofit face mai întâi o Rememorare a Originilor. Primul Cuvânt al 

nostru este al Mamei şi al Tatălui. Ca Mistică, astfel, Icoana MAMEI 
Cereşti, a MAICII DOMNULUI, şi a TATĂLUI DUMNEZEU sunt 
TREZIREA Fondului nostru de Fraţi de Creaţie ai FIULUI 
DUMNEZEIESC CREATOR. 

 
Neofit merge pas cu pas prin TREZIREA Naturii noastre Fiinţiale, 

care să se facă aptă de Întruparea DIVINULUI. El intuieşte Fondul 
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Naturii noastre de Creaţie în Conştiinţa de Fiu, care la rândul ei este 
Conştiinţa Originilor sale, de TATĂL ca Fiinţá în sine şi de Mamă ca 
Fiinţă Creată.  

Astfel, dă importanţă Rugăciunii „TATĂL Nostru”. 
Centrul de Personalitate este INIMA în Sine, ce corespunde în 

Inima obişnuită. Şi acesta va trebui să „ia locul” Mentalului, ce se „dă 
drept” centru psihic, dar în fond este „prelungirea” în „energeticul”  
Fiinţei. Centrul de Personalitate este în „adâncul direct al Fiinţei” , care 
apoi se transpune şi în Mental ca „energetic”.  

 
Nu îndrăzni  
Să priveşti în Sus, 
Nu îndrăzni să ridici  
Mintea la Cer, 
Vezi pe HRISTOS  
Cel ce Coboară 
Pe Pământ. 
 
Stai cu Capul plecat, 
Stai cu Mintea în metanie, 
Pune Mâinile la Piept 
Şi prinde-te de SCARA-HRISTOS 
Ce se sprijineşte  
Pe Inima ta, 
Care Leagă Cerul de Pământ. 
 
Dar Inima ta este prea strâmtă, 
Nu poate Intra în ea, 
Stă în dreptul Pieptului tău 
Ca o ICOANĂ atârnată de Gât. 
 
O, ICOANĂ a Lui HRISTOS, 
Lipită de Pieptul meu, 
Inima mea începe să audă 
Taina Ta  
De FIU al Lui DUMNEZEU, 
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Care NUMEŞTE pe TATĂL, 
Ce trezeşte şi în mine 
DORUL de Rugăciune. 
 
Eu plec Mintea în metanie, 
Strâng ICOANA la Piept, 
Şi mă agăţ  
Cu disperare de ea 
Când „valurile” patimilor  
Vor să mă înghită. 
 
O, ICOANĂ-SCARA lui HRISTOS, 
O, IUBIREA Lui DUMNEZEU, 
Te Port  
Ca pe o COMOARĂ  
De mare preţ. 
 
ICOANĂ, ICOANĂ, 
De la Cer  
La Pământ SCARĂ, 
Te agăţ la Pieptul meu 
În care este  
HRISTOS Cel de TAINĂ. 
 
Va veni şi vremea când ICOANA-SCARĂ se va face 

EVANGHELIE-CUVÂNT şi apoi POTIR-EUHARISTIE. Neofit 
merge Ritualic Liturgic. 

Este şi un „Extaz” al RITUALULUI ICOANEI HRISTICE. Un 
Ucenic de al Pustnicului Neofit aşa de Trăitor era faţă de RITUALUL 
Icoanei, încât stătea adesea nemişcat cu zilele. 

 
FIINŢA în Sine  
Este dincolo de Gândire, 
Dar este  
VORBIRE-ROSTIRE. 
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A FI este FIINŢĂ, 
A EXISTA este VORBIRE, 
FIINŢĂ şi FIRE. 
A FI este CHIP, 
Ce Naşte CUVÂNTUL  
Şi Purcede FIINŢA, 
TREIMEA FIINŢIALĂ 
„EU SUNT CEL CE SUNT", 
CHIP, FIINŢĂ, CUVÂNT, 
Care şi în afară 
Străluceşte în HAR. 

 
CUVÂNTUL UNIT cu HARUL 
Se face MINTE, 
CUVÂNT şi Gândire,  
În aceeaşi FIRE 
 
FIINŢA niciodată  
Nu este fără HAR, 
Aşa CUVÂNTUL  
În Gândire se înveşmântează 
Şi sunt „laolaltă”. 
CUVÂNTUL este din FIINŢĂ, 
Gândirea este din CUVÂNT 
Şi deodată sunt. 
 
CUVÂNTUL este  
FIINŢA în ROSTIRE, 
Gândirea este  
CUVÂNT în ieşire 
Şi întâi este CUVÂNTUL 
Şi din ROSTIRE  
Purcede şi o Gândire. 
 
Din „Coasta” FIINŢEI  
Se Naşte CUVÂNTUL, 
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Din „Coasta” CUVÂNTULUI  
Se naşte Gândirea 
Şi CUVÂNTUL şi Gândirea 
Sunt în Înrudire, 
FIINŢĂ şi HAR, 
De aceeaşi FIRE. 
 
CUVÂNTUL iese  
Şi intră în FIINŢĂ, 
Gândirea iese  
Şi intră în CUVÂNT 
Şi CUVÂNTUL  
Şi Gândirea se ODIHNESC 
Unul în altul.  
 
ISIHIE, tu eşti Taină 
Deodată de FIINŢĂ şi HAR. 
 
Mintea prin păcat 
A uitat  
CUVÂNTUL FIINŢIAL 
Şi a rămas cu o Gândire 
A „lumii căzute”. 
   
Mintea mea păcătoasă,  
Cazi în genunchi, 
Taci  
Şi Doreşte  
REAMINTIREA CUVÂNTULUI. 
   
Fă RITUALUL  
ICOANEI CUVÂNTULUI 
Care din Cer se Coboară, 
FIINŢĂ şi HAR,  
CINA cea de TAINĂ. 
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Fă RITUALUL ICOANEI  
CUVÂNTULUI de TAINĂ, 
Ca să-L poţi Reprimi 
Ca Taborica Haină. 
 
O, CUVÂNT,  
Pe Tine te DORESC! 
 
UN ANUME  
CUVÂNT DUMNEZEIESC 
A Creat  
Un Anume Suflet al meu 
Şi ACEST CUVÂNT  
S-a Pecetluit şi S-a-ntrupat 
În mine, 
„COMOARĂ” de DUMNEZEU, 
Pe care o port ca pe-o ICOANĂ 
Unde este şi Inima mea 
Ce „bate” TAINA Sa. 
 
Păcatul mi-a rupt  
Inima în „două”, 
Cu o „bătaie” spre păcat, 
Care COMOARA Cerească 
Într-un „adânc”  
De noroi mi-a îngropat.  
 
O, visez adesea  
COMOARA DIVINĂ, 
Inima mea bate în „alt fel”, 
Dar umbre şi năluciri mă abat. 
 
Bate în Inima mea  
CUVÂNTUL de TAINĂ, 
ROSTIREA 
Prin care voi putea  
Cu IISUS să VORBESC. 
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Minte, îngenunchează  
La ICOANĂ, 
Prin care CUVÂNTUL Coboară, 
Ascultă  
CUVÂNTUL DUMNEZEIESC, 
Şi Inima cu DOR  
Va ieşi din Sine 
Să Îmbrăţişeze  
CUVÂNTUL Ceresc. 
 
O, ce Taină, când voi putea 
Să Cuvântez CUVÂNTUL!  
O, ce Taină,  
Când CUVÂNTUL 
Se va face EUHARISTIE. 
 
CUVÂNTUL  
Când se va ÎMPĂRTĂŞI, 
Mintea cu Inima 
Se vor UNI. 
 
O mare nenorocire este mistica „bolnăvicioasă” a energiilor 

Corpului. Un Tânăr voia Practica Isihastă. Vorbea de viziuni, de 
mirosuri mistice, de visuri, ieşiri din Corp, în timpul zisei lui 
Rugăciuni. I s-a spus clar că trebuie să renunţe total la acestea de vrea 
Isihasm, care are tocmai specificul de a „sări” peste toate energiile. 
Isihasmul creştin este Mistica directă a Sufletului A-energetic, dincolo 
total de toate energiile. Nu voia nicicum. Peste puţin timp a înnebunit.  

Aceasta este ICONIZAREA Mistică a lui Neofit Pustnicul 
Carpatinul, ce din Moşi-Strămoşi s-a Păstrat, ca Tradiţie neuitată. 
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HRISTOS, Revelaţia ultimă 

S-au scris şi s-au vorbit multe despre PERSONALITATEA 
Maximă a Lumii, care este HRISTOS. 

Nimic nu este mai mai intens în Fiinţa noastră ca Supramemoria 
CHIPULUI DIVIN.  

Iată şi marea Taină a Fiinţei Create. ECCE HOMO-HRISTOS! 
Ca să vorbeşti despre CHIPUL Lui DUMNEZEU din Creaţie, 

trebuie să vorbeşti de LOGOSUL-CUVÂNTUL „prin Care toate s-au 
făcut”.

29
 

Iată MAREA PERSONALITATE a Lumii: „CHIPUL prin Care 
Lumea s-a făcut”. 

HRISTOS pentru Creştinism este, astfel, LOGOSUL-FIUL Lui 
DUMNEZEU; este DIVINUL Coborât în Creaţie; este 
DUMNEZEUL-OM; este OMUL-DUMNEZEU HRISTOS Cel 
ÎNVIAT şi Cel Liturgic, care Se ÎMPĂRTĂŞEŞTE Veşnic Lumii.  

De aici: HRISTOS Cel Cosmic; HRISTOS Cel Biblic-
Evanghelic; HRISTOS Cel Eclesiologic-Biserică. 

De aici: 
– Identificarea Lui HRISTOS cu Originea Lumii;  
– Identificarea Lui HRISTOS cu Revelaţia CUVÂNTULUI Biblic; 
– Identificarea Lui HRISTOS cu HARISMELE Bisericii Sale. 
Un Hristos doar filosofic, ca şi un Hristos doar Evanghelic, sau un 

Hristos doar Harismatic, nu este HRISTOS „Cel Apostolic”. Pentru 
noi, HRISTOS este LOGOSUL-FIUL Lui DUMNEZEU CREA-
TORUL Lumii; este LOGOSUL DIVIN Întrupat în Chipul Evanghelic 
de Om; este HRISTOSUL Bisericii Liturgice.  

„Identificarea dintre LOGOS şi PERSOANA FIULUI Lui 
DUMNEZEU ne îndreptăţeşte să vedem Prezenţa LOGOSULUI DIVIN 
în lume, încă înainte de Întrupare”. Mai mult, trebuie o accentuare 
susţinută pe caracterul PERSONAL-FIINŢIAL al LOGOSULUI 
CREATOR, ca UNIC şi Absolut LOGOS DIVIN. UNUL şi Absolutul 
LOGOS-FIUL DIVIN este MODELUL şi Demiurgul Cosmic al 
Lumii. EL, UNICUL Absolut, este UNICUL MESIA Cel Întrupat în 

                                                 
29

 Ioan 1, 3. 
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Lume. Nu există mai „mulţi fii” ai Lui DUMNEZEU, ci doar UNUL 
Absolut, EL, LOGOSUL, care Se „face şi Chip de Fiu de Creaţie”, şi 
prin Chipul de Fiu de Creaţie al UNICULUI FIU DUMNEZEIESC 
apoi şi Lumea se face „Fiii Lui DUMNEZEU”. Nu există un 
„principiu hristic”, ci doar o UNICĂ şi Absolută PERSOANĂ 
HRISTICĂ, ca DUMNEZEU Întrupat şi ca Om-DUMNEZEU prin 
care Lumea se „Îndumnezeieşte”. Mai mult, Îndumnezeirea Lumii 
Create nu se face printr-un „principiu hristic”, ci doar prin „Intrarea în 
TRUPUL EUHARISTIC-Liturgic HRISTIC”. Nu pot fi mai „mulţi 
mesia”, ci doar UNICUL şi Absolutul MESIA HRISTOS, prin 
TRUPUL Său Liturgic primind şi noi UNIREA cu EL, ca Înfiere-
Înrudire cu UNICUL FIU DUMNEZEIESC. 

HRISTOSUL Cel UNIC FIU al Lui DUMNEZEU, UNICUL 
MESIA al Lumii, este UNICUL CHIP Liturgic Ceresc şi Pământesc, 
UNICUL ARHIEREU şi PREOŢIE Eclesiastică-Bisericească. 

CHIPUL Lui HRISTOS nu poate fi „înlocuit” cu niciun „alt” chip.  
Toţi „idolii lumii” au căzut... este o ICOANĂ care nu mai este idol, 

care este un CHIP ADEVĂRAT DIVIN, căruia poţi să I te ÎNCHINI, 
fără să cazi în păcatul „idolatriei”.  

CHIPUL Lui HRISTOS este Cel „ALFA şi OMEGA”, „Cel ce a 
fost, Cel ce Este şi Cel ce va Fi”. 

HRISTOS este ULTIMA REVELAŢIE. 
Pentru noi, Creştinii, nu există Dumnezeu „fără” Chip, ci doar 

„Cu CHIP” şi Acesta este CHIPUL Lui HRISTOS. „Cine M-a Văzut 
pe Mine, a Văzut pe TATĂL”. Noi „Alegem CHIPUL HRISTIC şi nu 
pe Dumnezeul Cel fără Chip”. 

Un HRISTOS TRUPUL DIVIN în care se UNESC Cerul şi 
Pământul şi întreg Cosmosul cu DUMNEZEU este HRISTOS căruia I 
ne ÎNCHINĂM. 

LOGOSUL DIVIN este Fiinţa Lumii. 
Taina HRISTICULUI este „un Absolut” al DIVINULUI care Se 

coboară în Creaţie şi al Creaţiei care se Urcă în DIVINITATE. 
DIVINUL pentru noi, Creaţia, este un „Veşnic Absolut HRISTIC”. 
Dacă DUMNEZEIREA în Sine este Dincolo de categoriile noastre de 
Creaţie, DUMNEZEIREA pentru noi, Creaţia, este doar prin 
„Absolutul CHIP HRISTIC”.  
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FIUL Lui DUMNEZEU ASUMĂ în PERSOANA Sa UNICĂ şi 
Absolută şi Chipul de Creaţie şi Se „Face şi Chipul în Sine al Creaţiei”. 
Creatorul filosofilor antici este doar Inteligibilul Divin, pe când în 
Creştinism LOGOSUL DIVIN Se „Face EL mai Întâi şi CHIP de 
Creaţie”, prin care apoi Creează Lumea. Aşa Creaţia se „Identifică” în 
Originea LOGOSULUI, Creaţia este „posibilă” doar în „ASUMAREA 
CHIPULUI CREAT în FIINŢIALITATEA FIULUI DIVIN CREATOR”. 
Creaţia este „în afara” FIINŢEI DIVINULUI, dar este „Conlocuitoare” 
în FIINŢIALITATEA DIVINULUI FIULUI DUMNEZEIESC, ce 
ASUMĂ în FIINŢIALITATEA Sa şi o „Fiinţialitate de Creaţie”.

30
 

Creaţia nu este SACRĂ doar prin „Adâncul din Sine de Inteligibil 
Divin”, ci prin faptul că Se „Face Părtaşă” chiar la FIINŢIALITATEA 
PERSOANEI FIINŢIALE a LOGOSULUI CREATOR. Taina Creaţiei 
este a „unui Fiinţial de Creaţie Părtaş la FIINŢIALITATEA DIVINĂ 
HRISTICĂ”.  

FIUL DUMNEZEIESC Creează prin Sine şi Chipul de Creaţie şi-l 
face o „Îngemănare Creată”. Creaţia este Transpunerea CHIPULUI 
Lui DUMNEZEU şi într-un Chip Creat, dar nu ca simplă „imitaţie” 
sau ca simplă traducere a „Inteligibilului” DIVIN în „forme de 
creaţie”. FIUL FIINŢIAL DIVIN TRĂIEŞTE în Sine CHIPURILE de 
Creaţie şi „ACESTE TRĂIRI INTRAFIINŢIALE” faţă de Creaţie se 
fac „LOGHI-Arhetipurile” de Creaţie. LOGHII IUBITORI DIVINI 
sunt Originea Creaţiei.  

Creaţia este deja de la Origine „Raport” al DIVINULUI faţă de 
Creaţie şi acest Raport se Transpune în Creaţie, ce are Complexul 
Deplin al COMUNICĂRII reciproce. 

 
O, FIUL Lui DUMNEZEU, 
Tu mă Îngemănezi în Tine 
Ca Fiu de Creaţie 
Şi din acest Chip apoi 
Creezi Fiinţa mea, 
Care astfel se-NRUDEŞTE 
Cu Însăşi FIINŢA Ta. 
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 Teologic, este Enipostazierea FIULUI DUMNEZEIESC ce Asumă în 

ACEEAŞI PERSOANĂ FIINŢIA LĂ şi Chipul Fiinţei Create.  
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O, ce Chip am eu în Tine, 
Ce IUBIRE DIVINĂ este  
Revărsată în mine? 
 
Născut-Creat în „afară” 
Trebuie şi Eu, cu o Iubire a mea, 
Să Răspund „Asemenea”, 
Să Întrupez Chipul meu din Tine, 
În Chipul meu de Asemănare, 
În UNIREA de Taină, 
CHIP de ICOANĂ. 
 
În Fiinţa mea Creată  
Eşti Tu, DOAMNE IISUSE, 
Precum şi în FINŢA Ta 
Sunt Eu, cel Adevărat, 
În care Tu, DUMNEZEU,  
Te-ai Întrupat. 
 
Şi în Tine, HRISTOASE, 
Care eşti DUMNEZEU şi Creaţie, 
Eu mă recunosc. 
 
Fără de Tine 
Nu mai am în Cine să mă Văd 
Şi pe mine însumi mă pierd. 
 
Nu în mine este ÎNTÂLNIREA cu ICOANA Ta, 
Ci în Chipul meu din Tine 
În care trebuie eu să INTRU 
Să Te Regăsesc 
Şi în care eu însumi mă Întâlnesc. 
 
Fără Tine Eu niciodată  
N-am să mă pot recunoaşte 
Şi doar prin CHIPUL Tău 
Eu pot să Privesc. 
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În „Acel Chip al meu Asumat de El înaintea Creaţiei mele”, care este 
„Originea mea DIVINĂ şi nepieritoare”. Lumea Creată „este mai întâi în 
LOGOSUL CREATOR, deja cu CHIP şi ASEMĂNARE”, şi prin aceasta în 
„afară” Fiecare „va fi un Răspuns Propriu” faţă de Chipul său din 
LOGOSUL DIVIN. Noi nu ne putem „raporta” direct la DIVINUL în 
Sine, Cel Dincolo de condiţia de Creaţie, ci la DIVINUL HRISTIC Cel 
„făcut şi un Chip al meu de Creaţie”. Eu nu-L „găsesc” pe DUMNEZEU 
în Făptura mea de „afară”, ci în „Făptura mea din LOGOSUL HRISTIC 
CREATOR”. De aici „Căutarea” DIVINULUI în zisul „Adânc al Inimii”. 
Inima mea de Viaţă Creată „Bate înainte în LOGOSUL HRISTIC” şi în 
măsura în care şi Inima mea de Făptură de afară „va bate asemenea” mi 
se Deschide „Vederea DIVINĂ”. LOGOSUL CREATOR HRISTIC este 
mistic Reprezentat ca „Cel cu toate Inimile Lumii”, care sunt „Chipurile 
Fiinţiale” ale Lumii şi prin „legătura” cu acestea fiecare are Viaţă. Lumea 
„nu poate pieri”, că este „nemuritoare în Inimile” LOGOSULUI DIVIN. 
Păcatul aduce o „distrugere” a Lumii „de afară”, dar nu poate distruge 
„Lumea din Lăuntrul LOGOSULUI”. 

 
DOAMNE IISUSE, în mine Aud 
Cum Bate Inima mea din Tine, 
În care Însuşi „SÂNGELE de DIVIN” 
CURGE fără oprire. 
   
Şi Inima mea de Făptură  
Bate prin această Inimă 
Cu „sânge de Creatură”. 
 
Şi UNIREA SÂNGELUI de DIVIN 
Cu Sângele de Creaţie 
Va UNI Cele Două Inimi 
În Însăşi INIMA Ta, 
În care este toată TAINA. 
 
Fiecare CUVÂNT al Tău 
Se face o Creaţie, 
Prin care fiecare are în sine 
CHIPUL Lui DUMNEZEU. 
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Creaţia nu are Originea în DIVINUL direct, ci în DIVINUL deja 
ÎNTRUPAT într-un CHIP DIVINO-Creat. Creaţia ca Origine este deja 
în CHIPUL DIVINO-Creaţie al LOGOSULUI CREATOR, care El 
Însuşi Se UNEŞTE cu Chipul Creat şi prin CHIPUL UNIT Creează 
Lumea. 

Acum DUMNEZEU „Cel şi Creaţie” Se face şi „Creaţie-
DUMNEZEU”. 

În Hexameronul Facerii Lumii, DUMNEZEU Se face „şi Creaţie”, 
iar în Hexameronul LITURGIC Creaţia se face „şi Dumnezeu”.  

Mulţi se întreabă care este CHIPUL Specific şi inconfundabil al 
Lui HRISTOS? Este tocmai CHIPUL Liturgic. Nimeni dintre 
Sacerdoţii şi Înţelepţii antici nu s-a făcut şi „Liturghie în Sine”. 
LOGOSUL HRISTIC este cu Adevărat şi Liturghie în Sine,

31
 adică 

„Fiinţa în Sine a Creaţiei”. O SUPRA-PERSONALITATE Supra-
cosmică şi totodată o PERSONALITATE Cosmică şi, chiar mai mult, 
o ICOANĂ de PERSONALITATE a Fiecărei Creaţii în parte, este 
într-adevăr CEA MAI MARE PERSONALITATE a Lumii.  

Şi CHIPUL Liturgic este ICOANA acestei PERSONALITĂŢI 
Magnifice. 

Iată pe HRISTOS Cel Adevărat, ca PREOŢIA în Sine, ORIGINEA 
Fiinţialităţii Lumii. EL Se Naşte în Lume ca „Lumea să aibă şi mai 
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 Liturghie – Cult al Unui COMUN Sacramental în Sine. Creştin, Liturghia 

este un „Ritual” al IUBIRII DIVINE ce Se Comunică şi Se Împărtăşeşte 

Substanţial ca EUHARISTIE. Mistic, este „DĂRUIREA maximă care NAŞTE 

pe CELĂLALT". DUMNEZEU TATĂL-IUBIREA Absolută în Sine Se 

DĂRUIEŞTE pe Sine, din care Se NAŞTE FIUL şi astfel FIUL este 

LITURGHIA în Sine a TATĂLUI. Şi FIUL este Cel care Săvârşeşte Permanent 

LITURGHIA-IUBIREA TATĂLUI. Teologic, se spune că TATĂL Îl NAŞTE 

Permanent pe FIUL şi FIUL COMEMOREAZĂ necontenit această NAŞTERE, 

ce este tocmai „Ritualul SACRU LITURGIC”. „Ritualul LITURGIC în Sine” 

este COMEMORAREA ORIGINII-NAŞTERII FIINŢIALE.  De aceea LITUR-

GHIA este „INIMA" care BATE această REMEMORARE fără oprire . 

ICONOGRAFIC, INIMA este FIUL, SÂNGELE este ORIGINEA-TATĂL şi  

UNIREA Lor COMUNĂ este ACEEAŞI FIINŢIALITATE -VIAŢÃ în Sine. Taina 

SACRAMENTA LĂ a LITURGHIEI este însăşi ESENŢA TEO-logiei. De 

aceea Creştinismul este în primul rând „LITURGHIE HRISTICĂ”. 
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multă VIAŢĂ”. LOGOSUL DIVIN, Născându-Se şi ca „Om”, Se face 
totodată şi BISERICĂ-Origine de Creaţie. Iată pe HRISTOS Cel 
Desăvârşit, ca ORIGINEA DIVINĂ ce CREEAZĂ şi totodată Originea 
de „Creaţie a Lumii”.  

 
HRISTOS Cel VIU este 
Cel LITURGIC. 
 
DOAMNE IISUSE, Vin şi eu 
La ALTARUL LITURGHIEI Tale, 
Unde mă aduc ca pe o „Prescură” 
Pe care să o LITURGHISEŞTI. 
 
De puţina mea Iubire nu te scârbi. 
 
Tu m-ai Creat din IUBIREA Ta 
Şi CHIPUL IUBIRII S-a Pecetluit 
În Veşnicie pe Fiinţa mea 
Şi Această PECETE fă-o JERTFELNIC 
Pe care mereu LITURGHISEŞTI 
Şi în Fiinţa mea Te Întrupezi.  
 
Eu sunt căzut din Iubire  
Prin multe păcate 
Şi zac în prăpastie de moarte, 
Dar, DOAMNE,  
Primeşte-mă ca pe o Prescură 
Din care fă LITURGHIE 
Şi „Toarnă” în POTIRUL Tău 
Şi o „picătură” de Sânge de-al meu, 
Ca IUBIREA Ta şi a mea 
Iarăşi să se ÎNTÂLNEASCĂ. 
 
DUMNEZEU este IUBIRE Neîncetată în Sine şi în Creaţia Sa. 

Acest VIU DIVIN este VIAŢA în Sine. Trăirea acestui VIU DIVIN este 
PERMANENTA LITURGHIE. 
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O, Taină înfricoşată, 
Cum DIVINUL 
Nu Se ARATĂ în Chip de Cer, 
Ci în Chip de Pământ, 
ALTAR de Bethleem. 
 
Un DUMNEZEU cu Chip Ceresc 
Nu poate fi ARĂTAT la FAŢĂ, 
Ci doar CUVINTELE Sale se Aud, 
CUVINTE înfricoşate de VIAŢĂ. 
 
Un DUMNEZEU cu Chip de Făptură 
Se VEDE ca ICOANĂ, 
În care „CUVINTUL Se face TRUP”

32
, 

Se face LITURGHIE, 
MIEL DIVIN  
Pe ALTAR-Jertfelnic de lut. 
 
DUMNEZEUL de SUS nu se Vede, 
Se AUDE prin CUVÂNT, 
DUMNEZEU Cel Coborât  
Se face ICOANĂ de-nchinare, 
ALTAR de Pământ. 
 
O, ICOANĂ, 
Biserică-MAMĂ, 
Taină de Creaţie 
Cu DUMNEZEU în Braţe, 
IUBIRI ÎNTÂLNITE 
Peste „prăpăstii” infinite. 

 
‚Taina VIEŢII este NAŞTEREA LITURGICĂ Permanentă. 

FIINŢA înseamnă NAŞTERE Permanentă de Sine. 
 

                                                 
32

 Ioan 1, 14. 
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Tu mereu, DOAMNE,  
Ne Naşti din IUBIREA Ta 
Şi Creaţia  
Te Naşte neîncetat de asemenea 
Şi IUBIREA ÎNTÂLNITĂ  
Se face EUHARISTIE, 
PÂINE de Cer şi de Pământ, 
CUVÂNTUL ce TRUP S-a făcut. 
 
DUMNEZEIASCA PÂINE-HRISTOS, 
DUMNEZEU şi Creaţie în UNIRE, 
Iată ICOANA ce nu este idol, 
În care şi Lumea  
Şi Însuşi DUMNEZEU 
Deodată se ÎNCHINĂ. 
 
Tu, DOAMNE IISUSE HRISTOASE, 
FIUL Lui DUMNEZEU  
Şi Fiu de Creaţie, 
Din LITURGHIA IUBIRII 
Naşti Biserica-MAMA Lumii, 
Creaţia cu DUMNEZEU în Braţe. 
 
O, IUBIRE  
A lui DUMNEZEU înfricoşată, 
Cum Te faci şi Chip de Făptură 
Ca şi Lumea să primească 
DIVINA Măsură! 
 
O, DUMNEZEU ÎNTRUPAT 
Ca şi Lumea să URCE în DUMNEZEU, 
DOUĂ IUBIRI ce S-au Găsit 
„Peste prăpastia de Absolut”. 
 
De aceea niciodată  
Nu se opreşte LITURGHIA IUBIRII, 
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INIMA Nemuririi.  
Dacă vreodată LITURGHIA s-ar opri, 
Dintr-odată „toate ar pieri”. 
 
IUBIREA este  
Necontenita LITURGHISIRE, 
Este Nesfârşita  
NAŞTERE de Sine, 
IUBIREA este „Absolutul RITUAL” 
Ce Se face EUHARISTIE-DAR. 

 
Un astfel de HRISTOS este Cel Adevărat, Cel totodată DUMNEZEU 

care Coboară Neîncetat în Creaţia Sa şi pe care Necontenit o URCĂ în 
DUMNEZEIRE. 

De aceea Creaţia trebuie Mereu să facă „RITUALUL LITURGIC 
al TRUPULUI HRISTIC”. 

„A Fi Permanent în Memoria Originii” este „FIINŢA în Sine”. 
Pentru noi, Creaţia, LOGOSUL HRISTIC este „Originea” şi 

REMEMORAREA Permanentă a Originii HRISTICE, este LITURGHIA 
Permanentă. Cine nu o face şi nu se ÎMPĂRTĂŞEŞTE de TRUPUL 
HRISTIC, „moare”. 

Iată pe HRISTOS al VIEŢII noastre, pe HRISTOS Cel LITURGIC. 
Mulţi au încercat să contureze CHIPUL şi PERSONALITATEA 

Lui HRISTOS, ca DIVINUL care se Revelează, ca Înţelepciunea cea 
mai Elevată, etc. etc. 

CARACTERUL inconfundabil al Lui HRISTIC este „CHIPUL 
LITURGIC EUHARISTIC”. 

Mulţi caută un Hristos metafizic; alţii, un Hristos al unei Învăţături 
Biblice; sau un Hristos Harismatic. 

HRISTOS Cel Adevărat este Cel LITURGIC. 
Cine nu „Caută” pe HRISTOS în LITURGHIA Sa, nu-L va „găsi” 

cu adevărat niciodată. Un HRISTOS ca LITURGHIA DIVINĂ a 
IUBIRII ce Coboară în Lume este HRISTOS. 

JERTFA LITURGICĂ HRISTICĂ nu mai este „vărsare de sânge, 
ca moarte pentru moarte”, ci „Ieşire” din sângele morţii şi INTRAREA 
în SÂNGELE VIEŢII NEMURITOARE ÎNVIATE. Toate Jertfele antice 
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sunt „sângeroase”, pe când Jertfa LITURGICĂ HRISTICĂ este 
„JERTFA ÎNVIERII”.  

Dacă „moartea” este o „Jertfire a Vieţii”, ÎNVIEREA este o JERTFIRE 
de Taină a morţii”, pe care însă nu o poate face decât „Cel ce a putut 
să ÎNVIEZE din moarte”. 

Botezul cu CHIPUL Său nu este de ajuns, trebuie să ne 
„ÎMBRĂCĂM şi cu CHIPUL SFÂNTULUI DUH”. 

Este CHIPUL PREHRISTIC de TEMPLU; este CHIPUL HRISTIC 
de BISERICĂ-ÎNTRUPARE; este CHIPUL de BISERICĂ HARIS-
MATICĂ-CHIPUL SFÂNTULUI DUH. Şi în VIITORUL Veşniciei va 
fi CHIPUL BISRICII Eshatologice, CHIPUL TATĂLUI-INTRAREA în 
DUMNEZEIRE fără amestecare sau absorbire. 

BISERICĂ înseamnă „SACRUL Absolut al COMUNIUNII 
FIINŢIALE”. 

CHIPUL LOGOSULUI HRISTIC este CHIPUL COMUNIUNII în 
Sine al Chipului de Creaţie. În EL Se UNEŞTE toată Creaţia. Şi 
CHIPUL de BISERICĂ HRISTICĂ apoi face CHIPUL de COMU-
NIUNE cu DUMNEZEIREA TREIMICĂ, CHIPUL BISERICII 
HARISMATICE. HRISTOS-BISERICĂ este DIVINUL Coborât pe 
un ALTAR de Creaţie, ca DIVINUL INTRAT în Creaţie. Dar Creaţia 
face şi ea o URCARE în DIVIN, care este tot prin CHIPUL HRISTIC, 
dar cu ÎNCUNUNAREA SFÂNTULUI DUH ce are „CHIPURILE 
Dincolo de Creaţie”, ca „Depăşirea şi Participarea” Creaţiei la „Supra-
dimensiunile” DIVINULUI. Prin CHIPUL HRISTIC, DIVINUL 
PARTICIPĂ EL Însuşi la „Dimensiunile de Creaţie”, iar prin 
SFÂNTUL DUH se face Participarea Creaţiei la Supradimensiunile 
DIVINULUI, de unde „necesitatea” CONLUCRĂRII HRISTICULUI 
cu SFÂNTUL DUH, ca BISERICĂ DESĂVÂRŞITĂ a Creaţiei. 
Pentru noi, Creaţia, CHIPUL HRISTIC (DIVINUL făcut Creaţie) pare 
„Normalul”, care, de s-ar opri aici, DIVINUL S-ar „umbri până la 
confundare” în Lume. De aceea, SFÂNTUL DUH Reevidenţiază 
DIVINUL Coborât în Creaţie şi-L face „Distinct” de Creaţie, prin 
care Creaţia să se URCE şi ea la CHIPUL DIVIN Dincolo de ea. 

 
DIVINUL făcut Trup este HRISTOS, 
„Peste” Trup este DUHUL SFÂNT, 
Care fără despărţire 
Deodată şi UNA Sunt. 
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HRISTOS face DIVINUL TRUP de ÎMPĂRTĂŞIRE, 
SFÂNTUL DUH face TRUPUL CHIP-DUMNEZEIRE, 
HRISTOS şi SFÂNTUL DUH, 
A BISERICII LITURGHISIRE. 
 
– Un HRISTOS UNIC şi Absolut, în Cer şi pe Pământ, UNICUL 

FIU al Lui DUMNEZEU care Se face totodată UNICUL Chip de Fiu 
de Creaţie, prin care apoi şi noi devenim „Fiii” Aceluiaşi TATĂ-
DUMNEZEU. 

– Un HRISTOS ICONICUL-MODELUL Fiinţial al Creaţiei Cosmice 
în general şi particular-individual, ca LOGOSUL ARHECHIPUL 
Lumii.  

– Un HRISTOS UNICUL Născut din FECIOARA MARIA, ca 
DUMNEZEU-Om, ca UNICUL MESIA, irepetabil, ca MÂNTUI-
TORUL UNIC şi Absolut al Lumii. Anticii îl „aşteptau” şi ei pe Mesia 
şi îl „preînchipuiau” în Chipurile Înţelepţilor, dar UNICUL MESIA 
este HRISTOS-ÎNTRUPAREA directă a ÎNŢELEPCIUNII Totale 
DIVINE. Toţi Înţelepţii şi Sfinţii Lumii sunt „Asemănări” din 
CHIPUL şi ale CHIPULUI UNIC şi Absolut HRISTIC. A considera că 
„sunt mai multe” Întrupări ale Lui Mesia, că pot fi mai mulţi Mesia, 
este o „de-personalizare” a CHIPULUI UNIC şi Absolut de MESIA 
Cel DIVIN şi ICONIC în Sine. 

– Un HRISTOS UNICUL CHIP al BISERICII-Noului Templu 
Cosmic. Până la ÎNTRUPAREA HRISTICĂ pe Pământ, toate Templele 
sunt „Preînchipuiri şi Aşteptări” ale CHIPULUI de BISERICĂ 
HRISTICĂ. Să se distingă clar şi net Chipul de Templu (preînchi-
puirea Altarului Divin) faţă de Chipul de BISERICĂ (însuşi Chipul 
ALTARULUI DIVIN ce este Însuşi CHIPUL Lui HRISTOS). 

– Un HRISTOS UNICUL MÂNTUITOR, prin care putem „depăşi 
căderea păcatului” şi în IERTAREA Căruia ne „spălăm” de orice 
întinăciune. 
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Biserica 

Biserica reprezintă „Sacralitatea de Creaţie”, cu Originea directă în 
ACTUL Creator al FIULUI Lui DUMNEZEU, care Creează un 
„SCAUN ÎMPĂRĂTESC” şi un ALTAR al „Împărăţiei Create”. 

Biserica este în legătură cu „Personalizarea Chipului de MAMĂ”, 
Lăcaşul IUBIRII FIULUI, de unde „Fiinţa” Bisericii” ca Însăşi 
PERSOANA MAICII DOMNULUI, care va NAŞTE pe HRISTOS. 

TATĂL DUMNEZEU este NĂSCĂTORUL Absolut în 

DUMNEZEIRE şi MAMA de Creaţie este Taina „Născătoare de 
Creaţie”. Biserica este „TEO-tokos” ca şi PERSOANA directă a 
MAICII DOMNULUI; Naşte pe FIUL DUMNEZEIESC ce se 
Întrupează cu Adevărat, pe DUMNEZEU-Omul, nu doar un simplu 
„Trup de încarnare”. 

Biserica este mai mult decât „Lăcaş de Rugăciune”, este CHIP de 
MAICA DOMNULUI, este SFINŢENIE de MAICA DOMNULUI. 

Biserica se „Întemeiază” ca Chip la „BUNA VESTIRE”, când 
Chipul de Templu trece în cel de Biserică. Templul are ca ALTAR 

Chipul Chivotului în care sunt „Tablele Legii DIVINE”, un ALTAR 
Închis. Biserica are ALTARUL DESCHIS prin ÎNTRUPAREA 
FIULUI Lui DUMNEZEU în MAMA care-L va NAŞTE. 

MAICA DOMNULUI care ÎNTRUPEAZĂ şi NAŞTE pe FIUL Lui 
DUMNEZEU este Chipul de Biserică.  

Dacă nu „ÎNTRUPEAZĂ şi nu NAŞTE” pe FIUL Lui DUMNEZEU, 
nu este Chip de Biserică. 

„CARTEA VIEŢII” este „Pre-Chipul de Biserică”, că ÎNTRU-
PEAZĂ IUBIREA FIULUI DIVIN şi într-o „Iubire de Creaţie”.  

„Tablele Legii” nu sunt „Iubirea de Creaţie”, care să „Întrupeze şi 

să Nască” pe DUMNEZEU în Lume, ci sunt „IUBIREA Lui 
DUMNEZEU” ce se „Îndreaptă” spre Creaţie, ca Chip de „Pre-
PREOŢIE”. În Templu nu este „PREOŢIE LUCRĂTOARE”, ci doar 
„PREOŢIE în Potenţă”. „PREOŢIA NĂSCUTĂ din MAMA-Biserica 

de Creaţie” este PREOŢIA LUCRĂTOARE. 
ALTARUL este MAMA-ÎNTRUPAREA şi „prin aceasta” 

NAŞTEREA PREOŢIEI. Fără „ALTAR” DIVINUL nu Coboară. 



269 

Templul este „FECIOARA” care „Aşteaptă ÎNTRUPAREA”, să 
devină MAMĂ-Biserică şi prin NAŞTEREA FIULUI-PREOTULUI 
Biserica este „NĂSCĂTOAREA de PREOŢIE”.  

„Biserica LUCRATOARE” este cea care ÎNTRUPEAZĂ şi 
NAŞTE Permanent PREOŢIA-FIULUI. „PREOŢIA LUCRĂTOARE” 
este cea care „Permanent se ÎNTRUPEAZĂ”, prin care FECIOARA-
Templu devine MAICA DOMNULUI, NĂSCĂTOAREA de PREOŢIE. 
Este TAINA NAŞTERII reciproce. FIUL-PREOŢIA îşi NAŞTE 
MAMA-Biserica şi MAMA-Biserica NAŞTE PREOŢIA-FIUL. 

Acest RITUAL de „NAŞTERE LITURGICĂ” este TAINA Creaţiei. 
Biserica fără RITUALUL PREOŢIEI LITURGICE nu mai este 

Chip de Biserică şi, de asemenea, PREOŢIA fără RITUALUL Bisericii 
LITURGICE nu mai este CHIP de PREOŢIE. 

Nu poate fi RITUAL fără ALTAR şi nici ALTAR fără Biserică şi 
toate nu pot fi fără „LITURGISIREA” PREOŢIEI şi Bisericii.  

ALTARUL este ALTAR că are SFÂNTA MASĂ şi EVANGHELIA-
CARTEA VIEŢII HRISTICE, ce nu mai sunt „Tablele Legii”, ci 
„TRUPUL Lui HRISTOS” NĂSCUT de MAMA-ALTARUL. 

„Piatra pe care sunt SCISE Tablele Legii” preînchipuie pe FECIOARA 
în care se „SCRIE FIUL Lui DUMNEZEU”. EVANGHELIA-CARTEA 
HRISTICĂ este FIUL ce s-a NĂSCUT şi FECIOARA este MAMA-
Biserica-NĂSCĂTOAREA de PREOŢIE-FIUL. 

Ca Origine, Templul era totuna cu ALTARUL şi Însuşi ALTARUL 
era Templul. Templul-FECIOARA NAŞTE pe FIUL-PREOŢIA şi se 
face Biserică şi acum în ALTAR se Săvârşeşte LITURGHIA.  
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CHIPUL ICOANEI în Lume 

Crucea care sângerează în Inimă 

* 
Băuse aproape toată ziua şi avea o durere în tot corpul. De obicei 

alcoolul îl ameţea până la acea euforie de plutire fantastică... 
De la o vreme o tristeţe tot mai apăsătoare îşi făcuse apariţia. Nu-i 

găsea nicio explicaţie. Trecuse de patruzeci de ani şi se credea 
neschimbat. Toţi îl ştiau ca pe cel mai negativist, ce nu admitea 
niciodată înfrângerea. Avea o plăcere înnăscută să contrazică orice şi 
pe oricine. Părea că se contrazice şi pe sine însuşi. Adesea se mira cum 
poate să-şi fie sie însuşi opus. 

Ce îl neliniştea în ultimul timp era faptul că devenise tot mai 
nervos. Nu mai putea suporta pe nimeni, nici chiar pe sine. Băutura 
părea că îl mai domoleşte, dar de la o vreme nici alcoolul nu-şi mai 
făcea efectul... se îmbăta adesea, ceea ce nu făcuse până acum. Simţea 
o schimbare bruscă. 

Toţi parcă fug de el şi începe să se simtă singur. Paradoxal, negati-
vismul său maxim căuta o permanentă „comunicare” cu cineva. Acum, 
când nu mai are pe nimeni alături, tot negativimul parcă se răsfrânge 
asupra sa. De-abia acum îşi dă seama ce este de fapt această 
„contrarietate” . 

Tot răul parcă s-a făcut un „cui” înfipt în Inimă. Şi sângerează. Bea 
ca să spele „sângele” ce-i curge din Inimă, dar parcă sângerează şi mai 
tare... devenise o obsesie această senzaţie. 

Singurătatea şi sângerarea din Inimă îl torturau pur şi simplu. „Sunt 
bolnav”, îşi repeta el adesea. Şi noaptea avea coşmarul cu „Inima ce-i 
sângerează”. Rana din Inima sa parcă se tot măreşte şi curge, curge un 
sânge negru şi murdar... apăruse şi panica morţii. Simţea o ameţeală 
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mai mult decât în cap, ca un fior de moarte. El, care râdea şi batjocorea 
moartea, devenise ca un iepure fricos. 

Ar fi vrut să-i spună cuiva mai de aproape toate chinurile sale, dar 
nu îndrăznea şi nu avea nici cui... de soţie se despărţise, tot din cauza 
negativismului său fără concesie. Cei doi Copii, deşi mari, nu-l iubeau, 
pentru că el niciodată nu le-a arătat niciun moment de tandreţe şi 
afecţiune, ci doar respingere şi contrarietate. Se simte cu adevărat 
victima propriei lui răutăţi.  

Îi trecu prin minte vag şi fugitiv să înceapă o „nouă” viaţă, lipsită  
de negativism şi contrarietate. Imediat se scutură cu o „ură cumplită” 
faţă de aşa ceva... Şi totuşi se întrebă, de ce oare este aşa de respin-
gător faţă de zisul Bine?... Îi răsună în memorie un cuvânt al unuia, 
„demonicule, doar un demon este negativ total”. Da, el este un nega-
tivist total. El pe toate le „inversează”, la toate le găseşte cusur contrar, 
pentru el nimic nu este drept, toate sunt strâmbe şi întunericul este 
mediul său propriu... Simţea o repulsie totală faţă de Soare şi lumină. 
Avea o satisfacţie într-adevăr demonică atunci când era vreme urâtă, 
când se întâmplau nenorociri şi când era noapte... Liliacul era pentru el 
cel mai preferat... şi cârtiţa, care stă doar sub pământ. 

Ce se întâmplă acum cu el? Tot negativismul său s-a concentrat în 
Inimă şi curge ca un sânge, curge... curge... 

Îşi mai reaminteşte de un fapt petrecut în copilărie... Se tăiase la 
mână într-un ciob de sticlă şi îi curgea sânge de nu se mai oprea... 
Strigă pe Mama, pe Taicu, dar nu-i răspunse nimeni... Alergă disperat 
în casă şi dintr-o dată dă cu ochii de o Cruce pe care Hristos sângera, 
mai ales în dreptul pieptului... Parcă era un „râu de sânge”... Dar el 
avu o reacţie cu adevărat demonică... Cu o furie inexplicabilă , smulse 
Crucea şi o călcă în picioare până o făcu praf... Avu senzaţia că i s-au 
murdărit picioarele de sânge şi parcă din pieptul său a început să-i 
curgă sânge... Mulţi ani de-a rândul visa adesea cum o Cruce Sânge-
rează din Inima sa... O Amintire pe care mereu vrea s-o uite şi pe care 
o refuză de fiecare dată.  

Acum această Amintire devine coşmar... E o Cruce în Inima sa, 
prin care îi curge propriul sânge, până simte că moare... 

Tot în copilărie i s-a mai întâmplat ceva... Bunica sa l-a dus odată 
de Crăciun la Biserică. L-a dus cu forţa după o bătaie zdravână. „Hai, 
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drace, la Biserică. De Crăciun şi dracii trebuie siliţi să se închine 
Naşterii Lui Dumnezeu pe pământ”. Bunică-sa era o habotnică 
recunoscută. Şi în Biserică i se întâmplă un fapt miraculos. Când să 
sărute ICOANA cu Naşterea Pruncului HRISTOS, Micuţul Prunc îl ia 
de gît şi îl sărută pe obraz... O ce senzaţie... o arsură de cărbune şi 
totodată o mângâere de nedescris... Dar el scuipă ICOANA, spre 
uimirea tuturor. Bunică-sa îl plezni peste gură de-i podidi sângele pe 
nas, trebuind să fie scos repede din Biserică să nu curgă sânge pe jos, 
ce ar fi însemnat spurcarea Bisericii. 

Aceste Amintiri îl dureau până în adânc şi-l torturau acum... 
 

** 
O, şi e singur... de ar avea cu cine să vorbească, să-şi descarce şi el 

Sufletul, doar atât... 
Îi veni o idee fantastică... Să facă rost de o Cruce şi de o ICOANĂ 

cu Naşterea Lui HRISTOS. Da, cu acestea nu s-ar mai simţi singur... 
El care n-a făcut vreodată vreun gest de „plecare”, care n-a recunoscut 
niciodată greşeala în faţa cuiva, el acum o va face... Dacă o viaţă 
întreagă a fost „contrar” la toate, ei bine, acum, vrea să fie „contrar 
contrariului său”... Uite aşa... contrarul trebuie să aibă şi el un 
contrar... Şi „contrarul contrarului” este Închinarea şi Sărutarea celor 
faţă de care ai fost contrar... Uf!... Uite că am să pot face şi aceasta... 

Făcu rost de o CRUCE şi o ICOANĂ cu MAICA DOMNULUI cu 
PRUNCUL HRISTOS în Braţe. Le aşeză către răsărit, aşa cum văzuse 
la Bunica sa, în copilărie. 

CRUCEA... curge Sângele DUMNEZEIESC din ea şi mai ales din 
Piept... din coastă... Sângele pentru păcatele lumii... Şi în Inima lui 
este o Cruce care, de asemenea, sângerează... O PACE plăcută îl 
cuprinde... Nu mai este singur, este cu HRISTOS. 

ICOANA cu MAICA DOMNULUI... Pruncul HRISTIC îl priveşte 
ca şi în Ziua aceea de Crăciun, cu Ochii Copilăreşti şi nevinovaţi şi 
mai ales Bucuroşi că îl văd pe el... Fără să-şi dea seama, Sărută 
ICOANA şi acelaşi miracol... Pruncul parcă îl ia de gât şi-l sărută pe 
obraz... aceeaşi arsură plăcută... Şi el acum nu mai scuipă ICOANA, o 
ia în braţe, o strânge la pieptul său din care curge sânge... Parcă 
Pruncul HRISTIC îi atinge Inima şi miraculos sângele se face 
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Lumină... Lumina... el n-a iubit niciodată Lumina... o, ce frumuseţe 
este Lumina... Cer senin, verdeaţă multă, flori, păsări care cântă, albine 
ce aduc miere, fluturi multicolori, cântec şi bucurie peste tot... Şi peste 
toate, PRUNCUL HRISTIC care le atinge cu MÂNA Sa, ce le face să 
crească şi să şoptească acea TAINĂ a Vieţii... Viaţa, Viaţa... Negreala 
întunericului, a răului batjocoritor şi demonic din el, parcă se topeşte 
de Lumina Vieţii... 

Se simte altfel de acum. Renaşte în sine o poftă teribilă de Viaţă... 
dar de Viaţă cântătoare şi de Iubire, nu de batjocorire şi de distrugere, 
cum avusese până acum... Cu CRUCEA din care „curge Sânge 
LUMINOS” în Inimă şi cu ICOANA MAICII DOMNULUI în Braţe, 
parcă Îmbrăţişează tot Universul şi chiar pe DUMNEZEU. O, ce 
TAINĂ este ÎMBRĂŢIŞAREA... şi mai ales Sărutul ei... E SĂRUTUL 
Lui DUMNEZEU Însuşi... E SĂRUTUL PRUNCULUI HRISTIC pe 
care el îl are pe obrazul său... Lacrimi de Bucurie Cerească încep să-i 
curgă din Ochi... CRUCEA este SĂRUTUL ICOANEI, din care curge 
SÂNGELE LUMINII Vieţii... Fiorul morţii dispare şi în locul lui apare 
o PUTERE de Viaţă cum n-a simţit niciodată... 

Icoanele Vii 

Era într-o excursie prin munţi cu familia şi prietenii să i. Spre seară 
ajunseră la un Schit înconjurat de câteva stânci şi copaci. Sunau 
clopotele şi se bătea toaca... Amintiri de Taină începură să renască în 
sine... Cât a fost Copil, Bunicul său, foarte religios, îl ducea permanent 
la Biserică. Toaca şi Clopotul de acum îi produc acelaşi fior Sacru cu 
miros de tămîie şi lumânări aprinse, cu ICOANE şi Cuvinte de CARTE 
SFÂNTĂ... Mergând la şcoală, la oraş, tot mai mult se înstrăină de 
Biserică... O, de când n-a mai intrat într-o Biserică... sunt zeci de ani. 

Amintirea cea mai puternică este cu ICONELE Vii. 
La căpătâiul patului unde dormea, era o ICOANĂ cu MAICA 

DOMNULUI cu Pruncul Hristic. Avea doar câţiva ani şi ICOANA 
acesta devenise miracolul său. Era o dimineaţă însorită. Dormise 
buştean ca niciodată... Vru să sară repede din pat, să-l strige pe Tăticu 
care îi promisese că îl va duce cu el la pădure... Dar CEVA din 
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ICOANĂ îl opreşte... Pruncul HRISTIC întinde Mâna şi-l apucă de 
gât... cu un zâmbet aşa de plăcut şi pătrunzător... MAICA DOMNULUI, 
de asemenea, îi surâde cu o blândeţe copleşitoare. Surprins, nu ştie ce 
să facă, dar, fără să-şi dea seama, apucă şi el pe Pruncul HRISTIC de 
Gât şi aşa, amândoi Îmbrăţişaţi, se pomeneşte şi el în Braţele MAICII 
DOMNULUI... Stătea şi el cu capul pe Pieptul MAICII DOMNULUI şi 
îi auzea Bătăile Inimii... O, ce minunate erau aceste Bătăi de Inimă... 
N-o să le uite niciodată... O Iubire şi totodată o Chemare, amestecate 
cu o Cântare de Dor şi de Jale în acelaşi timp... Cântarea de jale o mai 
auzise la Mama sa, când i-a murit Bunicul ei... O, ce durere 
sfâşietoare... Aici, în Bătăile Inimii MAICII DOMNULUI, era tot o 
astfel de Jale, dar mai avea şi Mângâierea aceea de Împăcare.  

Nu ştie cât a stat aşa, Îmbrăţişat cu Pruncul HRISTIC şi în Braţele 
MAICII DOMNULUI... Imediat alergă afară să-l caute pe Tăticu, care 
era în grădină... „Tăticule, mi s-a întâmplat ceva extraordinar... Ştii, 
ICOANA de la pat... e VIE... de ce nu mi-ai spus până acum?”... El a 
dat din cap fără să explice ceva... „Hai, pregăteşte-te să mergem la 
pădure”, fu răspunsul său. La bucătărie încercă să-i spună acelaşi fapt 
Mamei, care nici ea nu-l băgă în seamă... Cu capul plecat se întoarse în 
cameră să se îmbrace cu toate hainele, că ieşise aproape dezbrăcat şi 
desculţ. ICOANA era VIE cu adevărat... PACEA care iradia din ea îl 
linişti.  

Şi de atunci zilnic el vorbea cu ICOANA. A înţeles că Părinţii săi 
nu văd că ICOANA este Vie şi tare se mira... Tata îi spuse, la un 
moment dat, răstit: „Ai grijă să nu te scrânteşti, băiete”.. 

Peste o săptămână era Paştele. Merse şi el la Biserică cu tot satul, 
după obicei. Cum intră în Biserică, rămase surprins că acum toate 
Icoanele şi Sfinţii de pe pereţi erau Vii... Nu-i venea să creadă... 
Întrebă pe o bătrânică pe care o ştia el mai religioasă, dacă şi ea vede 
aşa ceva... „Aşa e, copilaş, ICOANELE sunt VII”, dar nu-i spuse dacă 
şi ea le vede cu adevărat VII. 

Cu timpul, mergând la şcoală, departe de casă, miracolul ICOANEI 
se micşora... Odată venise într-o scurtă vacanţă şi a rămas surprins că 
ICOANA de la pat nu se mai arăta Vie... Şi de atunci n-a mai văzut-o 
decât ca toţi ceilalţi. La Biserică se ducea cât mai rar, şi în ultima 
vreme deloc... Uitase şi de ICOANĂ...  
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Acum toaca şi clopotul Schitului îi răscoliră Amintirile legate de 
ICOANĂ... O tristeţe îl cuprinse şi un sentiment de vinovăţie.. 

Seara târziu, când Părintele Schitului le ură „noapte bună”, îndrăzni 
să-l întrebe de ce nu mai vede acel „Viu al ICOANEI”...  

– Fiule, îi răspunse Bătrânul Avva, ICOANA trebuie „Liturghisită” 
şi aşa se Preface în „Vie”. Fiind Copil curat, ai văzut tocmai VIUL 
din ICOANĂ, care este accesibil doar celor cu Inima Sfântă. De aceea 
cu cât la o ICOANĂ se Închină mai mulţi, cu atât devine mai Vie, cum 
zicem noi, mistic teologic, se Preface Liturgic, se face ARĂTARE.. 

– Părinte vreau şi eu o ICOANĂ cu MAICA DOMNULUI cu 
PRUNCUL în Braţe.  

Şi Părintele îi aduse una micuţă, pictată pe lemn. O strânse la piept 
şi o băgă în sân... Simţi până în adâncul Inimii Acel fior de TAINĂ ca 
în copilărie... Un suspin şi câteva lacrimi se prelinseră pe obraz... 
Sărută ICOANA şi o băgă iarăşi în sân... „N-am să mai mă despart 
niciodată de ICOANĂ... de data aceasta îmi voi ţine făgăduinţa”. 

– Hai, Mihai, ce faci, este târziu, se auzi vocea soţiei ... Ce ai în 
sân?... o ICOANĂ... Ce ai, bre, te-ai scrântit?... porţi ICOANA în Sân 
ca proştii.  

El zâmbi larg şi tăcut... „Ce ştii tu despre TAINA acestei 
ICOANE?... O să încerc să-ţi spun şi ţie... mă vei crede cine ştie cum, 
dar nu-mi pasă... Eu am văzut cum ICOANELE sunt VII... sunt cu 
adevărat Vii... 

Dialog prin Icoane 

* 
Georgel este un băieţel trist şi înră it. Este reflectarea atmosferei din 

familia sa. Taică-său este nervos şi brutal, iar maică-sa pur şi simplu 
respingătoare. Zilnic se ceartă şi se ameninţă. El tace şi adesea mai 
primeşte câte o pocnitură ce-l sălbăticeşte parcă şi mai mult.  

De Sfântul Gheorghe, Ziua Tatălui şi a lui, veni Bunica după obicei 
cu mici daruri. Este singura Zi din An când parcă îţi mai vine chef să 
trăieşti. Bunica este o femeie dârză şi plăcută. De ce Mama sa nu 
seamănă cu Bunica? Ce bine ar fi... 
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De data aceasta Bunica, printre delicatesele onomastice, aduse şi o 
ICOANĂ cu MAICA DOMNULUI cu Pruncul în Braţe. 

– Această ICOANĂ v-o Dăruiesc ca să vă mai schimbaţi şi voi, că 
parcă tot mai mult vă înrăiţi.  

Nimeni nu o luă în seamă. O puse pe Bibliotecă, cu gândul să o 
arunce undeva prin dulap, că Chipul ei parcă îi supăra... 

A doua zi Georgel se sculă mai de dimineaţă şi dădu nas în nas cu 
ICOANA... O, ce Privire a MAICII DOMNULUI... şi a Pruncului din 
Braţele ei... Ce Iubire... Ah, el niciodată nu a fost luat în Braţe de 
Mama sa, unde să-şi plece Capul pe Pieptul ei... Şi câteva lacrimi i se 
prelinseră pe obraz... 

Luă ICOANA cu mâinile tremurânde şi o strânse la Piept... De ce 
nu este şi el ca aici, în ICOANĂ? 

În acest moment apare Tatăl şi imediat şi Mama... El, surprins, a 
rămas cu ICOANA în Braţe, neştiind ce să mai facă. 

Fără să vrea, răbufni. 
– Mămico, tu de ce nu eşti ca MAICA DOMNULUI? Tu nu m-ai 

luat niciodată în Braţe cu Iubirea ce se vede în ICOANĂ... De ce, de 
ce? Şi un plâns de hohot îl înecă. 

Ce se întâmplă, nu mai ştie... Se pomeneşte însă în Braţele Mamei 
alături cu Tatăl... El îi cuprinse pe amândoi de Gât...  

O, ce Iubire! E Iubirea din ICOANĂ. O, ce minunăţie! 
De acum, ICOANA adusă de Bunica stă la loc de cinste, cu o 

candelă aprinsă permanent. Toţi Zilnic trec prin Faţa ei şi se Închină, 
simţind de fiecare dată Iubirea DUMNEZEIEASCĂ ce i-a schimbat şi 
pe ei. 

 

** 
– Ce să fac, toate au ajuns la limită?... Îmi vine să mă omor. Toţi 

parcă sunt nebuni, nu ne mai înţelegem, suntem bolnavi şi ne urâm la 
maximum. 

– Încearcă cu ICOANA MAICII DOMNULUI. 
– Nu înţeleg. 
– Fă rost de o ICOANĂ cu MAICA DOMNULUI cu Pruncul în 

Braţe şi de o Candelă şi pune-o în Casă şi aşteaptă să vezi ce se 
întâmplă. Eu aşa am făcut. 
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Puse ICOANA cu Candela în camera de Primire. 
Când veni soţul, surprins, făcu un gest brutal, dar lovindu-se de un 

scaun dispăru repede în cealaltă cameră. 
Nu după mult timp, apăru şi Fiul încruntat şi acru, cu ţigara în gură 

şi puţin băut... La vederea ICOANEI, cu furie o luă şi o trânti de 
pardoseală de sări uleiul candelei pe covorul curat. ICOANA ricoşă pe 
marginea mesei şi, parcă ostentativ, se aşeză şi mai la vedere. Nu mai 
îndrăzni s-o mai arunce încă o dată. 

A doua Zi, ICOANA era din nou la locul ei cu Lumina Candelei 
aprinsă. 

Soţul trecea în fugă prin dreptul ei, iar Fiul pufăia şi mai tare din 
ţigară...  

Într-o Zi, îl surprinse pe Soţ că se Închină în faţa ICOANEI, iar pe 
Fiul cel sălbatic cum chiar o Săruta... 

O, Minune a ICOANEI! 
De acum în fiecare Zi citeşte ACATISTUL MAICII DOMNULUI. 
„Bucură-Te, ICOANĂ, prin care Pământul se face şi el CER”. 

 

*** 
Duhovnicul i-a spus clar: „Faci pravila obişnuită, cu Rugăciunile 

din Ceaslov, cu cele Cincizeci de metanii, participă cu grijă la Slujbele 
Bisericii şi în rest te sileşti să INTRI în TAINA ICOANEI, prin 
ICOANA MAICII DOMNULUI, POARTA TAINEI ICONICULUI 
nostru”. 

Şi iată cum zilnic „face RITUALUL ICOANEI”. În primul rând 
este ÎNCHINAREA în Faţa ei, aprinderea Candelei, metaniile şi 
ACATISTUL său. Acest ACATIST nu este un simplu Imn, ci făcut în 
mod special, ca faţă de CHIPUL ICOANEI, ce este MAICA 
DOMNULUI, va produce o „deschidere” tocmai a Tainei ICONI-
CULUI avut în vedere. 

Mai mult, de la ACATIST să treci la un fel de „Rugăciune de Taină 
în ICOANĂ”. Specificul Carpatin este prin RITUALUL ICOANEI şi în 
Locul ICOANEI. Astfel Mintea este înlocuită cu RITUALUL-Gestul şi 
Inima cu ICOANA în Sine. 

Iată cum, adesea, se surprinde cum stă în faţa Icoanei, răpit de un 
Duh, care din ce în ce se face mai prezent. 
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Este o ICOANĂ veche, pictată în stil bizantin, deşi cu pictura pe 
alocuri degradată şi ştearsă; un VIU Puternic iradiază din culorile 
înnegrite şi din lemnul cariat. Faţa MAICII DOMNULUI este inten-
ţionat mărită. Ochii sunt larg deschişi şi gura este mică şi total lipsită  
de carnaţia obişnuită. Chipul acesta parcă este destinat special să 
ÎNTRUPEZE DIVINUL. 

Cum stă în semiprofil, Capul MAICII DOMNULUI domină toată 
ICOANA. Distinge tot mai mult o „Expresie” în care este, de fapt, 
însuşi ICONICUL, acea ÎMPLETIRE dintre Pământesc şi DIVIN, care 
dă fiecărei părţi un fel de Lumină de schimb reciproc. Aşa, pământescul 
MAICII DOMNULUI este transfigurat de DIVIN şi DIVINUL este, 
paradoxal, Luminat de pământesc, fără să se piardă, evidenţiindu-se 
parcă şi mai mult.  

Cu timpul, Expresia TAINEI ICONICULUI devine tot mai vizibilă  
şi mai prezentă. 

– Iată, Fiule, îi spune adesea Duhovnicul, cum ICOANA MAICII 
DOMNULUI te învaţă să descoperi deodată DIVINUL DUMNEZE-
IESC şi Divinul de Creaţie, care Se ÎNTÂLNESC în FIUL HRISTIC, 
deodată DUMNEZEU şi Creaţie-Om. În ICOANA MAICII DOMNU-
LUI Vezi Sacrul ICONIC al Divinului Creat, ce Se face VASUL 
ÎNTRUPĂRII DIVINULUI DUMNEZEIESC INCREAT. 

Dacă Natura de Creaţie nu ar avea şi ea Chip de DIVIN, nu ar putea 
niciodată să primească în Sine pe DIVINUL CREATOR. CHIPUL de 
DIVIN este CHIPUL Lui DUMNEZEU. Transpunerea CHIPULUI 
Lui DUMNEZEU în Creaţie este Chipul de Divin Creat, ce este 
MAMA de Creaţie. 

Şi, într-adevăr, ICOANA MAICII DOMNULUI emană din Chipul 
său tocmai pe FIUL DUMNEZEIESC. 

De aici, când stai în Faţa ICOANEI MAICII DOMNULUI totul se 
Transfigurează în CHIPUL PRUNCULUI HRISTIC. 

În ICOANA MAICII DOMNULUI Vezi pe MAMA DIVINĂ prin 
excelenţă. Este MAIESTATEA însăşi a Creaţiei. Este MAIESTATE prin 
CHIPUL de ÎMPĂRAT al FIULUI pe care-L are tocmai în Braţele sale. 

 
– Ai dreptate, că INTRAREA prin ICOANA MAICII DOMNULUI 

este INTRAREA în TAINA Lui DUMNEZEU ce Coboară în Lume şi 
Taina de Creaţie ce URCĂ în DUMNEZEU. 

O, CHIP de ICOANĂ, CHIP de mare TAINĂ! 
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Părinţi şi Copii 

* 
Nicuşor e preocupat de „înţelegerea lucrurilor”. 
„De ce te Iubesc eu, Fiul tău, pe tine, Tăticule”. I-a venit aşa o idee 

în acest sens. S-a zbătut mai mult de o săptămână până a găsi forma şi 
cuvintele cele mai potrivite. Este de-abia în clasa a patra şi a mai făcut 
compuneri şi la şcoală, dar pe aceasta o considera un adevărat examen 
de probă. La început a fost în culmea exaltării, apoi a simţit o sfială şi 
era gata să renunţe... Dar, ruşinat, şi-a zis: „înseamnă că nu am obraz 
tocmai faţă de Tatăl meu, al cărui Chip îl port... Nu se poate, trebuie 
să dovedesc şi eu că sunt cu adevărat Asemănarea lui”... Aşa, şi-a luat 
inima în dinţi şi s-a hotărât să facă această Compunere fără discuţie. 

Şi iată că se pare că a reuşit... Trebuia pândit momentul cel mai 
prielnic... Trebuie să fie ceva solemn... ritualic, cum zice mereu Tatăl 
său la lucrurile mai importante. 

– Tăticule, îndrăsnesc să-ţi aduc şi eu un „Dar al meu”. Iată-l!... Şi 
îi întinde cele două foi pe care a scris Compunerea. Tatăl lui se uită  
fugitiv peste ele şi cu un surâs aparte îi zice: 

– Aşa ceva trebuie făcut cu Viu grai. 
Şi Nicuşor cu o voce înecată începe să citească... 
  

„Pentru ce te Iubesc eu, Fiul tău, pe tine, Tăticule”? 
  

Pentru ce te Iubesc, Tăticule? 
Pentru că eşti Chipul de Tatăl. Şi Chipul de Tatăl înseamnă însuşi 

CHIPUL de TAINĂ al Lui DUMNEZEU. 
Eu, Fiul tău, simt din plin că am Originea-începutul în „Ceva” a 

cărui Asemănare sunt. Prin aceasta ştiu că m-am Născut din nişte 
Părinţi, al căror Chip eu îl Port. 

Numele de Părinţi vine de la Numele de PĂRINTE-TATĂ şi acesta 
este însuşi NUMELE Cel mai mare, NUMELE Lui DUMNEZEU, 
ORIGINEA a toate. 

Iată, Tăticule, Numele tău este Numele Cel DUMNEZEIESC al 
meu. Numele tău de Tatăl îmi coboară în mine şi NUMELE Lui 
DUMNEZEU. Iată cum prin Chipul tău de Tată eu, Copilul-Fiul, încep 
să Cunosc NAŞTEREA Lumii în însuşi adâncul ei.  
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Minunat, Tăticule, să văd în Chipul tău şi o Naştere din lume şi 
totodată o NAŞTERE din DUMNEZEU! 

Iată că Viaţa este o Împletire dintre DUMNEZEIRE şi Lume, două  
Taine pe care eu le Primesc în DAR. 

Ce minunat că eu, Fiul, sunt Asemănarea deodată şi a CHIPULUI 
Ceresc şi a Chipului Pământesc. Şi minunat, Tăticule, că văd în tine 
dintr-o dată şi CHIPUL de TATĂL DUMNEZEIESC şi Chipul de Tată 
Omenesc. 

Mă uit adesea la tine, Tăticule, şi mă mir cum CHIPUL de TATĂL 
DUMNEZEU se face şi Chipul tău de Tată Omenesc şi cum cel 
Omenesc, la răndul său, te ridică la CHIPUL Cel DUMNEZEIESC... 

O, mare TAINĂ, cum se „cuprind” Unul pe Altul şi totodată se 
deschid la nesfârşit Unul din Altul. 

Dacă te-aş vedea doar Chip de Tată Omenesc, nu aş înţelege ce 
mare Taină este Chipul de TATĂ. Dar în „legătură” cu CHIPUL de 
TATĂ DUMNEZEIESC şi Chipul de Tată Omenesc capătă o Taină în 
faţa căreia mă ÎNCHIN. 

Tăticule, Chipul tău de Tatăl este Chipul din care eu am „Originea-
Începutul”, Obârşia, cum zici tu. Este prima mea Conştiinţă ce-mi dă  
şi mie un Chip al meu Propriu. Această „Identitate” dintre Origine şi 
Eul meu Propriu este „baza” Conştiinţei mele de Fiu al unor Părinţi. 

Şi ce minunat este să te simţi deodată Fiul unui Tată Pământesc şi 
Fiul TATĂLUI DUMNEZEU Cel Universal! 

Prin Chipul tău, Tăticule, văd astfel TAINA însăşi a Naşterii Lumii.  
Ce minunat este să te NAŞTI! 
Acum înţeleg că măreţia Fiului este tocmai această Simţire din plin 

că s-a „NĂSCUT”.  
Să Trăieşti din plin TAINA NAŞTERII, iată Chipul de Fiu! 
ŞI TAINA NAŞTERII este TAINA CHIPULUI de TATĂL în Sine. 
Ce înseamnă să te Naşti? Să fii PURTĂTORUL CHIPULUI 

ORIGINII! 
Fiul este CHIPUL ORIGINI PĂRINTEŞTI, pe care trebuie să-l 

CREASCĂ şi într-n Chip Propriu de Fiu.  
O, BUCURIE de Fiu, BUCURIA TAINEI ORIGINII! 
De aceea „Prima mea ROSTIRE” a NUMELUI de TATĂ este 

„MULŢUMIREA că m-am NĂSCUT”. 
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TATĂ, din CHIPUL tău m-am NĂSCUT 
Şi eu, FIUL, îţi MULŢUMESC 

Pentru acest DAR Absolut! 
 

DARUL tău nu te-a „golit”, ci te-a CRESCUT „încă o dată” în Fiul.  
O, TAINĂ a NAŞTERII prin care ORIGINEA Creşte ÎNDOIT, în 

Egalitate şi Asemănare! 
Şi iată, Tăticule, eu, Fiul tău, sunt însăşi „Creşterea” ta. Creşterea 

mea Proprie este Propriul meu Chip de Fiu, dar în el este însăşi 
Creşterea Chipului tău de Tată. 

Eu, Tăticule, în primul rând îţi MULŢUMESC că mi-ai DĂRUIT 
însăşi VIAŢA ta, care nu s-a pierdut, ci a Născut încă o Viaţă, a Fiului 
tău. 

O, DAR ce nu se poate spune în alte cuvinte, decât în TAINA 
Supranumelui de TATĂ!. 

 
TATĂ, DAR total de Sine, 

TATĂ, DAR-NAŞTERE de FIU, 
TATĂ, VIAŢĂ dătătoare de VIAŢĂ, 

TATĂ, ORIGINEA din Absolut.  
 

Aşa, Tăticule, eu Fiul-Copilul tău, sunt permanent cu Ochii pe tine. 
Tu eşti ca un Pom Crescut care ai dat ROADĂ pe Fiul tău. Eu, Fiul, 
sunt Împlinirea Rodirii tele. 

Ce sunt eu, la rândul meu? Să fiu şi eu un ROD, la rândul meu! 
Dacă nu voi fi Asemănarea ta, nu voi fi „vrednic” de tine. 

Iată MENIREA mea de Fiu, să fiu „Asemănarea Tatălui meu”! 
DESTINUL Vieţii mele de Fiu este „ASEMĂNAREA CHIPULUI 

de TATĂ”! 
Eu, Fiul tău, te voi „DESFĂŞURA” pe tine, la care voi „adăuga” şi 

Propria mea Desfăşurare de Fiu. Şi eu, Fiul tău, va trebui să te 
RENASC în RODUL Vieţii mele. 

FIUL este RENAŞTEREA în ÎNDOIT CHIP al TATĂLUI! 
Tăticule, Chipul tău de Tatăl este aşa de DEPLIN, de îl simt ca pe 

un „COLOS Absolut”, ce este aşa de „greu” şi pe care eu, Fiul tău, 
trebuie să-l „DUC în spate”. 
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Şi tocmai această „SUPRAGREUTATE” ce nu poate fi dată „jos” 
este PERMANENTUL tău Chip de TATĂ. 

O, Chip minunat de FIU!  
O, FIU cu POVARA COLOSALULUI CHIP al TATĂLUI! 
O, TATĂ, NUMELE Cel mai GREU, strivitor şi înfricoşător, ce 

doar de FIII Vrednici poate fi PURTAT!  
Tăticule, încep să înţeleg că Viaţa mea de Fiu al tău este 

„PURTAREA cu Vrednicie” a CHIPULUI de TATĂ, ce este totodată 
CHIPUL Lui DUMNEZEU şi Chipul Sacru al Lumii.  

Dacă nu voi fi ASEMĂNAREA acestui SACRU Absolut, nu voi fi 
niciodată CHIP de FIU. 

 
O, IUBIRE de TATĂL, 

IUBIRE GREA cât Absolutul! 

 
Aici Nicuşor se opri, ud de transpiraţie. Compunerea lui se terminase.  
În acest timp intră Surioara geamănă, Irina, care se aruncă în 

Braţele Tatălui. 
– Tăticule, mă ierţi că eu stau de vorbă puţin cu tine. Nicuşor poate 

face acesta, dar eu sunt foarte ocupată cu bucătăria, curăţenia. Acestea 
eu le consider „Vorbirea mea”, care este „cu mâinile”, nu cu gura. 

Haideţi la Masă, v-am pregătit ceva bun... bun de tot. Toată Iubirea 
mea pentru tine, Tăticule, este în a-ţi „DĂRUI CEVA BUN din 
Mâinile mele”! 

Petrică Tatăl şi Fiul Nicuşor amândoi se dezmeticesc ca dintr-o 
visare. O Bucurie de RAI le aduse Irina. Era CHIPUL „Altei” Iubiri, al 
IUBIRII Materne. 

 
** 

 
Nicuşor, de la o vreme, începu să aibă o atenţie deosebită şi asupra 

MAMEI sale. 
 
Nu pot uita niciodată „MÂINILE de MAMĂ”, care m-au ţinut în 

Braţe, Palmele ei mângâetoare... Toată MEMORIA mea faţă de MAMA 
este tocmai „MÂNA MAMEI”. Este însăşi Taina Chipului de MAMĂ. 
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Chipul tău de TATĂ este în „Privirea Ochilor” în care mă oglindesc ca 
Asemănarea ta. Când îmi reamintesc NUMELE şi CHIPUL de TATĂ, 
Ochii şi Privirea mi se înfăţişează direct. În „PRIVIREA OCHILOR” 
este Taina CHIPULUI de TATĂ. FAŢA TATĂLUI este în OCHI. Eu 
în PRIVIREA ta de TATĂ mă ÎNTÂLNESC cu tine şi mă Regăsesc 
pe mine. Aşa CHIPUL de TATĂ este Oglindirea CHIPULUI FIULUI 
şi CHIPUL de FIUL este Oglindirea CHIPULUI TATĂLUI. 

Dar Chipul de MAMĂ are „alt” specific. MAMA este Chipul 
„MÂINII de MAMĂ”. 

Îmi spuneai tu odată, Tăticule, că OCHII sunt „INIMA în 
DĂRUIRE de Sine”. Aşa simt eu MÂNA MAMEI, ca pe o INIMĂ în 
DĂRUIRE de Sine. Orce atingere a MAMEI este ca o „Şoaptă de 
INIMĂ”... INIMA TATĂLUI este în OCHII Săi. INIMA MAMEI este 
în MÂNA Sa. 

Şi INMA este IUBIREA.  
Iată cele două ICOANE ale IUBIRII, INIMA din OCHII TATĂLUI 

şi INIMA din MÂNA MAMEI! 
CHIPUL de TATĂL este „ÎNRUDIREA” directă, Moştenirea de 

Sânge, cum se zice. 
Chipul de MAMĂ este „UNIREA cu ÎNRUDIREA de Sânge”. 
Într-o Zi mi s-au oprit Ochii la ICOANA MAICII DOMNULUI cu 

PRUNCUL DUMNEZEIESC în Braţe. Ah! Am găsit dezlegarea 
TAINEI Chipului de MAMĂ! 

MAICA DOMNULUI este CHIPUL de MAMĂ în toată plenitu-
dinea. În Ea este MODELUL CHIPULUI de MAMĂ. 

FIUL Lui DUMNEZEU Se face „COPIL în Braţele MAMEI”. Este 
cea mai paradoxală TAINĂ. FIUL DIVIN, ca să se ÎNTRUPEZE în 
Lume, trebuie să se facă „CHIP de COPIL”. Aici este TAINA MAMEI, 
„CHIPUL de COPIL”. 

CHIPUL COPILULUI Naşte CHIPUL MAMEI şi CHIPUL 
MAMEI Naşte CHIPUL COPILULUI. 

Iată două ICOANE ale TAINEI VIEŢII. 
De acum pentru mine „CHIPUL de COPIL” este o „SACRALITATE 

DIVINĂ”. COPILUL este CHIPUL Însuşi al FIULUI Lui DUMNEZEU 
care Se ÎNTRUPEAZĂ în Chipul Lumii. CHIPUL de COPIL este 
Însăşi UNIREA DIVINĂ cu Lumea. Este tocmai esenţa Vieţii Lumii.  
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În CHIPUL TATĂLUI, FIUL este Egalul. În CHIPUL MAMEI, 
FIUL se „Micşorează” la TAINA CHIPULUI de COPIL. 

În Faţa TATĂLUI, FIUL este un Veşnic BĂRBAT-Asemănarea 
TATĂLUI. 

În Faţa MAMEI, FIUL este un Veşnic COPIL-Asemănarea MAMEI. 

 
O, TAINA CHIPULUI de COPIL, 

CHIP de DIVIN 
Care în Braţele Lumii te ODIHNEŞTI! 

 
CHIPUL de COPIL este RAIUL în care CERUL se ODIHNEŞTE 

pe Pământ. 
Numai în CHIPUL de COPIL este ODIHNA-BUCURIA Lumii! 
 

O, CHIP de COPIL, 
CHIPUL TATĂLUI DEPLIN, 
CHIPUL MAMEI-RAIULUI, 
Însuşi CHIPUL VEŞNICIEI 

În ODIHNĂ de DIVIN. 

 
O, Taină a VIEŢII, CHIP dintre Două ICOANE, DIVIN şi Lume în 

UNIRE-ODIHNĂ reciprocă. 
E minunat să fii între Două IPOSTAZE-PERSONALIZĂRI, în 

CHIPUL TATĂLUI ca permanentă CREŞTERE şi în CHIPUL MAMEI 
ca neîncetată „REÎNTOARCERE la CHIPUL de Naştere-Copil”.  

Doar în Chip de Copil ai MEMORIA Naşterii.  
Şi CHIPUL MAMEI este Veşnica MEMORIE a NAŞTERII. 
CHIPUL TATĂLUI este MEMORIA „ORIGINII” NAŞTERII. În 

TATĂL faci Identitatea de Personalitate. În MAMĂ faci „Specificul 
de Personalitate”. TATĂL este ORIGINEA, MAMA este Renaşterea 
ORIGINII. 

Această Renaştere este Veşnicul Chip de Copil, „Originea de 
Creaţie”. 

Ca CHIP DIVIN noi suntem CHIP al TATĂLUI şi ca Chip de 
Creaţie suntem Chip al MAMEI. 
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O, Taină a Vieţii mele,  
Să fiu deodată  

CHIP de DIVIN şi Chip de Creaţie, 
CHIP de TATĂL 
Şi Chip de Copil 

În ale MAMEI Braţe. 
 

CHIPUL MAMEI are „Ceva” Maiestuos, în faţa căruia eu imediat 
mă „reîntorc” la Chipul de Copil.  

Un „Maiestuos de Viaţă” care ţi-a fost „Locaşul Zămislirii Vieţii”! 
TATĂL este MEMORIA ORIGINII Transcendentale, de dincolo de 

toate. MAMA este MEMORIA unui „DINCOACE-Locaş de Naştere”. 

 
TATĂL este CHIPUL ORIGINII Absolute, 

MAMA este Chipul  
Unei „ANUME” ORIGINI, 

Chipul de „CASĂ” 
Unde eu mă Nasc, 

Chipul de TEMPLU 
Unde DIVINUL se Coboară 

În „Mine a Doua-Oară”. 
 

O, MAMĂ, CASA-TEMPLUL Vieţii mele, 
În care DIVINUL mă Creează şi pe Mine! 

CASĂ-CHIPUL BISERICII SACRE, 
Fără de care nimeni nu s-ar Naşte, 

LOCAŞ unde Însuşi CHIPUL Lui DUMNEZEU 
Se face „CHIPUL FIULUI Său”! 

 
MAMĂ, CHIPUL SACRULUI Pământesc, 

MAMĂ, CASA unde VINE  
DUMNEZEU în Lume 
Creându-mă pe Mine, 

Fiu şi Copil, 
Un Întrupat DIVIN! 
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O, MAMĂ, doar tu Cobori 
CHIPUL Lui DUMNEZEU în Lume! 

O, MAMĂ, LOCAŞ de TAINĂ 
Unde DUMNEZEU se ÎNTÂLNEŞTE 

Cu Lumea pe care o Zideşte! 
Dacă nu ai fi tu CHIP de MAMĂ, 

CHIPUL Lumii de TAINĂ, 
DUMNEZEU doar ar Crea, 

Dar nu s-ar ÎNTÂLNI cu Lumea Sa! 
 

O, ICOANA cea mai SFÂNTĂ a Lumii, 
MAMA de Creaţie 
Ce are DIVINUL 

Făcut COPIL în Braţe! 
 

O, MAMĂ-ICOANĂ în care şi eu 
Sunt un Veşnic Copil, 

Asemănarea CELUI DIVIN! 
 

O, MAMĂ, MÂINILE Tale 
Sunt PORŢILE VIEŢII, 

Una DIVINĂ şi alta Pământească, 
CER şi Lume 

În UNIRE Suprafirească! 
 

În acest sens eu am început să o Iubesc pe MAMA. 
Pe tine, Tăticule, te Iubesc cu o IUBIRE de SUS, ce mă înalţă şi mă  

CREŞTE la nesfârşit. 
CHIPUL MAMEI mă ţine Veşnic „Jos”, Chipul Sacru de Copil al 

Lumii, care niciodată nu poate fi „altceva”. 
Dacă de CHIPUL DIVIN, numai am unde „trece dincolo”, la fel 

„dincolo de CHIPUL MAMEI” nu mai am unde trece. Mai mult, de 
CHIPUL DIVIN poţi trece „dincoace în proprie Creştere”, dar de 
CHIPUL MAMEI nu mai este nici acest „dincoace”. 

Iată Absolutul de Creaţie, MAMA şi COPILUL! 
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O, CHIP de MAMĂ, 
Tu niciodată nu te poţi 

Preface în altceva,  
Eşti Veşnicul Chip al Lumii! 

 
În Tine, MAMĂ-Veşnicul Lumii, 
Este şi Veşnicul Chip de Copil, 

CHIPUL Lui DUMNEZEU Coborât  
Prin CHIPUL FIULUI Său, 

Ce COPIL S-a Făcut! 
 

TATĂ, CHIP de CER, 
MAMĂ, CHIP de Creaţie, 

COPIL, CHIP de Rai, 
CER şi Pământ 

Ce se ţin în Braţe! 
 

Nu este CHIP mai SFÂNT 
Decât CHIPUL de ICOANĂ, 

DIVIN în CHIP de COPIL 
În Braţe de MAMĂ! 

 
*** 

 
Pe Nicuşor îl atrăgea de Copil mic ICOANA MAICII DOMNULUI. 

Avea ceva de mare TAINĂ, care cu timpul deveni tot mai VIE. Acum, 
când a înţeles TAINA Maternităţii, pentru el această ICOANĂ este 
însăşi ICOANA Cosmică. În aceasta se ÎNTÂLNEŞTE cu Întreaga 
Lume şi, mai mult, cu Însuşi DUMNEZEU CREATORUL. 

Dacă uneori se gândea la un DUMNEZEU deasupra a toate, acum 
îi place să îl Vadă pe DUMNEZEU „Coborât” în Lume, care „peste 
fire” Se „face Făptură” în Asemănare cu noi. 
 

O, ICOANA cea mai Sfântă a Lumii, 
MAMA de Creaţie 
Ce are DIVINUL 

Făcut COPIL în Braţe! 
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Acest CHIP de COPIL, al Însuşi FIULUI Lui DUMNEZEU, este 
TAINA Lumii.  

La ICOANA aceasta minunată şi el zăboveşte adesea, unde începe 
să înveţe să se Roage. 

Tăticul său mereu îi aminteşte să se Roage Lui DUMNEZEU, ca 
„VORBIREA cu DIVINUL”. Mult timp nu pricepea ce înseamnă 
acestă VORBIRE cu DIVINUL. Acum i se dezvăluie TAINA 
Rugăciunii.  

Cu DIVINUL Coborât în Lume poate Vorbi cu adevărat. Este o 
ÎNRUDIRE de Fire, care astfel poate stabili o COMUNICARE. 
 

O, FIUL Lui DUMNEZEU, 
Şi eu sunt un Fiu de Creaţie, 
Şi în FAŢA CHIPULUI Tău 

Care VINE în Lume 
Pot sta şi eu. 

 
Şi primul pas al Rugăciunii este tocmai CHIPUL FIULUI Lui 

DUMNEZEU, care EL ÎNTÂI Se ROAGĂ TATĂLUI DUMNEZEU. 
De la PRUNCUL DUMNEZEIESC din Braţele MAICII DOMNULUI 
a învăţat şi el TAINA Rugăciunii „TATĂL Nostru”. 

O, RUGĂCIUNE adusă din DIVINUL Însuşi! Este RUGĂCIUNEA 
directă a FIULUI DUMNEZEU. El VINE în Lume şi ne ÎNVAŢĂ şi 
pe noi, Fiii de Creaţie, să ne Rugăm TATĂLUI DUMNEZEU. 
 

RUGĂCIUNEA, CHIP de FIU, 
CHIP de-NCHINĂCIUNE, 

Care îşi ROSTEŞTE 
CEL mai SACRU CHIP 
De ORIGINE şi NUME, 

TATĂL, CHIPUL Absolut! 
 

Vasăzică, Rugăciunea este Însuşi RĂSPUNSUL FIULUI către 
TATĂL. În FAŢA TATĂLUI nu poţi sta decât în Gest de 
ÎNCHINARE-MULŢUMIRE şi Recunoştinţă faţă de VIAŢA pe care 
ţi-a DĂRUIT-O. 
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La fiecare Rugăciune 
Parcă din NOU mă Nasc; 
În CHIPUL de TATĂL 
Mă REÎNTORC mereu 

ŞI din fiecare ÎNCHINĂCIUNE 
Mă RENASC eu, 

În Cântarea cea mai SACRĂ 
A Celui MAI MARE NUME. 

 
Şi Nicuşor stă cât mai mult în Faţa ICOANEI MAICII DOMNULUI, 

unde ROSTEŞTE „deodată” cu PRUNCUL DUMNEZEIESC Rugă-
ciunea „TATĂL Nostru”. 

Parcă se zguduie tot Universul la „GLASUL FIULUI Lui 
DUMNEZEU” care ROSTEŞTE RUGĂCIUNEA Sa către TATĂL 
Absolut.  

Şi el simte BINECUVÂNTAREA TATĂLUI DUMNEZEU de 
fiecare dată. Este ceva care nu se poate spune... E VIAŢĂ Absolută! 

Dacă ar zice singur TATĂL Nostru, glasul său ar părea unul slab, 
ce nu ar putea să străbată Universul... Dar, „Deodată” cu Însuşi FIUL 
DUMNEZEIESC, Rugăciunea îşi face o „CALE” ce nu mai are nicio 
oprelişte. 

Şi MAICA DOMNULUI ASCULTĂ RUGĂCIUNEA DUMNE-
ZEIASCĂ. de asemenea cu toată Fiinţa sa. 

Cosmosul Întreg în această ICOANĂ se ROAGĂ! 
 

O, ICOANĂ, 
În Tine sunt PORŢILE VIEŢII, 

Una DIVINĂ şi alta Pământească, 
Cer şi Lume 

În UNIRE Suprafirească! 
 

Este un NUME Absolut 
Al TATĂLUI, 

Este un NUME Preascump 
Al FIULUI  

Şi este un NUME Preafrumos 
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Al MAMEI, 
O, ICOANE de ALTAR, 

În Vopselele de HAR. 
 

Aici Aduc pe Părinţii mei, 
Aduc şi pe Sfântul meu 
Al cărui Nume îl port; 

Aduc pe Îngerul Păzitor, 
Mă aduc şi pe mine 

Şi, cu adâncă ÎNCHINARE, 
PĂRINTE DUMNEZEU, Te ROG, 

FIULE DIVIN, PRIMEŞTE-mă, 
DUHULE SFINTE, ai MILĂ! 

Şi aşa se Roagă 
Cu mine Lumea toată. 

 
**** 

Nicuşor are la şcoală un prieten, pe Ghiţă, care este însă necăjit şi 
cam bolnav. 

Părinţii lui sunt în despărţire şi el este singurul lor Copil.  El nu ştie 
ce este Iubirea de Tată şi Mamă. De mic este bătut, maltratat, ceea ce 
l-a făcut şi pe el indiferent şi chiar respingător. 

S-a împrietenit cu Nicuşor tocmai ca o compensare a lipsei lui de 
Iubire familială. Nicuşor îi povesteşte adesea convorbirile lui cu Tatăl 
său, care i se par „basme şi legende de demult”. 

O, ce minunat să te Naşti într-o Familie aşa cum povesteşte 
Nicuşor! 

A încercat şi el, la sfatul lui Nicuşor, să se apropie de Tatăl său... 
Imposibil. Vine acasă morocănos, afumat de băutură şi certăreţ... face 
mereu scandal şi vorba lui este o permanentă răstire... Mama, la fel, 
este certăreaţă şi se războieşte furioasă cu Tatăl, până la bătaie chiar... 
El trebuie să se ascundă din faţa lor, că altfel pe el se răzbună  
amândoi... 

– Trebuie totuşi să-ţi Iubeşti Părinţii, îi zice Nicuşor. Iubirea de 
Părinţi este fundamentul Copilului şi viitorului adult. Dacă nu ai acestă 
bază, viaţa îţi va fi lipsită de Sacrul însuşi al Vieţii. O, cât de multe 



291 

Familii nu ţin cont de acesta... Şi de aici consecinţele nefaste ale unor 
Urmaşi fără „Suflet”. O „lume cu psihic de instincte”! Ghiţă, în pofida 
unei Familii nefavorabile, tu totuşi poţi depăşi aceasta şi să fii un Copil 
al „IUBIRII SACRE”. 

– Tu, Nicuşor, răspunde Ghiţă, te poţi Ruga în Faţa ICOANEI 
MAICII DOMNULUI, dar eu nu pot... Eu nu ştiu ce este TAINA 
CHIPULUI de TATĂ, MAMĂ, Frate... Eu ştiu de o lume a „luptei şi 
a supravieţuirii”... Eu „fur autosatisfacţia” de la celă lalt, fără să ţin 
cont de el... Morala mea este „păcălirea restricţiei”. Eu peste tot văd 
doar „restricţie”, pe care tacit vreau s-o înşel... ca o biruinţă a vieţii 
mele... 

– O, Ghiţă, este oribil acest fapt... 
– Eu nu ştiu ce este IUBIREA, ci ştiu ce este „plăcerea şi lipsa ei”... 
– Trebuie să REÎNVEŢI IUBIREA, Ghiţă! 
– Asta înseamnă că trebuie să mă Renasc într-o Familie ca a ta, cu 

ICOANELE CHIPURILOR SACRE, de care îmi tot vorbeşti, ca dintr-
un basm... 

– Ghiţă, mai este o posibilitate... PRIETENIA!... 
– De când sunt cu tine, Nicuşor, parcă se schimbă ceva în mine. 

Tare mult aş vrea să-mi fii „Frate”... dar nu ştiu cum... trebuie o 
„Înrudire”, altfel este o abstracţie şi o închipuire... 

Şi Nicuşor, descumpănit, nu ştiu ce să-i mai răspundă. O Milă  
puternică simţi faţă de Ghiţă. 

– Ghiţă, poţi să mă consideri cu adevărat „Fratele” tău. 
– Nicuşor, să nu fie doar o vorbă în vânt... Faptele vor proba 

aceasta... 
Şi Nicuşor se gândi mai adânc... Da, este o Realitate care se 

probează cu „Sânge”... Aceasta va fi „Înrudirea” de care zice Ghiţă... 
Acum înţelese că, dincolo de Familie, mai este şi o TAINĂ a 

„Frăţiei şi Prieteniei”, fără de care Viaţa nu are „Deschiderea” peste 
propriile limite... 

Îi revine în minte CHIPUL FIULUI Lui DUMNEZEU, DIVINUL 
FRATE Cosmic... 

Iată ICOANA „Fratelui-Prietenului”, CHIPUL FIULUI Lui 
DUMNEZEU Cel Coborât în Lume, care se ÎNRUDEŞTE cu Lumea 
din IUBIREA DIVINĂ! 
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– Ghiţă, trebuie să te ÎNTÂLNEŞTI cu CHIPUL FIULUI Lui 
DUMNEZEU şi aşa vei descoperi TAINA PRIETENIEI-FRĂŢIEI. El 
îşi „Varsă SÂNGELE” pentru Fraţii Să i şi moare pe CRUCE pentru 
ei... 

Şi Ghiţă, meditativ, tăcu. 

Purtătorii de Icoană 

Toţi Ucenicii Pustnicului Neofit sunt numiţi „PURTĂTORI de 
ICOANĂ”. 

Majoritatea au câte o ICOANĂ de Lemn pe care este mai mult 
săpat CHIPUL MAICII DOMNULUI cu PRUNCUL HRISTIC în 
Braţe, pe care o Poartă la Gât, alături de o CRUCE simplă. 

În fiecare Casă nu lipsesc această ICOANĂ şi CRUCEA. 
Se povesteşte că un biet de Om sărac şi cu mulţi Copii, dar 

Credincios şi muncitor, într-o Zi a uitat ICOANA Acasă, când s-a 
spălat, grăbindu-se să aducă o cătuţă cu lemne, Fetiţa lui a observat 
după un timp şi repede a alergat după el.  

– Tăticule, ai uitat ICOANA, fără ea poţi păţi ceva rău... Şi, într-
adevăr, cum a ajuns în pădure, pe când tăia un lemn, o cracă l-a lovit 
peste piept şi de nu era ICOANA îi găurea un ciot pieptul. Lemnul 
ICOANEI a oprit ca prin Minune marea nenorocire. Cu răsuflarea 
întretă iată s-a aşezat alături şi cu lacrimi a făcut o Rugăciune de 
Mulţumire. Dacă Fetiţa sa nu-i aducea ICOANA, putea să fie mort... 

Când mergi la Drum în diferite locuri, este tradiţia să iei şi 
ICOANA cea OCROTITOARE. 

În orice loc, în primul rând se face „micuţul Altar” al ICOANEI. 
Mai este obiceiul ca pe unele Dealuri, la răscruci, la Fântâni, să se 

pună ICOANE şi CRUCI. 
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Pustnicie şi Nevoinţă Duhovnicească 

Memorii şi Automemorii 

Arsenie şi cu Monahul cel străin petreceau în Linişte Zilele şi în 
Vorbiri Duhovniceşti. Afară zăpada era tot mai mare şi erau nevoiţi să 

stea îngrămădiţi, că mai aveau doar câteva lemne pentru foc. Gerul era 
la fel aspru şi le mai lipsea şi o Mâncare mai abundentă. 

Dar continuau atât Practica Pustnicească, cât şi căutarea unor 
„Repere mistice” ale acesteia. 

„Taina Reproducerii Memoriei Vieţii”. Viaţa este „Auto-repro-

ducere de Sine”. Ce nu se „Auto-reproduce” nu are Viaţă. Mişcarea 
este un „mod de transpunere” a „Auto-reproducerii”. 

Auto-reproducerea este „MEMORIA directă a Vieţii” şi Mişcarea 
este „Transpunerea în mod propriu” a MEMORIEI de Reproducere. 

De aceea noi vedem orice „mişcare” în „Memorialul ei” şi orice 
Memorial îl vedem în Taina Auto-reproducerii, care este însăşi 

VIAŢA. Viaţa o vedem în „Desfăşurarea” Memorialului de Auto-

reproducere şi Auto-reproducerea o concretizăm în „Memorialul 
energetic”, iar pe cel energetic îl concretizăm în „Configuraţia 

Organică” şi pe aceasta apoi în „funcţiile biologice”. 
Organele sunt Memorial de energii ale MEMORIALULUI de 

Auto-reproducere a Vieţii în Sine. Cine nu „caută” în Organe 
„MEMORIALUL de VIAŢĂ”, ce este Auto-reproducerea, nu va 

înţelege nici „funcţiile biologice”. Majoritatea confundă „funcţiile cu 

Organele” şi Organele le fac însuşi „Memorialul Reproducerii”. 
Fiecare din noi este „Chipul VIEŢII” în „Desfăşurarea Memorialului 

de Auto-reproducere”, ce se transpune în „Configuraţia Organică 
proprie cu „funcţiile de caracter propriu”.  
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Configuraţia de Bărbat (masculin) şi cea de Femeie (feminin) sunt 
deci cu rădăcinile în primul rând în Memorialul de Auto-reproducere a 
Chipului VIEŢII Fiinţiale proprii. Şi acest „Memorial de Auto-
reproducere Fiinţială” este Originea acestor Chipuri.  

Bărbatul (masculinul) are „Memorialul de Auto-reproducere” în 
„Specific masculin” , de „Auto-reproducere în DUBLARE”, iar Femeia 
(femininul) are Memorialul de Auto-reproducere în „Specific feminin”, 
de „Auto-reproducere în TRIPLARE”. Mare atenţie la aceste „distincţii”. 

Chipul VIEŢII în Sine este „Auto-dublarea-Auto-reproducerea”, ce 
este specificul masculin în Sine. Femininul mai are ceva „în plus”, mai 
are şi ceva „Peste autoreproducere”, ca „Triplarea Auto-reproducerii”, 
de unde „Taina Naşterii”.  

Bărbatul se „Auto-dublează-autoreproduce Memorial”, ca „DUBLU 
Memorial”, pe când Femeia pe lângă aceasta mai are şi o „TRIPLARE 
de MEMORIAL”, ca „Naşterea Celui de al TREILEA Memorial”. 
Bărbatul nu se „Auto-Naşte” (se Auto-reproduce Memorial), dar 
Femeia se şi „Auto-Naşte” (pe lângă Auto-reproducerea Memorială  
mai face şi Naşterea Celui de-al TREILEA Memorial, care este ceva 
„Peste Auto-reproducere”, de „NOUĂ Re-producere”. Bărbatul se 
„opreşte” în Sine, pe când Femeia mai are şi o „IEŞIRE de alt Sine”. 
De aceea Femeia este „MAMĂ în Sine, cu al TREILEA Memorial”, 
pe când Bărbatul este doar „Auto-reproducere de Sine” (doar Dublu 
Memorial). 

De aici Taina Teologică a Revelaţiei Creştine, în care se vorbeşte 
de CHIPUL DUMNEZEIESC al TATĂLUI DUMNEZEU, care este 
Taina VIEŢII-Auto-reproducerii şi totodată a NAŞTERII de TREIMEA 
VIEŢII, ca FIUL şi SFÂNTUL DUH. Aşa CHIPUL de TATĂ este 
CHIPUL de „PESTE-Supra-Bărbătesc” şi FIUL şi SFÂNTUL DUH 
sunt CHIPUL Bărbătesc în Sine. De aceea DUMNEZEIREA este 
TREIME şi nu „mai mult”, că TATĂL ORIGINEA este AUTO-TREIME 
şi FIUL şi SFÂNTUL DUH sunt AUTO-REPRODUCEREA-
OPRIREA în Sine, şi doar „REÎNTOARCEREA în MEMORIALUL 
ORIGINII-TATĂLUI”. 

În Creaţie, CHIPUL TATĂLUI se transpune ca Chipul „Femeii-
MAMEI de Creaţie”, care este „Treimea-Familia de Creaţie”. 

Mistic şi alegoric se zice că TATĂL-DUMNEZEU are DOUĂ 
INIMI şi o MINTE, iar SFÂNTUL DUH şi FIUL au câte o INIMĂ şi 
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O MINTE DUMNEZEIASCĂ (ceea ce nu înseamnă că FIUL şi 
SFÂNTUL DUH sunt mai „mici”, ci o Egalitate cu TATĂL care, însă, 
este şi NAŞTERE-ORIGINE; din INIMA de TATĂL se Naşte FIUL şi 
Purcede SFÂNTUL DUH, care sunt Egalitatea INIMII de NAŞTERE a 
TATĂLUI, nu a INIMII de Autoreproducere proprie). FIUL şi 
SFÂNTUL DUH sunt NAŞTEREA şi PURCEDEREA din „COASTA 
TATĂLUI” (INIMA de NAŞTERE). 

Şi, la fel, CHIPUL Femeii-MAMEI are „Două Inimi” şi o Minte, 
iar Bărbatul doar o Inimă şi o Minte.

33
 

ARHEMEMORIALUL de TATĂ-DUMNEZEU şi MAMĂ de 
Creaţie se fac Originea Chipurilor de Bărbat şi Femeie. 

TATĂ înseamnă „DUMNEZEIRE-NAŞTERE-DUBLĂ-INIMĂ” şi 
Mamă înseamnă, la fel, „Naştere-Dublă-Inimă de Creaţie”. 

De aceea zice Moise, în Facere, că Omul este Creat după CHIPUL 
Lui DUMNEZEU, ca „Bărbat şi Femeie”

34
, ce nu înseamnă că Însuşi 

DIVINUL este „masculin şi feminin” (cum interpretează unii), ci aici 
este vorba de ARHECHIPURILE în Sine de TATĂ-NAŞTERE, ce în 
Creaţie se transpune ca Femeie-MAMĂ, şi de AUTO-REPRO-
DUCERE, ce în creaţie se transpune ca Chip de Bărbat-masculin. 

La Crearea Omului, Femeia-MAMA este din „Coasta” lui Adam-
Bărbatul, fapt ce dovedeşte că în Creaţie Naşterea nu este din „Natura 
proprie”, ci este un ACT direct DIVIN. Alegoric se zice că 
DUMNEZEU ia „Coasta-Inima” lui Adam şi o face „Femeie-Eva”. În 
mod normal, ar fi trebuit ca Adam să fie „Născut” din Femeie-Eva, dar 
aici, în ACTUL Creaţiei, Bărbatul este Originea Femeii, ca Femeia să 
poată Naşte „Coasta-Inima” Bărbatului. În Creaţie nu este Naşterea 
„Propriului Chip-Autoreproducerii” (ca în DIVINITATE), ci este 
„Naşterea unui NOU ACT Creativ”, de unde Revelaţia Creştină , care 
vorbeşte că Sufletul Fiecăruia este Creat doar de DUMNEZEU, nu 
este o „Triplare” din Părinţi.  

De aici şi Taina „Înrudirii-Unităţii Bărbat şi Femeie”, în care 
Fiecare se „Conţin şi se Identifică”. 

                                                 
33

 Mintea în sensul de CONŞTIINŢA de Sine, ce nu se confundă cu Mintea 

energetică. Se foloseşte acest termen de Minte, dar să se facă distincţiile  

respective. 
34

 Facere 1, 27. 
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În DIVINITATEA TREIMICĂ, UNITATEA este CHIPUL-INIMA 
TATĂLUI (FIUL şi SFÂNTUL DUH au Inima Proprie ca Însăşi 
INIMA TATĂLUI şi doar zisa MINTE-CONŞTIINŢA FIINŢIALĂ le 
este Propria IDENTIFICARE). 

În Creaţie, Unitatea este „Inima-Coasta” Bărbatului şi Femeia are 
Inima Proprie Una cu Inima Bărbatului şi doar Mintea-Conştiinţa sa 
este Identificarea Caracterială. 

Chipul Bărbatului ca şi al Femeii este în Conştiinţa-Mintea Proprie, 
având o „Inimă COMUNĂ”. 

Configuraţia de Bărbat şi Femeie este „Configuraţie de Conştiinţă-
Minte”, nu de Inimă care este „Una-Comună-Asemănare”. 

Aşa Configuraţia de Bărbat este Mintea în Cap şi Inima în Piept 
(Conştiinţa în Eul Personal de Suflet şi Inima în Duhul de Suflet). 
Bărbatul este Minte-Conştiinţă în Cap, şi Simţire-Duh în Inima din 
Piept şi Voinţă-Auto-reproducere în Viscere-pântece. 

Configuraţia de Femeie este Mintea-Conştiinţa în Piept, Inima-
Duhul în Cap şi Voinţa-Autoreproducerea în „Somatic-Piele”. Şi Femeia 
mai are şi „Coasta-Naşterea Adamică”, ce este „Inima din Sân”. 

Mare atenţie la aceste „distincţii”. Anticii văd masculinul şi 
femininul ca „dualitatea contrară”, în care se absorb şi se anihilează 
reciproc, până la „dizolvarea chipurilor” în impersonalul zis unitar. În 
sensul Creştin, Unitatea este tocmai în „lipsa” de contrarietate, „Inima 
Comună” şi „Peste-Inima de Naştere a Comunului”. 

În sensul Mistic, Iubirea nu este nici Mintea nici Inima, ci Auto-
reproducerea, „INIMA de TAINĂ” care de se „opreşte în sine” se face 
„auto-plăcere” (cu patologicul masturbării şi inversiunii).  

S-a văzut că Auto-reproducerea este Eul Personal ca Suflet, ce 
corespunde ca Minte şi Cap. 

Bărbatul are Capul-Mintea-Eul în Creier şi Femeia are Mintea-Eul 
şi Capul în Piept. Bărbatul Judecă prin Mintea din Cap şi Femeia prin 
Mintea din Inimă.  

Bărbatul are Mintea Proprie în Cap şi Inima-Asemănarea Inimii 
Femeii în Piept. 

Aici se încurcă mulţi, considerând că atât Bărbatul cât şi Femeia 
sunt „bi-polari”, deodată şi masculin şi feminin. Noi identificăm în 
distincţiile amintite „Comunul-Asemănarea de Inimă”, Identitatea 
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Proprie fiind Mintea, nu Inima. Fiecare are Mintea şi Inima de Indivi-
dualitate Proprie, dar Inima este „Asemănare Comună”, nici 
masculină, nici feminină, care se transpune prin Minte în masculin şi 
feminin. Patologiile şi inversiunile sunt prin pierderea „Auto-
Memorialului de Minte” la Bărbaţi şi prin pierderea „Auto-
Memorialului de Inimă” la Femei. Paradoxal, nebunia Bărbatului este 
prin pierderea Minţii şi psihopatia-mentalizarea Inimii, şi la Femeie 
nebunia este prin pierderea Memorialului de Inimă şi „mentalizarea 
Minţii din Inimă”, ca inversiuni de „Auto-reproducere-Identitate”. De 
aici şi pericolele psiho-mistice, de a „feminiza” Mintea la Bărbat şi a 
„masculiniza” Inima la Femeie, ceea ce se traduce paradoxal printr-o 
„mentalizare feminină” în Inimă-Piept la Bărbat şi o „mentalizare 
masculină” în Inimă-Cap la Femeie. 

Aşa Chipul de Bărbat este o „Împletire” în care CHIPUL DIVIN 
este „în FAŢĂ”; Chipul de Femeie este o Împletire în care Chipul de 
Creaţie este „în Faţă” şi Cel DIVIN „După” (acestea se traduc apoi în 
complexul descris anterior). 

Specificul Femeii este în „Specificul Naşterii DIVINULUI”, iar al 
Bărbatului este în „Specificul Auto-reproducerii DIVINULUI”. Femeia 
nu trebuie să „mentalizeze în inima” sa DIVINUL, iar Bărbatul de 
asemenea nu trebuie să „mentalizeze DIVINUL în Mintea sa”, ci 
ambii să facă RITUALUL SACRU Liturgic, care şi acesta este în 
Specific SACERDOTAL-Preoţesc-Reproducere la Bărbat şi Eclesial-
Bisericesc-Naştere la Femeie. Femeia nu poate fi Preoţie, că specificul 
ei este de „Naşterea Preoţiei”, de aceea nu poate fi Preoţie fără 
Biserică şi Biserică fără Preoţie. 

Unii spun că „Memorialul este sex”; noi susţinem că „totul este 
Memorialul în sine de Auto-reproducere şi de Naştere”, ca Originea 
dincolo de sex, ce corespunde apoi şi în energeticul-organicul sex. 

După păcatul Adamic, „IUBIREA-Autoreproducerea” nu se mai 
face „COMUNUL INIMII de TAINĂ”, ca INTER-PERSONAL, ci 
„absorbirea-autoplăcerea” Celuilalt, care îşi „configurează un „alt loc 
de reproducere”, care este „amplificarea sexului”. De aici, schimbarea 
„energiilor fiziologice”, ca „alunecare pe coloană a Minţii în jos-sex” 
la Bărbat şi o „alunecare a Inimii din Cap” a Femeii. După păcat, Mintea 
Bărbatului şi Inima Femeii nu se mai Întâlnesc în „REPRODUCEREA 
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COMUNULUI”, ci în „auto-plăcerea” absorbantă. În IUBIREA 
Adevărată, IUBIREA NAŞTE COMUNUL; în „iubirea de auto-
plăcere”, este în gol de COMUN. 

Viaţa este „REPRODUCEREA de COMUN”, altfel devine „auto-
absorbire”, până la „auto-consumaţie-masturbaţie”. 

Taină, Ritual, cunoaştere, tehnică 

Arsenia respecta cu stricteţe „PRAVILA Moş-Pustnicului”, care 
era RITUALUL de Zi şi de Noapte. 

 
Nu există timp, 
Este RITUALUL IUBIRII 
Ce NAŞTE fără oprire 
TAINĂ de IUBIRE. 
 
Nu există spaţiu, 
Este ÎNCHINAREA 
Ce Răspunde IUBIRII. 
 
Şi mai este încă un CHIP, 
DUHUL,  
Care mereu POARTĂ 
IUBIREA şi ÎNCHINAREA 
La nesfârşit. 
 
O Zi este atât de mare 
Cât o NAŞTERE de IUBIRE. 
 
Necuprinsul 
Este fără capăt, 
Cât o ÎNCHINARE 
Ce prin PLECARE 
Se face Braţe 
De ÎMBRĂŢIŞARE. 
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Naşte în tine 
ÎNCHINAREA 
Şi se va face „LUMINĂ”. 
 
Fă ÎNCHINAREA 
Şi te vei face 
Cer şi Pământ, 
Apă şi Uscat, 
Suflet şi Trup, 
CHIP de DIVIN 
Şi Chip de Lume 
În mod Neamestecat. 
 
Şi ÎNCHINAREA  
Cu IUBIREA NĂSCUTĂ 
Se va face-n tine 
„Facerea Lumii”, 
Şi Fiinţa ta  
Va fi ca un „Trup” 
În care DUMNEZEU 
S-a Coborât 
Să CUVÂNTEZE 
Şi iarăşi să SCRIE 
O „Carte a Vieţii”,  
Pe care „Acum” 
Va trebui 
Tu să o „Deschizi”, 
În care şi tu 
Asemeni să Scrii 
Propria Iubire, 
„CHIP şi Asemănare”. 
 
IUBIREA NĂSCUTĂ 
Este „Cartea Vieţii” 
Şi ÎNCHINAREA 
Este Deschiderea ei. 
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Stai mereu 
În ÎNCHINARE 
Şi CUVÂNT de TAINĂ 
Vei AUZI, 
Însăşi ŞOAPTA 
IUBIRII DUMNEZEIEŞTI, 
Căreia şi tu 
ÎI vei Răspunde 
Cu o Vorbire 
De ÎNCHINARE, 
Al IUBIRII NUME. 
 
Şi Fiinţa ta 
Care este 
Încă o „Carte a Vieţii”  
Acum se face 
Încă un ALTAR, 
Pe care, „PRESCURĂ” 
De LITURGHIE, 
IUBIREA se face 
EUHARISTIE. 

 

– ICONIC înseamnă „ÎNTÂLNIRE Comună” dintre TAINA 
CHIPULUI DIVIN şi Chipul de Creaţie. 

– CHIPUL de ICOANĂ este „Gestul Iconic de ÎNCHINARE”. 
– FIUL Lui DUMNEZEU mai Întâi EL se „Face-Îmbracă” şi într-

un Chip de Creaţie, ce este Originea CHIPULUI de ICOANĂ şi acest 
CHIP este „HAINA ICONICĂ” prin care şi toate celelalte se fac 
„Asemănări de ICONICUL DIVIN”. 

 

Primul pas 
În Viaţa de TAINĂ 
Este să te-MBRACI 
Cu a FIULUI DUMNEZEIESC 
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HAINĂ, 
CHIP de FIU, 
CHIP de ICOANĂ. 
 
EL, FIUL DIVIN, 
Se face mai întâi 
Şi Chip de Creaţie, 
El se Îmbracă 
Şi în „Haina Lumii”  
Şi EL este  
CHIPUL de ICOANĂ. 
 
DUMNEZEU Cel Nevăzut 
Doar pe ALTARUL de ICOANĂ 
Vine să se-ARATE. 
 
Vino şi tu 
La ALTARUL de ICOANĂ, 
Ca să VEZI 
Pe FIUL Lui DUMNEZEU. 
 
O, ALTAR de ICOANĂ,  
CHIP DIVIN 
În ale Creaţiei Braţe! 
 
Şi ce poţi face 
În Faţa ICOANEI, 
Decât să te-NCHINI! 
 
Iată Marea TAINĂ, 
CHIP de ÎNCHINARE, 
Prin care te-MBRACI 
În CHIP de ICOANĂ. 

 
Deci primul fapt în Practica ICONICĂ este să „Actualizezi” 

CHIPUL de ICOANĂ, ALTARUL HRISTIC, prin care să te ÎMBRACI 
şi tu într-un CHIP de ICOANĂ, prin „Gestul Iconic de ÎNCHINARE”. 
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Cu Îngenunchere, 
Cu Mâini ridicate, 

Cu Plecarea până la Pământ, 

Stai în ÎNCHINARE, 
Prin care te-MBRACI 

În CHIP de ICOANĂ. 

 

Şi ÎNCHINAREA 
Totodată se va face 

ALTAR, 

Că ÎNCHINAREA 
Este CHIP de FIU DUMNEZEIESC 

Ce Se „PLEACĂ” 

Şi în „Haina Lumii”  

Se Îmbracă. 
 

Iată ALTARUL, 

CHIP de ÎNCHINARE; 
Iată-mă de asemeni 

Şi pe mine 

În Asemănare. 
 

O, ce TAINĂ! 

În CHIP de ICOANĂ 

IUBIREA de FIU 
A oprit în loc 

Toată Veşnicia 

Şi a făcut-o 
CHIP de ÎNCHINARE. 

 

În Faţa ICOANEI 

Toate se pleacă; 
Cel în ÎNCHINARE 

Nimeni nu-l mai poate  
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Schimba din loc, 
Toate curg pe lături 
Toate-nghenunchează. 
 
Cel ce Săvârşeşte 
CHIP de ÎNCHINARE 
Face RITUALUL 
Dintre Cer şi Lume, 
Care LITURGHIA 
Apoi Pregăteşte. 
 
ICOANA este „Gest de ÎNCHINARE”, dincolo de toate dimen-

siunile timpului şi spaţiului, este o „Veşnicie oprită pe loc”. 
 
O, TAINĂ de ÎNCHINARE, 
Cât o Veşnicie 
De mare, 
Care „CUPRINDE” 
Şi Necuprinsul 
În ÎMBRĂŢIŞARE! 
 
ÎNCHINARE, 
În ÎNCHINARE 
Să Stai ca-n ICOANĂ 
Fără schimbare, 
Într-un Necuprins 
De ICONARE. 
 
O, cât de GREU 
Este DUMNEZEU  
Ce VINE pe ALTAR!... 
 
Şi tu trebuie 
Să sprijini ALTARUL 
Pe „Braţele ÎNCHINĂRII”. 
Pari „strivit”  
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Şi totuşi te străbate 
Un „CEVA” 
Ce te opreşte „Neclintit”, 
Cu DUMNEZEU peste tine 
PRĂVĂLIT. 
 
Dar o, „DULCE POVARĂ”, 
Fără tine 
Eu n-aş mai Fi... 
 
MAREA GREUTATE 
Cât un Absolut 
Se ÎNTIPĂREŞTE 
Şi-ntr-un Chip de Lut.... 

 
Starea în Gestul ICONIC de ÎNCHINARE devine o „Nevoinţă  

Duhovnicească”, după aspiraţia şi capacitatea fiecăruia. În Pustnicie 
este însăşi Practica. Gestul de ÎNCHINARE este şi în „Mişcare” şi în 
„static”. Sfatul este ca să se îmbine Mişcarea cu Liniştirea. Pravila  
Moş-Pustnicului Neofit cere ca Zilnic să se facă un anume număr de 
Metanii şi Închinăciuni, precum şi alte feluri de Gesturi care să se 
păstreze chiar şi în Somn. Au fost Ucenici ai Pustnicului care ţineau 
câte o Mână în Sus şi când mâncau; sau ţineau Capul Plecat şi nu 
priveau mai sus de statul Omului, ca Smerenie şi Pocăinţă. Sau 
întindeau Mâinile sub formă de Răstignire. Alţii stăteau cu Zilele în 
Stare nemişcată. Însuşi Pustnicul Neofit îşi proba Ucenicii prin 
„răbdarea în Starea Gestului ICONIC”. Unul aparent naiv stătea cu 
Săptămâna, fără să se mişte din loc.  

– Ce gândeşti, Moş-Avva, şi ce simţi?... 
– Ce mai poţi gândi şi simţi, când în Starea de ÎNCHINARE Însuşi 

FIUL Lui DUMNEZEU Coboară cu o „GREUTATE cât întreg 
Universul”, ce te Apasă până la strivire... Această „Apăsare DIVINĂ” 
este însăşi „Atenţia”, ce opreşte totul pe loc... Deci Atenţia este însuşi 
ICONICUL ÎNCHINĂRII, nu Mintea sau simţirea. Nu tu să fii Atent 
pe Gestul ÎNCHINĂRII, ci Gestul ÎNCHINĂRII să fie „Atenţia ce te 
Atenţionează”, ca ICONICUL VIU ce se face el ACTIVUL. 
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Adu la ALTARUL ÎNCHINĂRII 
Toate Făpturile 
Şi Îngenunchează-le, 
Nu le vărsa Sângele,  
ÎNCHINĂ-le 
Şi ele se vor face Jertfe Vii 
De ICOANĂ, 
Peste care  
FOCUL DUMNEZEIESC 
Va coborî 
Nu să le mistuie, 
Ci să le Prefacă în TRUPUL Său 
De ICOANĂ, 
Care apoi şi mai mult 
Se vor Transfigura 
În EUHARISTIE-ÎMPĂRTĂŞIRE, 
Chip de ÎMPLINIRE. 

 
Anticii consideră Spiritualitatea ca „dezlipirea” de orice „formă” a 

lumii (care umbreşte DIVINUL), spre a se ajunge la „Esenţa DIVINĂ”.  
În sens Creştin, nu Esenţa DIVINĂ este „importanţa” noastră, ci 

tocmai „ÎNTRUPAREA DIVINULUI” (ICONICUL), prin care şi noi 
„Suntem”.  

„Îndumnezeirea” noastră nu este „Spiritualizarea în DIVIN”, ci 
tocmai „ICONIZAREA-ÎNTRUPAREA” DIVINULUI în noi. Speci-
ficul Carpatin este, asfel, ca Îndumnezeire de „SUS în Jos”, nu ca de 
„Jos în SUS”. Creaţia nu se face „Părtaşă” la DUMNEZEIREA directă 
(cea inaccesibilă), ci se face „Participativă la PARTICIPAREA 
DIVINULUI din Creaţie”. Unii o numesc „HAR”; Neofit Pustnicul o 
Numeşte cu insistenţă ICONIC HRISTIC, prin care apoi este şi 
HARUL. 

Noi avem cu adevărat şi „CEVA din DIVIN” în noi, sau doar o 
„Reflectare virtuală” (de Spiritual DIVIN, ca LOGHII-Raţiunile 
DIVINE, Legile-Urmele DIVINULUI)? În sens Creştin, noi avem 
Real o „SUBSTANŢIALITATE DIVINĂ” în Substanţa Fiinţială de 
Creaţie. Şi aceasta este posibilă (fără să fie panteism), prin ICONICUL 
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DIVINO-Creaţie al FIULUI DUMNEZEIESC, ce Se „Dublează în 
CHIP de DOI FII”, Cel DIVIN şi într-o Asumare şi de Fiu de Creaţie, 
ca „Fiinţialitatea de Creaţie”, TRUPUL DIVINO-Creaţie al Lumii. 
Anticii vorbesc de o „materie-natură” din „afara” DIVINULUI 
(haosul-neantul ontologic), pe care îl „modelează” Spiritualul DIVIN şi-l 
face „Lume creată”. Ca viziune Creştină, nu există o „natură-neant” în 
afara DIVINULUI (care ca Absolut nu mai admite şi o altă coexistenţă 
tot de origine în sine), încât din FIINŢIALITATEA DIVINĂ NAŞTE-
Creează şi o Fiinţialitate de Creaţie, ele neputând fi decât „ÎNRUDITE-
Asumate reciproc”, de unde TAINA TRUPULUI FIINŢIAL DIVINO-
Creaţie Prehristic, ca Originea şi Fiinţialitatea Lumii.  

Creaţia nu are „CEVA” direct din FIINŢA DIVINĂ (inaccesibilă), 
ci are „Fiinţialitatea DIVINO-Creaţie, ICONICUL”, ca DIVIN 
SUBSTANŢIAL. Doar o „SUBSTANŢĂ DIVINĂ în ÎNRUDIRE cu 
Substanţa Creată” se poate face şi SUBSTANŢĂ DIVINĂ în Între-
pătrundere cu Substanţa Fiinţială de Creaţie. Noi nu avem în Natura 
noastră „SUBSTANŢA FIINŢIALĂ directă DIVINĂ”, ci avem 
„SUBSTANŢA DIVINO-Creaţie”, TRUPUL-ICONICUL HRISTIC al 
FIULUI Lui DUMNEZEU, care este „ÎNDUMNEZEIREA Origine” 
(care să nu se confunde cu DUMNEZEIREA FIINŢIALĂ directă a 
FIULUI DUMNEZEIESC). Noi nu ne „Îndumnezeim prin DUMNE-
ZEIREA Însăşi”, ci prin „Îndumnezeirea HRISTICĂ” pe care a făcut-
o EL ca Îndumnezeire, care este UNICĂ şi ne-repetabilă, dar 
„Imitabilă” în Creaţie. Noi nu suntem Părtaşi la FIINŢA DIVINĂ, ci 
la PARTICIPAREA pe care o face Însăşi FIINŢA DIVINĂ faţă de 
Creaţie, deci la ICONICUL DIVIN. Unii aceasta o consideră 
„Reflectarea” prin HARUL Energetic Necreat; Neofit Pustnicul insistă 
pe „TRUPUL ICONIC HRISTIC”, „prin care şi din care” apoi 
Străluceşte şi HARUL. Însuşi HARUL nu poate Reflecta direct 
DUMNEZEIREA în Creaţie, ci prin ICONICUL-TRUPUL HRISTIC. 
Noi avem „TRUP şi SÂNGE” DIVIN (HRISTIC) în Fiinţialitatea 
noastră Creată. „Acesta este TRUPUL şi SÂNGELE Meu, care se 
FRÂNGE pentru Voi”, este TAINA LITURGICULUI HRISTIC, 
„peste care” se Coboară şi SFÂNTUL DUH şi se UNEŞTE şi EL cu 
TRUPUL HRISTIC şi totodată ne Uneşte şi pe noi şi aşa se face 
EUHARISTIE. 
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Pe Tabor 
S-a Descoperit 
CHIPUL Tău de FIU, 
DUMNEZEU şi Om 
Fără amestecare, 
În STRĂLUCIREA 
De ICOANĂ, 
Prin care totodată 
HARUL se Arată. 

 
În Practica ICONICĂ a Pustnicului Neofit, REMEMORAREA 

CHIPULUI de FIU este însuşi Fondul Trăirii Mistice.  
Aici nu este căutarea LUMINII HARICE, ci căutarea CHIPULUI 

ICONIC de FIU, din care Străluceşte LUMINA. Filocalicii Athoniţi 
pun LUMINA HARICĂ mai întâi şi prin ea are loc „VEDEREA 
CHIPULUI HRISTIC”. Neofit, prin Taina ICONICULUI, consideră 
că Însuşi ICONICUL-CHIPUL Lui HRISTOS este Izvorul LUMINII. 
Pe Tabor, CHIPUL Lui HRISTOS Cel ICONIC Descoperă şi LUMINA 
HARICĂ, nu LUMINA HARICĂ Descoperă DUMNEZEIREA Lui 
HRISTOS. Neofit consideră că DUMNEZEIREA Lui HRISTOS nu se 
confirmă prin HAR, ci prin ICONICUL Său direct, din care iese şi 
HARUL. Este o Taină a ICONICULUI HRISTIC, ce STRĂLUCEŞTE 
ca ICONIC şi din ICONIC apoi Iese şi HARUL. Noi nu mai vedem 
FAŢA adevărată a ICONICULUI, datorită păcatului, dar ea este mai 
STRĂLUCITOARE decât Soarele, ale cărei RAZE sunt apoi LUMINA 
HARICĂ. Ce face ARĂTAREA CHIPULUI ICONIC? Aici este Taina 
Misticii lui Neofit. Prin Gestul ICONIC de ÎNCHINARE se Deschid 
nişte Ochi ICONICI, ce vor Vedea CHIPUL ICONIC. De aici 
insistenţa pe Practica fără încetare a Gestului Iconic de ÎNCHINARE. 
Acest „ICONIC prin el Însuşi”, trebuie avut în vedere pe prim plan, ca 
să înţelegi specificul Carpatin. 

Încă o problemă este „ferirea” de Interiorizare, unde după păcatul 
Adamic s-a ivit „golul interior”, ce este tocmai „chipul căderii 
demonice”. 

Se zice că Îngerul Luceafăr, înainte de căderea Îngerilor, de la o 
vreme i se întuneca Faţa... Îngerul Gavril îl întreabă: 
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– Ce se întâmplă cu tine, Luceafăr?... 
– Am descoperit o mare taină... o „lume a interiorului”, dincolo şi 

de DUMNEZEU... Îngerul Gavriil se înfricoşă... ce mai poate fi 
„dincolo” de DUMNEZEU, când EL este TOTUL?... 

– Gavriile, este „marele gol”, în care nici DUMNEZEU nu mai Este... 
aici este marea taină a „marelui gol”, că „îl face” pe DUMNEZEU 
„liber” şi de El Însuşi... O DUMNEZEIRE ca un TOT, fără o „raportare” 
are o „lipsă”... a te „raporta” înseamnă a te „anihila”, ca din aceasta 
apoi să te „Renaşti” şi această „Renaştere din marele gol” îţi dă  
„Realitatea Liberă”... Eu, Gavriile, mă „dizolv” pe mine însumi în 
„golul interior” şi cu mine dizolv chiar pe DUMNEZEU şi din acesta 
apoi ne „Renaştem”... Îngerul Gavriil fugi pur şi simplu cu teamă de 
Luceafăr... Ce a urmat se ştie... s-a produs căderea demonică...  

Şi de aici „frica” Pustnicului Neofit de Interiorizare... ICONICUL 
este o „SUPRA-Exteriorizare”, ce te fereşte astfel de „golul 
demonic”... Cei care fac Practica Rugăciunii în Interiorul Inimii de 
aceea au lupte aprige cu demonii, că dau tocmai de „golul demonic” 
din Interior... Neofit ocoleşte acest loc... de unde modalitatea 
ICONICĂ a sa. 

O poticnire mai este „complexul energetic” al Corpului, care 
adesea îl tulbură pe Trăitorul mistic. 

Neofit Pustnicul nu admite fixarea pe niciun Organ corporal şi pe 
nicio funcţie organică... La mulţi mistici, după o perioadă de Practică, 
apar nişte tulburări energetice adesea violente... tremurături, stări de 
leşin, ameţeli, vederi duble cu lumini şi umbre, chiar imagini fanto-
matice, sau posedări erotice, sau exaltări false mistice, răbufniri de 
apatie şi nelinişte, stări mânioase exagerate, etc. În primul rând trebuie 
o „neadmitere a lor”, o neacceptare, chiar de sunt momente presante... şi 
aşa se vor atenua, de nu le „primeşti”, chiar dacă le ai faptic... Se zice că 
era un Pustnic care de Ani de Zile avea nişte tremurături în tot corpul de 
fiecare dată când vroia să se Roage cu Gestul ICONIC... El cu hotărâre 
neclintită nu ceda şi făcea Pravila Gestului ICONIC cu toate piedicile... 
Un altul zicea că orice tulburare energetică să o „îngenunchezi” în Gest 
ICONIC şi apoi o dată cu ispirarea aerului să „absorbi” energiile 
produse de acea tulburare, dar cu atenţia să nu fie o absorbire în interior, 
ci spre exterior, ca o „re-depunere” de energie în musculatura membrelor 
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în special. Tulburările de desfrânare, de mânie şi de orice fel, chiar 
cele cu aparente simptome de boală , Îngenunchează-le şi apoi 
reabsoarbe-le energia ICONIZATĂ, ce nu mai este vătămătoare. Sunt 
unii care simt mereu o „scurgere-pierdere” energetică, ca un proces de 
„auto-distrugere”... aceştia să facă Gestul ICONIC de ÎNCHINARE şi 
din „VIUL ICONIC” să „absoarbă PUTERE” de Viaţă. Unul, foarte 
slăbit, se considera ancorat în VIUL ICONIC de ÎNCHINARE şi, pe 
această bază, lua o PUTERE deosebită, ca o „Hrănire ICONICĂ”. Se 
mai vorbeşte de aşa-zisul „vampirism energetic” al unora... şi pe 
aceştia Îngenunchează-i în Gestul ICONIC prin Conştiinţa ta şi aşa 
vampirismul lor se va opri şi aceştia în loc să „fure” energia altora, se 
vor „Hrăni” ei înşişi din VIUL ICONIC, în care îi introduci, fapt prin 
care „negativul” lor de asemenea se va ICONIZA. 

Iată cum Taina Gestului ICONIC de ÎNCHINARE devine şi 
„tămăduire şi alinare” în boli şi suferinţe. Tot ce te doare, introdu-le pe 
toate în Gestul de ÎNCHINARE şi se vor atenua... Gândurile rele, 
îndoielile, neliniştile, supărările, introdu-le pe toate în ICONIC... 

Duhovniceşte, direct pentru Suflet, de asemenea, Gestul ICONIC 
este un inepuizabil VIU ICONIC de Trăire. Aparenta „Stare ICONICĂ” 
are în sine TAINA deodată a Cerului şi a Pământului, a DIVINULUI 
şi a Creatului, într-o UNIRE şi întrepătrundere reciprocă. 

 
CHIPUL de FIU 
Are în Sine 
IUBIREA de FIU 
Şi cine o Trăieşte 
Prin CHIPUL de ÎNCHINARE 
Cu DUMNEZEU VORBEŞTE 
FAŢĂ către FAŢĂ, 
Taină de ICOANĂ. 
Stai fără-ncetare 
În ÎNCHINARE 
Şi va fi o Zi 
Şi de ÎNTÂLNIRE 
Cu Cel mult DORIT. 
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Şi de-acum încolo 
Cerul şi Pământul 
Vor fi-MPĂRĂŢIA 
Cea Îndumnezeită. 

O primăvară timpurie 

Cu lipsuri şi greutăţi, iată că Iarna trecu şi o Primăvară timpurie 
însenină Cerul şi totodată Inimile Pustnicilor, Arsenie şi Monahul 
străin. Mâncarea era pe terminate, dar apăruseră Urzicile. Monahul cel 
străin a fost o lună de Zile bolnav. Răcise, tuşea şi avea o dizenterie 
continuă... Arsenie îl doftorici cu „Laptele de Pâine Pustnicească” cu 
Mure uscate, singurul pe care-l mai putea mânca. Îi mai făcea câte un 
Cir uşor fiert din Grâu zdrobit. Acum, când erau şi Urzici, în câteva 
Zile se puse pe picioare. Urzicile crude, zdrobite bine cu Pâine 
Pustnicească şi apoi cu Apă încălzită (sau pentru cei slabi la stomac, 
cu Apă ce a dat în clocot), cu puţini Sâmburi de Nucă, la fel zdrobiţi, 
cu o uşoară acritură de Mure uscate, toate fac o „Mâncare hrănitoare şi 
vindecătoare”. Mai adăugau din când în când şi câte o Lingură-două  
de Fasole boabe zdrobite şi cu puţină Apă, amestecul fiind lăsat apoi la 
dospit, până se acreşte puţin (dospirea înlocuind fierberea; fierberea dis-
trugând majoritatea puterii de hrănire). Arta „Bucătăriei Pustniceşti” 
consta tocmai în acest „secret” de a nu fierbe nimic, dar a înlocui 
fierberea cu uşoara dospire-acrire. 

După topirea Zăpezii veni şi un Frate de la Mânăstirea din Vale, 
trimis de Avva Varsanufie, grijuliu faţă de situaţia lor. Le aduse şi 
Pâine coaptă, la care Monahul cel străin se repezi... îi era dor de ea... 

După o Săptămână, Monahul cel străin îl anunţă pe Arsenie că se 
reîntoarce în ţinuturile lui... 

Aşa Moş-Arsenie rămase URMAŞUL PUSTNICULUI-MOŞ. Avea 
DUHUL lui, dar parcă nu avea la fel şi capacitatea de Răspuns propriu 
faţă de acest DUH. Dar se încuraja de cele spuse de Moş-Neofit: 
„Chiar de nu va mai fi vreun URMAŞ Pustnicesc, DUHUL MOŞ-
PUSTNICILOR de aici nu se va Stinge şi va RODI iarăşi chiar după 
un îndelungat timp de lipsă. Chiar şi în Lume, DUHUL ICONIC va da 
Viaţă multora”.  
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LOGOS şi DUH 

LOGOS şi DUH, Tainele Vieţii Mistice Creştine 

CHIPUL Lui HRISTOS 
Pe Aripi de DUH; 
CHIP de SFÂNTUL DUH 
Prin ICOANA 
Lui HRISTOS. 
 
ICOANA e TRUPUL 
FIULUI DIVIN; 
DUHUL este  
PURTĂTORUL de ICOANĂ 
Şi HRISTOS şi DUHUL SFÂNT 
Deodată mereu SUNT. 
 
Prin ICOANĂ VINE DUHUL, 
Şi prin DUH 
ICOANA 
Nu se mai „termină” 
Întru Nesfârşit. 
 
FIUL este CHIP de orice Formă; DUHUL este Cel ce POARTĂ 

Formele. FIUL este Formă mişcătoare tot prin Formă; DUHUL este 
„mişcarea PURTĂTOARE de mişcare”. Fiecare are caracterul său 
Propriu, neamestecat, dar în „Legătură”. 

DUHUL fiind ne-întrupat, EL se ARATĂ prin CHIPUL de 
ÎNTRUPARE al FIULUI, de unde confuzia multora între LOGOS şi 
DUH, până la absorbire şi substituire. 

FIUL prin CHIPUL de ICONIC de ÎNCHINARE se „Auto-
Identifică”; DUHUL nu Identifică pe FIUL, ci MEMOREAZĂ 
IDENTITATEA FIULUI şi o ACTUALIZEAZĂ permanent. 

Neofit Pustnicul insistă mult pe această „IDENTIFICARE” Proprie 
a CHIPULUI de FIU şi a CHIPULUI de DUH. CHIPUL de FIU este 
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PERMANENTA Taină a FORMEI-ICONICULUI; DUHUL este 
Taina MEMORIEI neşterse a CHIPULUI FORMEI. 

CHIPUL ÎNCHINĂRII îl faci prin însuşi CHIPUL ÎNCHINĂRII 
(ca CHIP direct al FIULUI); DUHUL fixează şi menţine în ACŢIUNE 
CHIPUL FIULUI. 

De aici consemnarea că prin DUHUL se face Actualizarea 
Credinţei şi LUCRĂRII Duhovniceşti.  

CHIPUL de FIU are propriu ACT de LUCRARE (ca CHIP 
ICONIC), dar DUHUL îi dă acea Taină a „NE-TERMINĂRII”, a ne-
opririi. CHIPUL de FIU este paradoxala „oprire infinită a infinitului”; 
DUHUL este „CONTINUAREA” Deschiderii „Opririi” într-o 
nesfârşită „Oprire şi neoprire”. 

Cei Învăpăiaţi de DUMNEZEIESCUL DUH fac o neîncetată 
LUCRARE Duhovnicească. 

Cei ce fac doar Forma ICONICĂ de CHIP de FIU se 
„ICONIZEAZĂ” şi se „opresc” în Forma de ICONIC de ÎNCHINARE. 
Cei şi cu DUH continuă ICONAREA în „dimensiuni” de DUH. 

LOGOSUL-FIUL este Chip de Formă Proprie; DUHUL este 
Culoarea şi mireasma Proprie. LOGOSUL este o „Anume Formă”; 
DUHUL este o „Anume Măsură”. LOGOSUL este „Greutate-
Cantitate”; DUHUL este „Volum şi Calitate”. LOGOSUL este 
„Substanţă şi Substanţializare”; DUHUL este „Păstrarea MEMORIEI” 
Substanţei şi Substanţializării din toate Formele. LOGOSUL este 
CHIP de EU PERSONAL; DUHUL este AUTO-MEMORIE PERSO-
NALĂ. LOGOSUL este CUVÂNT; DUHUL este GRĂIRE. CHIPUL 
de LOGOS este „Pielea-Coaja”; DUHUL este Păstrarea Memoriei 
acestora şi în Sine. LOGOSUL „Depune peste Sine”; DUHUL 
„Depune în Sine”. 

DUHUL este „Fineţea-tandreţea”; LOGOSUL este Întâlnirea. 
DUHUL este „Comuniunea”; LOGOSUL este „Comunicarea”. 
LOGOSUL este Forma de RITUAL şi Prescura-Substanţa-PÂINEA; 
DUHUL este PREFACEREA ei în EUHARISTIE. RITUALUL este 
ICONIZAREA în CHIPUL FIULUI şi DUHUL se „ÎMBRACĂ” EL 
Însuşi în ICONICUL FIULUI şi face ICONICUL FIULUI ÎMPĂR-
TĂŞANIE. Aşa să nu se confunde „ICONIZAREA” din RITUALUL 
LITURGIC cu ÎMPĂRTĂŞIREA din EUHARISTIA LITURGICĂ. 
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Toţi trebuie să facă RITUALUL ICONIZĂRII, ca să se Recâştige 
CHIPUL de FIU şi doar apoi să se poată ÎMPĂRTĂŞI cu EUHA-
RISTIA ce este DUHUL SFÂNT ÎNTRUPAT în TRUPUL ICONIC al 
FIULUI. 

LOGOSUL este „Libertatea”; DUHUL este „Autolibertatea”. 
LOGOSUL este „Răspunsul Libertăţii”; DUHUL este „Libertatea în 
Proprie Libertate”. LOGOSUL este DĂRUIREA; DUHUL este 

DRAGOSTEA; TATĂL DUMNEZEU este IUBIREA în Sine. 
LOGOSUL este Forma-CHIPUL Vieţii; DUHUL este „ne-vătămarea” 
Vieţii. Păcatul este un „atentat” la „Forma Vieţii”, şi o vătămare. 

Toate acestea sunt doar nişte „repere” sumare. Trăitorii Mistici au 

un Univers necuprins de LOGOS şi DUH. 

GLASURILE Tainice Cosmice 

Se consemnează, încă din cele mai îndepărtate vremuri, ca 
Memorie Primordială, „GLASURILE Tainice Cosmice”. 

Se zice că în Adâncul Cosmosului este un „RĂSĂRIT de o 

LUMINĂ în Sine”, în faţa căreia „totul cade în plecăciune”. Şi aceasta 
este „deodată cu un NUME de TAINĂ”, ce se ROSTEŞTE de către un 
GLAS ce zguduie tot Cosmosul. Este GLASUL FIULUI Lui 
DUMNEZEU, care El Însuşi CÂNTĂ şi Se ROAGĂ TATĂLUI 

DUMNEZEU în totodată LUMINA fără seamăn a SFÂNTULUI 
DUH, care de asemenea face Supraritualul DUMNEZEIESC în Sine. 
Se zice că, chiar prin iad, această LUMINĂ trece ca un „fulger”. 
Distincţia este că nu se poate asemăna cu nimic, fiind „de Dincolo”, 
fiind Însăşi DUMNEZEIREA ce în acest GLAS şi LUMINĂ se 

sesizează de către Lumea Creată. În acest „Moment de Taină”, se 
Revarsă în Cosmos un „CEVA DIVIN” atât de puternic, de toate parcă 
intră într-un „Supra-plan” şi într-o „Supra-condiţie”. Este BINECU-
VÂNTAREA TATĂLUI DUMNEZEU, care se Dăruieşte totodată 

Lumii. Din Aceasta este Fiinţa Creaţiei, care prin FIUL se Dă 
Făpturii. De fiecare dată, prin Aceasta, Fiinţa Lumii Create se 
„Existenţializează” Permanent. Este „DIMINEAŢA Supracosmică”, 
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Începutul Permanent al Lumii Create. Anticii vorbesc de un „SUNET 
Supracosmic” din care Izvorăşte şi se menţine Lumea. Cine Îl AUDE 
barim o singură dată, intră în „Nemurire”. 

Şi după acest Moment Supracosmic mai urmează încă un Fapt, la 
fel de intens. Este un GLAS tot DIVIN, care de data aceasta „INTRĂ” 
în Cosmos şi Se PECETLUIEŞTE în tot ce este Creaţie. Dacă Cel 
anterior este „total separat” de Cosmos, Acesta Se „Leagă” de însuşi 
„Adâncul Lumii”. Dintr-o dată, „în toate Curge un CEVA DIVIN” şi 
Se Întrepătrunde cu Lumea, dar fără să „schimbe mişcarea proprie a 
Lumii”. Sunt „LOGHII DIVINI”, Acele CUVINTE ARHECHIPALE, 
ce au CREAT şi CREEAZĂ Permanent Lumea, în Transpunere Diversă 
a Lumii. Misticii Creştini percep acest GLAS de Taină în NUMELE 
Lui HRISTOS, CUVÂNTUL VIU care Se „face Trup-Creaţie”, în infi-
nitatea de diversitate a Lumii. Sunt „CUVINTELE DIVINE” ce Curg 
din CARTEA VIEŢII (CHIPUL FIULUI DIVIN) şi Se Însămânţează 
ca să „Crească” Lumea. Se spune că FIUL DIVIN „Re-NUMEŞTE” 
pe Fiecare Făptură, în care este Originea Vieţii a toate. Este Începutul 
„ZILEI Cosmice”. Este „RITUALUL NUMIRII Cosmice”. HRISTOS 
este „CUVÂNTUL care Se face Trup-Creaţie”. 

NUMELE capătă „Acel ICONIC-CHIP-MODEL DIVIN al Lumii”. 
NUMELE nu este un simplu „simbol”, ci „CUVÂNTUL prin care 
toate S-au făcut”.

35
 A „ROSTI NUMELE Lui DUMNEZEU” înseamnă 

„Viaţă sau moarte”. Anticii ţineau „ascuns” NUMELE DIVIN, şi doar 
„corespondenţa” Sa o dezvăluiau. Creştinismul „Scoate din Chivot 
NUMELE Lui DUMNEZEU”, dar TAINA NUMELUI DIVIN nu Se 
DEZVĂLUIE decât Celor ce vor reuşi „Să-L AUDĂ”. NUMELE Lui 
IISUS HRISTOS are o „ANUME ROSTIRE de TAINĂ”, ce este tocmai 
Această „NUMIRE Cosmică”, Ce este AUZITĂ de cei Sfinţi. 
NUMELE DIVIN se Întrepătrunde cu „Numirile Cosmice” şi aşa se 
configurează totul.  

De aici, Practica Mistică Filocalică a „Rostirii permanente a 
NUMELUI Lui IISUS în Inimă” este pe acest fundament. „Efectul” 
Mistic este însă odată cu „INTRAREA în TAINA NUMELUI”, ce nu 
se Dezvăluie decât după multă nevoinţă. 
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 Ioan 1, 3. 
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CHIPUL de ICOANĂ este, de asemenea, o Taină a „ÎNTRUPĂRII 
NUMELUI Celui de TAINĂ”. 

„ÎNTRUPAREA NUMELUI de TAINĂ HRISTIC” este TAINA 
Vieţii. LITURGHIA HRISTICĂ este ICONICUL Deplin al acesteia. 
Cei care se ÎMPĂRTĂŞESC din EUHARISTIA HRISTICĂ, Se UNESC 
cu acest ICONIC, Originea Fiinţialităţii Lumii, şi Intră în TAINA 
Renaşterii Permanente. 

Aceste DOUĂ GLASURI de TAINĂ sunt DIVINUL care 
COBOARĂ Permanent în Creaţie. Fără acestea Lumea Cosmică dintr-
o dată ar rămâne într-un „gol” în care s-ar dizolva până la dispariţie. 
Creaţia nu poate fi decât pe acest FOND DIVIN Permanent. 

Mai este însă şi un Glas care URCĂ din Creaţie spre DIVIN. Dacă 
DIVINUL IESE din Sine şi INTRĂ în „Spaţiul Creat”, de data aceasta 
Creaţia INTRĂ în SUPRASPAŢIUL DIVINULUI, în căutarea de a se 
Depăşi pe sine. Dacă „INIMA DIVINĂ” ce BATE în Creaţie este 
LOGOSUL HRISTIC, este şi o „Inimă de Creaţie”, care Bate în 
paralel. Este un Glas de Taină al Naturii Proprii de Creaţie. Revelaţia 
Creştină vorbeşte de „Lumina Creată a Primei Zile din Facerea 
Lumii”. „Şi a zis să fie Lumină”.

36
 Această Lumină Primordială Creată 

este „Firea Bună” a Fiinţei de Creaţie, Puritatea Naturii Fiinţiale 
Create. Este „Lumina Creată care să ÎNTRUPEZE SUPRALUMINA 
LOGOSULUI DIVIN” ce Coboară în Creaţie. Se spune, mistic, că 
această Lumină Primordială este Lumina Sufletului şi a Vieţii de 
Creaţie. Este Fondul Fiinţial de Creaţie. La Sfinţi se vede această Lumină 
în mod deosebit, fără să se confunde cu SUPRALUMINA HARICĂ 
DIVINĂ. Se zice că MAICA DOMNULUI este „Chipul Iconic” al 
acestei Lumini de Creaţie, fiind cea care Îl ÎNTRUPEAZĂ şi PERSO-
NAL pe LOGOSUL HRISTIC. În acest „Chip-Glas de Puritate de 
Creaţie” se „Adună” în RITUAL Cosmic toate Făpturile, ce fac şi ele 
„Răspunsul de Iubire-Închinare” faţă de DUMNEZEU, FĂCĂTORUL 
Lumii.  

DIVINUL Însuşi prin FIUL HRISTIC face RITUALUL VIEŢII şi 
Lumea prin ICONICUL de Creaţie al MAMEI-Bisericii face de 
asemenea RITUALUL de Răspuns. 

                                                 
36

 Facere 1, 3. 
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Acesta este „CHIPUL LITURGIC Supracosmic şi Cosmic”, ce nu 
se „opreşte” niciodată. 

Trăitorul Creştin şi mai ales cel mistic „Actualizează” şi în 
„Răspunsul Personal” acest RITUAL. A te Ruga Dimineaţa este 
„Participarea la RITUALUL Cosmic”. 

Şi RITUALUL Cosmic se „Concretizează” în RITUALUL LITURGIC 
EUHARISTIC, care se „Săvârşeşte” atât în Cer de către Îngeri, cât şi 
pe Pământ prin Preoţi. 

Este o mare TAINĂ „LITURGICUL EUHARISTIC”. 
Dacă Cosmosul dintr-o dată ar pieri, sistându-se RITUALUL 

Cosmic, fără „LITURGICUL EUHARISTIC”, RITUALUL nu s-ar 
„ÎMPLINI”, ca o Iubire în gol. IUBIREA trebuie să se ÎMPLI-
NEASCĂ într-o TAINĂ a unei NAŞTERI tot de IUBIRE. Cine nu-şi 
Naşte Iubirea tot într-o Iubire are o Iubire sterilă-închisă-neîmplinită. 
Dacă se face o „renaştere proprie în propriu Fiinţial” este o „autoiubire 
fără Naştere propriu-zisă”. Dacă Iubirea „absoarbe” în „autoiubire” pe 
celelalte Iubiri, la fel, este „închidere”. 

Iubirea este Ritualul Fiinţei în Sine şi Naşterea Unui Chip de Iubire 
„peste” Sine este „Împlinirea” ei. Aceasta este „Iubirea Euharistică-
Împărtăşibilă”. 

Dumnezeu Tatăl Naşte pe Fiul, nu ca „autonaştere”, ci ca 
„NAŞTERE de FIU” care este EUHARISTICUL de FIU. TATĂL se 
ÎMPLINEŞTE în FIUL, se TRĂIEŞTE pe Sine în FIUL (nu în 
autosine). A „Intra” în cel „NĂSCUT din tine” şi a Trăi pe Cel 
NĂSCUT ca ÎMPLINIRE de Sine este TAINA EUHARISTICĂ. 
Acest „SUPRA-COMUN” al tău şi totodată al Celui NĂSCUT din tine 
este EUHARISTIA-ÎMPĂRTĂŞIREA. 

Dacă nu se NAŞTE un COMUN, nu este EUHARISTIE. 
Trăitorii au adesea Revelaţia acestor GLASURI de Mare TAINĂ. 

*** 

Relatarea noastră pe mulţi îi va surprinde prin Limbajul şi maniera 
de „Scriere”. Cine a parcurs cu interes şi sinceritate tot textul, va 
înţelege că şi Limbajul şi Scrierea sunt în aceeaşi „modalitate de 
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ICONIC”. Un Limbaj Gestic şi RITUALIC este o căutare a 
„Limbajului Primordial”, cel dinaintea Turnului lui Babel, când s-a 
făcut „căderea” în „limbajurile profane şi desacralizate”. 

Specificul Carpatin este tocmai în acest sens. 
Mica şi slaba noastră „întrevedere” să fie un îndemn de Căutare 

pentru cei care se vor învrednici mai mult.  
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Prefață 
 
Întotdeauna s-au auzit glasuri zis „profetice” şi dorinţa „miracolelor” 

i-a preocupat pe mulţi, până la „presupuse” harisme asumate de unii, 
care se investesc deodată cu „meniri sacre”. 

În zilele noastre se pare că „misticile de ocazie” sunt caracteristica 
aşa zisei „reînvieri” religioase şi spirituale. 

De aceea Biserica, în special cea Ortodoxă Creştină, nu numai că 
este reticentă, dar manifestă și o anume respingere. Aşa „misticii” intră 
în primul rând în conflict cu Biserica şi slujitorii ei. Aici este „proba” 
de încercare atât pentru „mistici”, cât şi pentru Biserica însăşi.  

Un „Mistic adevărat”, chiar dacă tinde la zisa „re-înnoire”, nu „tună 
şi fulgeră” contra Bisericii şi nici nu se „separă” de ea. Mistica nu are 
„duhul contrarietăţii”, ci pe al Unităţii. Biserica trebuie să-i 
„controleze” pe mistici, care nu au voie să se „supere”. Un mistic 
adevărat nu „judecă” pe nimeni, chiar dacă este judecat de alţii. 

Dacă un Mistic veritabil are „Darul unei treziri”, nu are voie să facă 
o „mistică separată”; va răbda toate contrarietăţile şi „pomul se va 
vedea după roade”. 

Nu există „neo-mistici”. Cele ce se cred „neo-mistici” sunt din start 
„mistici false”. 

În Creştinism nu este „nimic nou”, ci un „Totdeauna în Nesfârşire”. 
Nesfârşitul este Mistica misticii, de unde „Veşnicul NOU şi Eternul 
MIRACOL”. 

Biserica are „frica separării şi ruperii”, iar Misticii au frica 
„încorsetării” propriei libertăţi.  

Misticii fac mare „caz” de „profetismul şi harismele lor”, până la o 
mascată tendinţă de a înlocui „Harismele Bisericii”, de unde apariţia 
conflictului. 

* 
Nu se poate Religie fără Mistică şi Mistică fără „Profetism şi 

Miracol”. Şi în Vechiul Testament şi în cel Nou, nu se admit însă 
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„profetisme libere”. Se vorbeşte astăzi de aşa zişii „teo-didacţi”, ce 
sunt pe dreptate „suspectaţi”. „SUCCESIUNEA-Transmiterea” de la 
„SURSĂ” este condiţia Adevăratului Profetism şi Sacerdoţiu. Orice 
„harismă” ce nu are „legătură” cu această „SUCCESIUNE” este falsă.  
Zisa „acaparare” a „SUCCESIUNII” de către Biserică îi supără pe 
„misticii liberi”, precum îi supără pe mulţi „acapararea legii” de către 
stat. Mulţi „atacă” această „instituţionare” şi pe „slujitorii ei”, prin 
care implicit ating chiar „Legea”, care în sine este „indestructibilă”. 
Această „contrarietate cu Legea” este „confuzia” şi a unora şi a altora. 

Creştinismul Primar-Unitar s-a „rupt” în multe fracţiuni tocmai prin 
acest fapt. Curios că „fracţiunile” devin şi mai „legiste” decât „legea 
iniţială”. Aşa şi unii mistici „separaţi” îşi fac „propriile legi”, cu 
arogare harismatică „peste” HARISMA originală instituţionalizată. 

 
Mistica Pustnicului Neofit Carpatinul nu este o Mistică „ruptă” de 

filocalicul Sfinţilor Părinţi şi nici nu este un „sincretism de forme 
tradiţionale”, ca „neo-forme creştinate”. Este un „specific autohton” în 
cadrul teologicului creştin. Mulţi fac greşeala de a transpune „fondul 
creştin” în „neo-forme păgâne”. 

Teologicul creştin nu admite nicio „prefacere în afara sa”, ci numai 
în „structurile sale interne”, care nu ating „forma”. Creştinismul este 
„deschis” în sine însuşi, dar „forma rămâne indestructibilă”. Atunci s-a 
rupt creştinismul, când s-au generat „alte forme”. 

Repetăm, în creştinism nu pot fi „neo-mistici”, chiar dacă vor fi 
„specificuri mistice” în interiorul acestuia. Sfântul Pahomie cel Mare  
Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Teodor Studitul etc. au zisele „reguli”, 
dar nu ca „neo-forme”, ci ca „desfăşurări de propriu conţinut”. 

Misticile de astăzi se cred „noi-modele”, ce nu se admit de 
creştinism. Nu există decât un UNIC MODEL creştin şi acesta poate fi 
transpus apoi şi în mai multe „specificuri”. Tendinţa de „înlocuire”  cu 
„neo-modele” a MODELULUI UNIC este marea greşeală a misticilor 
de astăzi. Misticile actuale ce aspiră la darurile şi harismele de 
reînviere şi revigorare a vieţii mistice nu prin „neo-forme” de mistici 
vor reuşi, ci prin „ACTUALIZAREA” UNICEI FORME de mistică, 
chiar dacă vor folosi modalităţi specifice şi necesare momentului şi 
condiţiilor noi.  
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* 

Sincretismele tind către „neo-forme”, amestecând deplorabil „cele 
contrare cu cele afirmative” într-un „rezultat” forţat şi denaturat. Se 
vorbeşte mult astăzi de „neo-păgânismele” ce se dau drept „chipurile 
adevărate”. 

Şi noi atenţionăm că evidenţierea de către noi a „tradiţionalului 
specific Carpatin” nu este o „neo-formă” şi nici un sincretism ca 
„mascarea de neo-păgânisme”. Mulţi „grăbiţi şi superficiali” fac 
aprecieri gratuite.  

Încercarea noastră este şi de a plasa mistica iconică carpatină într-un 
context de „mistică generală”, ca să se poată încadra în „mistica reală” 
a creştinismului.  

Specificul Carpatin este mai puţin cunoscut şi s-a vorbit sumar 
despre el. Noi nu facem o „impunere” a sa, ci doar o aducere în 
atenţie, pentru a fi pus alături de specificurile mari: sinaitic, athonit şi 
slav. Maniera specifică iconică a Pustnicului Neofit nu-şi arogă meniri 
profetice şi nici harisme excepţionale, însă noi, cei care facem această 
relatare, credem că aduce un „plus de adâncire şi lărgire” a vieţii 
mistice, ce nu are nevoie de „neo-forme”, ci de „rememorări şi 
actualizări” ale „comorii îngropate”. 

Lumea de astăzi are nevoie de „modele de trăire”, dar nu ca „neo-
forme” ce inventează şi noi moduri de trăire. Modelele de trăire pot fi 
multiple, dar fondul şi forma rămân unice şi indestructibile. 

Nu vă grăbiţi să declaraţi orice „animare mistică” cu suspiciunea de 
„neo-forme”. Biserica are datoria să fie adesea cu „multă răbdare şi 
aşteptare”, până „greşelile se îndreaptă”, până se văd roadele şi până 
cei rătăciţi se reîntorc. Misticile care se declară, însă, direct „neo-
forme” separate, acestea sunt cu adevărat distructive. 

Mistica iconică de specific carpatin noi nu o facem un „profetism cu 
noi harisme”, ci numai o consemnăm ca o „valoare” ce poate fi 
folosită acum, în zilele noastre, când „lipsa şi sărăcia duhovnicească” 
sunt tot mai accentuate. Cei care doresc „reînvieri şi revigorări” de 
trăiri duhovniceşti să nu se posteze pe „profetisme şi harisme noi”, ci 
tot pe HARISMA UNICĂ, care este „neglijată şi uitată”. 

Ghelasie Gheorghe 
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PRACTICA GESTULUI ICONIC, 

după tradiţia Pustnicului Neofit Carpatinul 

Specificul Iconic 

Practica Gestului ICONIC a Pustnicului Neofit Carpatinul este pe 
acelaşi „fond filocalic”, dar într-un „specific tradiţional local”. 
Filocalic sunt cunoscute marile specificuri mistice: sinaitic, athonit, 
slav, şi noi îl consemnăm şi pe cel carpatin. Creştinismul a păstrat încă 
unele „caractere” autohtone, ce au dezvoltat viaţa creştină cu şi mai 
mult avânt şi vitalitate. „Caracterul Carpatin traco-dacic” nu este în 
„evidenţa” aşa zisei „mistici a rugăciunii minţii şi inimii”, ci într-o mo-
dalitate proprie, ca „mistica rugăciunii Gestului ICONIC”. Caracterul 
spiritual traco-dacic nu este „metafizic” (ce a continuat, în parte, şi în 
cel creştin), ci este „antropologic” – al Chipului în care se „coboară 
Cerul în Om”, spre deosebire de cel care „ridică Omul la Cer”. 
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 îl reduc 
pe Om la „esenţe Spirituale”, iar aspectul antropologic „întrupează 
cele spirituale în Chipul Omului”. 

Dar trebuie făcute nişte menţiuni nete asupra „specificului antro-
pologic ICONIC”, faţă de „antropologicul spiritualist şi materialist” 
(adoptat de majoritatea). 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 oculte antice fac mare paradă de „esenţele 
spirituale şi esenţele materiale” din Om, ca un „microcosmos”. 

„Antropologicul ICONIC” creştin este în altă „logică”. Omul nu 
mai este un „produs evolutiv şi de structurare spiritual-materială”, ci 
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este o „SUPRASTRUCTURĂ” directă, „peste” Structura Spiritual-
materială a Naturii Cosmice. Biblic, se afirmă categoric, cum 
DUMNEZEU îl face pe Om doar la „sfârşitul întregii Creaţii cosmice” 
când ia „ţărâna-natura” (gata structurată) în care „SUFLĂ Chipul 
Omului”, ca Asemănarea CHIPULUI Lui DUMNEZEU. Deci Chipul 
Omului este o „SUPRACREAŢIE”, peste „structura Naturii Create”. 

Aşa Omul nu este o antropologie de Natură Cosmică (aşa cum se 
consideră de obicei), ci de CHIP DIVIN „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. 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 manifestare antropologică Natura”. 

Omul are „legile structurilor Naturii”, dar nu ca procese de confi-
gurare şi formare a omului, ci ca să „transforme” Legile Naturii în 
„Supralegi Umane”. Omul nu este „dependent” de Legile-Structurile 
Naturii, ci are menirea să le „ridice la Chipul de Suprastructură-OM”. 

Omul căzut în păcat se „dezbracă de CHIPUL DIVIN” 
(Suprastructura de Om) şi rămâne „Natura goală”, de unde starea 
Omului păcătos ca „robul Naturii”. 

Mistica Pustnicului Neofit este, pe aceste considerente, ca Chipul 
Suprastructural al Omului şi Chipul căzut al Omului, deci nu ca 
metafizica dintre DIVIN şi Creaţie, ci ca „Restabilirea ICONICULUI 
de Chip de Om”. 

Practica mistică iconică 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. 

Aşa practica ICONICĂ a Pustnicului Neofit Carpatinul începe cu o 
„antropologie ICONICĂ”, prin care să se facă de fapt practica mistică, 
altfel este falsificată şi nu ajunge la Chipul respectiv.  
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Antropologia Iconică 

Antropologia Iconică a Pustnicului Neofit nu este „Omul ca Suflet 
Spiritual (principii Divine) şi trup material (natură cosmică)”. Omul 
este „SUPRACHIP de Om”, ce Îmbracă şi întrepătrunde o „Natură 
Umanizată-asumată”. 

Omul se deosebeşte net de Natura Cosmică, o dată pentru că are 
SUPRASTRUCTURA-Supracreaţie de Om şi încă o dată pentru că 
„umanizează structura naturii asumate” (deci nu o are ca simplă 
natură). Natura din Om se face „Suflet şi Trup” tocmai prin umani-
zarea 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 pe care o ia 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. 

Neofit Pustnicul merge şi mai departe cu „antropologia sa Iconică”. 
Astfel, anticii cred Spiritualul Divin în „esenţele ce întrepătrund 
structurile Naturii”, pe când Neofit vede CHIPUL DIVIN transpus 
într-un Chip de Om, într-un Iconic Supraconfigurativ ce îmbracă 
Natura Omului, care nu se amestecă deloc cu structurile Naturii, dar pe 
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 într-o „atragere a naturii exterioare” în 
interiorul Spiritual al Omului. La Neofit este invers: este o „Atragere a 
Interiorului Omului” în Chipul „Omului SUPRAEXTERIOR”. La 
antici, mişcarea Omului trebuie să fie de la exterior spre interior; la 
Neofit, mişcarea Omului este de la interior spre supraexteriorul 
Chipului de Om. 

După Neofit, în interior, Omul nu are însuşi Chipul de Om, ci doar 
reflectarea întrepătrunzătoare a sa, adevăratul Chip de Om fiind un 
SUPRACHIP ce doar ÎMBRACĂ Natura Omului, încât orice orientare 
trebuie să fie spre acesta. De aceea Neofit Pustnicul nu face 
„metafizica Spiritualului faţă de trup” (care desparte spiritualul de 
material, sau Divinul de creaţie), ci face „ÎNTÂLNIREA dintre 
umanizarea interioară şi Om-Chipul Umanizării Naturii”.  
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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. 

Antropologia lui Neofit nu face „spiritualizarea de interior”, ci 
„ICONIZAREA de Supraexterior”, ce implică cu totul un alt „specific 
mistic”. 

Teologic creştin, Omul este unitate fiinţială de creaţie în „dihotomie 
suflet şi trup”. Noi Oamenii, urmaşii lui Adam şi Eva, avem o „dublă 
Origine”: 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 
totodată cu „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 configu-
rează 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 vor fi şi ele într-un „specific propriu”, în care 
DIVINUL adaugă „DARURI menite să curăţească păcatele moştenite 

şi să dezvolte virtuţile”, ca DAR de IUBIRE DIVINĂ pentru „restabi-
lirea creaţiei”. Aşa naşterea Omului este în „dublu memorial”, al unui 

CHIP DIVIN şi al unui chip umanizat de părinţi. Şi în „întrepă-
trunderea” 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 credeau că „Spiritualul Divin” intră în corpul Omului şi se 

stabileşte undeva în „adâncul-esenţa” sa, ca o „Scânteie Divină”, ce 
trebuie „desfăcută” ca să se „reîntoarcă” la Divin, să iasă din 
„structurile – memoriile naturii”. De aici mistica antică de „căutare a 

Scânteii Divine” din adâncul-interiorul Fiinţei noastre, prin înlăturarea 
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tuturor „memoriilor şi structurilor naturii” (care îngroapă tot mai mult 
Scânteia Divină). Metafizic, anticii consideră astfel pe Om ca: Nous-
Scânteia-Mintea Divină, Psiho-vitalul semispiritual şi Soma-corpul 

material. Omul obişnuit, în acest sens, ar trăi doar în partea „Psihică şi 
corporală”, fără Supraconştiinţa Scânteii Divine.  

În „viziunea iconică” a Pustnicului Neofit, Omul este natură uma-

nizată a părinţilor peste care SUFLĂ direct 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 şi 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 DUMNEZEU îl 
pronunţă în mod special şi aşa apare „noua făptură”. La Om, mai mult, 

Pronunţarea Divină este ca SUFLARE DIVINĂ. Şi, 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). 
Aici este insistenţa Pustnicului Neofit Carpatinul. Pustnicul vorbeşte 

de „Imago Dei” ca originea „Imago Ipse”. Întâi FIUL Lui DUMNEZEU 
Asumă un „chip creat”, Se îmbracă şi face acel Tainic Iconic Divin, 
care este „DIVIN Întrupat”, care se face apoi „Făptură Creată”. 
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Iconicul Creştin 

Deşi Taina Fiinţei Create, datorită păcatului, ne este parţial accesi-
bilă, sunt câteva „repere” ce ne conduc spre ea. Antropologia creştină 
în mod special nu a fost „net structurată”, pentru ca să lase orizont 

deschis „Tainei Create”, ce îşi evidenţiază tot mereu „Darurile 
Divinităţii”.  

Taina Fiinţei noastre Create, după 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 numai „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 exte rio-

ritatea. 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 că 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 numai 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 slab şi în mişcarea Duhului din sine, şi 

cel cu Duh slăbit în sine nu va Lumina în exterior.  
Practica duhovnicească creştină este pe acest „dublu suport” . Cei ce 

pun accent doar pe Duhul de interior se vor pomeni „goi” de Chipul de 
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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 că „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, fiecare evidenţiind pe celălalt. Persoana 
noastră este o totalitate şi o integralitate de interior şi exterior, care fac 
încă o mare taină, de Unire Iconică. 

Aici este specificul inconfundabil al creştinismului. 
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”, iar 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”, însă acestea sunt mereu în „contrarietate”, fiecare 
dorind acapararea-absorbirea celuilalt. A „dizolva” ego-ul în eul 
interior sau invers este 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 „Trans-
personalizare” 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 
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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 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 fiinţia-
lul de creaţie „stau faţă în faţă”, ca „Imago Dei şi Imago Ipse”, iar 
Harul reflectă „participarea reciprocă dialogală”. Participările Dialo-
gale 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 „Deschiderea de 
Har”, ca 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 PARTI-
CIPAREA 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”, care este Împărtă-
şibil, în care DIVINUL are ACTUL FIULUI şi SFÂNTULUI DUH, 
iar personalul de creaţie are de asemenea filiaţia şi duhul propriu de 
creaţie; ele se UNESC, deci, nu în „naturi fiinţiale”, ci în Comunul 
Iconic, în TRUPUL de Taină, Prefigurarea EUHARISTIEI. 
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Configuraţia 

Să vedem în continuare câteva „repere” de zisă „configuraţie”, care 
să nu fie luate şi considerate ca strictă „structură”, sau ca „sistem 
gnostic”. Ştiinţa este o realitate a „reperelor noastre de cunoaştere”. 
Tainele divine ale lumii sunt „traduse” de noi în modul nostru de 
percepere, care reprezintă totuşi nişte „indicaţii” de care trebuie să 
ţinem cont. Revelaţiile Divine sunt „reflectate” de noi în „adevăruri” 
pentru noi.  

Omul este „supranatură”, „cunoaştere şi răspuns”. Omul nu trăieşte 
„natura”, ci „transpune natura în răspuns dialogal”. Iată temelia 
„cunoaşterii omului”, fără de care se „dez-umanizează”, se face 
„natură închisă”. 

Chipul de „supracreaţie” al Omului este de „Origine” DIVINĂ şi 
chipul propriu de creaţie este „natură de creaţie”. Nu „natura îl 
modelează pe Om”, ci „omul modelează natura”, iată diferenţa Omului 
faţă de toate formele şi făpturile naturii. DUMNEZEU ia „ţărâna-
natura” în care „SUFLĂ Chipul de Om”, şi chipul de om face „natura 
umanizată – Om”. În Om nu mai este o simplă natură, ci o „natură 
umanizată”, ce-i dă alte „deschideri”. 

Omul trebuie văzut astfel în „menirea sa de supranatură”, altfel 
„cade în goliciunea naturii” (cum de fapt a şi căzut prin păcatul 
adamic). 

S-a încercat şi se caută o „restabilire” a Omului. Religia este axată 
îndeosebi pe această restabilire. Păcat că ştiinţa se limitează doar la 
„natura Omului”. 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”. Încercăm să 
descifrăm câteva indicii din tradiţionalul sumar al Pustnicului Neofit 
ce s-a mai păstrat.  

– 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 
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„principiile spirituale antice”, creează direct „formele gata structurate” 
(la antici principiile spirituale fac evolutiv structurările formelor). Iar 
„formele create” au, astfel, o „proprie structură de forma respectivă” 
(nu de Divinitate, dar în corelaţie şi armonie cu cea Divină). 

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”, 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”, iar forma se „răsfrânge” cu DIVINUL Acumulat în „proce-
sele structurale proprii”. „Activul în natură” este „forma”, care are 
„Supraactivul DIVIN” şi cu această „vitalitate” intră în propriile 
structuri. Anticii cred „activul” ca fiind în „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 comu-
nica Supraactivul DIVIN”. Şi de aici Mistica Iconică „suprastruc-
turală”. 

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 acumu-
lează permanent Supramemoriile DIVINE ca să-şi păstreze formele 
(fără de care s-ar pierde ca forme), iar 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 
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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. 

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 
către 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, iar formele la rândul lor „odihnesc 
frumuseţea” formelor în structurile proprii.  

Păcatul şi răul „rup” (dar nu despart) formele de Supramemorialul 
DIVIN şi aşa formele la rândul lor se rup, iar „memoriile rupte ale 
Formelor” se transpun în „memorii rupte de structură”, de unde 
„degradarea” formelor şi a structurilor, cu „adaosul 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 structurilor înseşi”. 
Aici se încurcă şi ştiinţa, care vede în „fenomenele structurilor” toată 
manifestarea naturii.  

Pustnicul Neofit porneşte de la „natura de Rai”, ca să poată deosebi 
„natura căzută”. 

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 Arhememo-
rialul 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, iar 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, care văd Viul în fenomenele structurale). 
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Viaţa în natură este în primul rând „inspiraţia Supramemorialului 
Divin” de către forma respectivă şi apoi „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, ceea ce este 
un amestec.  

Configuraţia Omului 

Omul este „supranatură”. 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 compensare, 
încearcă o „re-configurare de Chip de Om”. De aceea, după păcat, Omul 
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 „înomenirea” 
naturii.  

 
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 
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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 – al 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 tuturor oamenilor.  

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 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 „Deschiderea DIVINULUI în Creaţie”. 
Omul mai are şi Activul „Deschiderii Creaţiei în DIVIN”. Anticii se 
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„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”, încât nu se mai „umbresc”, ci se 
„transfigurează”. 

Prin acestea putem astfel să descifrăm câteva „repere din configu-
raţia Omului”. Pustnicul Neofit insistă pe Iconicul de „TRUP 
DIVINO-Creaţie”, care este „între” DIVIN şi Creaţie, ce nu atinge 
FIINŢA DIVINĂ (inaccesibilă) şi nici Fiinţa de Creaţie (ca să nu se 
amestece cu DIVINUL). În Iconic se Întâlneşte creaţia cu Divinul, se 
Îmbracă în Asemănarea Divinului şi se „În-dumnezeieşte” (nu se 
Dumnezeieşte). 

Practica mistică iconică este practica „Altarului Iconic” dintre 
Divin şi creaţie, pe care Divinul coboară şi creaţia se urcă. 

Şi, mai concret, să vedem 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”. Cum s-a menţionat, 
Omul nu are „formă de natură”, ci numai „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 „Integralitatea peste 
Suflet şi Trup”. Anticii cred că acest „Chip” este în „adâncul” Minţii 
care, şi mai mult, este într-un adânc tainic al „Inimii”. Neofit Pustnicul 
îl 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 este „raportul” dintre 
„structura naturii” şi „Suprastructura Divină”. Aici se încurcă mulţi.  
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IMAGO DEI este în SUFLAREA DIVINĂ ce se transpune într-o 
Imago Ipse-Persoană-Om, şi Imago-Persoană se transpune în natura de 
la părinţi într-o Structură de Suflet (reflectarea Divină din persoană) şi 
o structură de 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 struc turări”, ci un 
„Model-Chip de Structurare”. Omul se structurează după Modelul 
Chip-Persoană, care este transpunerea SUFLĂRII DIVINE din Om. 
Omul este deja prin naştere un „Chip-Persoană”, altfel nu şi-ar 
evidenţia şi o „structură de Om”. Copilul nu-şi dezvoltă persoana, ci 
îşi dezvoltă „structura potenţială din Chipul de Persoană propriu”. Mai 
mult, Omul nu se opreşte aici, numai la manifestarea structurilor, ci 
trebuie să mai facă şi o „dezvoltare a Persoanei în DIVIN”, ca Dialog 
Personal. Dacă Omul nu ar avea chipul de persoană, nu ar avea forma-
integralitatea prin care să se identifice pe sine şi prin care să facă 
răspunsul peste sine. Chipul de persoană îl 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 vede „viaţa şi manifestarea 
Omului”. Anticii confundă acest „corolar” al persoanei cu „formarea” 
persoanei. Prin păcat, persoana nu mai oglindeşte CHIPUL DIVIN şi 
aşa devine „goală”, căutând să compenseze goliciunea cu „adaosuri” 
de structuri din sine. Aşa Omul păcătos acumulează pe Chipul de 
Persoană doar „structurile sale interne”, care la rândul lor, fără să mai 
reflecte ca suflet Divinitatea, se fac structuri desacralizate, ce se 
repercutează şi pe structurile corpului, cu devenirea unor funcţii 
anormale. Dacă în natură formele rupte de Suportul Divin îşi distrug şi 
structurile, la fel la Om, dacă chipul-persoana nu mai este pe Suportul 
Divin, îşi schimbă şi propriile structuri. Mai mult, „centrarea Omului” 
nu mai este pe „persoană”, ci este o „centrare pe structuri”. De aici 
Omul Supraexterior-Persoană şi Omul interior-structură. 
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Sfinţii Părinţi Filocalici au încercat să găsească nişte „repere” de 
psihologie şi chiar fiziologie umană. Aşa, în analogie cu psihologismul 
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 pe INIMĂ-Sinele-Duhul”, de unde filocalicul de „Duh, 
Minte, trup”.  

Neofit Pustnicul face o „sinteză” mistică, în conturarea tainică de 
Iconic, fără să facă „sincretismul obişnuit al sintezelor”. În teologicul 
creştin nu se admit „sincretismele-amestecurile”, dar se admit 
„adâncirile şi lărgirile teologico-mistice”, aşa cum au făcut marii Sfinţi 
Filocalici. Specificul Carpatin al Pustnicului Neofit nu este o „neo- 
mistică”, ci o „transpunere caracterială” a modelului Filocalic. 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.  

Neofit Pustnicul recunoaşte „goliciunea” Omului exterior, dar 
insistă pe „reîmbrăcarea” lui, de aceea mistica sa este mistica iconică 
exterioară. Visul mistic al Pustnicului Neofit este „Haina Divină”, fără 
să contrazică „Lumina Divină din Interior”. Pentru Neofit, „Haina 
Divină” este „Lumina Divină” scoasă în afară, ca să „reîmbrace” goli-
ciunea Omului păcătos. Mai mult, pentru Neofit, 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. Neofit Pustnicul vorbeşte de taina 
„chipului de Filiaţie”. Dacă pentru Duh Prezenţa Divinului face 
penetrarea interioară, pentru iconicul neofitian, „Filiaţia” face 
„Reîntoarcerea la Divinitate”. În interior, Omul dezgroapă Divinul şi-l 
face Lumină în proprie candelă cu uleiul propriu. La Neofit, este 
„Reîntoarcerea Fiului risipitor”, care îşi „reaminteşte Filiaţia” şi aşa se 
întoarce la Tatăl. Mistica lui Neofit este direct evanghelică; cea 
filocalică este şi metafizică. Misticul Iconic nu aspiră la Lumina 
Duhului, dar 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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Iată specificul iconic.  
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”. Aşa, 

Mistica Iconică Carpatină este tot mistica duhovnicească, dar cu 
„evidenţa pe Filiaţie”. DUHUL este deodată cu FIUL şi în 
CONLUCRARE egală. 

La Neofit, 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 CHPUL de FILIAŢIE „mărturisit de DUHUL”.  

La filocalicii athoniţi şi slavi, este o tindere de „evidenţiere” a 

DUHULUI de către FIUL. La Neofit, DUHUL evidenţiază pe FIUL. 
Neofit este un „Hristologic” absolut.  

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”. Iar „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”, pentru 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”, iar 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” (căderea din acest CHIP fiind biruinţa păcatului).  

Filocalicii athoniţi au „tradus” aceste „chipuri evanghelice” şi într-o 
„metafizică de DUH”, de unde „interiorizarea Teologică”. 

Pustnicul Neofit carpatinul este un „Nicolae Cabasila” care eviden-

ţiază şi o „trăire teologică prin tainele ritualice”, prin chipurile iconice.  
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Pentru Neofit Pustnicul, persoana este „mintea şi inima iconică”, 
care se Unesc în CHIPUL de FILIAŢIE

37
. Şi CHIPUL de FILIAŢIE 

este Interiorizat de DUHUL, care „filiază structura Sufletului şi a 
trupului”, şi aşa DUHUL „Străluceşte şi mai mult”, cu „LUMINA de 
DUH”, care „scoate Interiorul” în „Haina Persoanei”, ca o „Podoabă a 
propriei Vieţi”.  

Mâncarea, între Divin şi Natură 

În practica mistică a Pustnicului Neofit Carpatinul, „specificul 
Omului” mai este legat 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”, theosis-ul mistic. 
Aceasta este „prescura mistică” ce trebuie să se prefacă în „Trup 
Hristic”. 

Mai întâi Omul asumă natura în persoana sa de filiaţie şi apoi o 
„oferă Domnului”. 

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-l 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 
întîlnire” între Divin şi natura creată. Natura creată are de  la Creator 
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 Acest „Personalism în sine” deosebeşte net „Isihasmul ICONIC” de toate 

misticile metafizice antice. 
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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”, aceea 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 identi-
tatea Divină. 

De aici Omul păcătos nu poate trăi fără un „consum de natură”, 
prin care să se „naturalizeze”. 

Mistic, Omul întâi trebuie să „umanizeze natura”, să o facă „Dar 
Divinului” şi după „îndumnezeirea naturii” să participe şi la „Ospăţul 
Euharistic”, al Împărtăşirii din „Trupul DIVINO-Creaţie. Omul nu ar 
trebui să „mănânce” o „natură simplă” şi nici doar o „natură uma ni-
zată”, ci numai o „Natură Transfigurată, EUHARISTICĂ”. De aceea, 
în creştinism, se face liturgicul acestei „naturi Transfigurate Hristice”, 
ca Împlinirea menirii Omului.  

În Rai era „Pomul Transfigurării”-Pomul Vieţii şi „pomul naturii goale 
de orice Divin-pomul demonic”. Zisa „interdicţie” de a nu „mânca” din 
pomul demonic este tocmai acest fapt, că Omul este Om doar prin 
„Mâncarea din Pomul Vieţii”. Ceilalţi „Pomi” din Rai puteau fi mâncarea 
Omului, că erau „natură pură”, pe care Omul trebuia să o umanizeze. 

De aici, la Pustnicul Neofit, şi un fel de „mistică iconică a mâncării”. 
La Neofit este o „asceză mistică”, nu o simplă „lege-morală”. 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. 

Deci la Neofit Pustnicul zisa „mistică a mâncării” nu este „naturism 
şi vegetarianism şi nici terapeutică naturală”, ci este „Ritual Liturgic”

38
. 
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 Noi, pe „lângă” această mistică a Mâncării, facem apoi şi o zisă „Medicină 

Isihastă”, pe baza observaţiilo r de efecte cu adevărat terapeutice ale 

modalităţii acesteia. 
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Omul are „Menire Eclesio-Sacerdotală”, de a face din natură 
„templu şi prefacere Divino-Creaţie”. Natura se face templu prin 
„umanizarea în Om” şi se face Trup Divino–Creaţie prin „Oferirea ca 
Dar Divinului”, ca apoi să se facă „Ospăţul Euharistic”. Omul nu se 
poate opri doar la „umanizarea naturii”, că ar 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”, care 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”. 

Neofit Pustnicul face această distincţie mistică între „consumul 
naturii” şi „transfigurarea naturii”, şi aici este „mistica mâncării iconice”. 

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 „umanizarea naturii”. 
A nu te mai lăsa „robul consumării naturii” este prima încercare de 
umanizare a naturii. Neofit Pustnicul nu se opreşte aici, ci tinde spre 
„transfigurarea naturii”, de unde Iconicul Ascezei sale, al „Chipului 
Pâinii”. 

Tot caracterul „Ascezei Mâncării” la Neofit Pustnicul este „Chipu l 
de Taină al Pâinii”, tocmai iconicul mistic al „mâncării Omului”. 

Indiferent ce ai „mânca”, numai 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”

39
. 

Omul este chipul iconic în taina legăturii naturii cu Divinitatea. 
Omul prin mâncare „asumă natura”, pe care trebuie să o facă „Dar 
Divinului”, ca prin Unirea Divino-Natură să se facă Transfigurarea 
Euharistică ca Trupul Hristic, ce este „Pâinea Veşniciei”. Când Omul 
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 Şi noi, ca Medicină Isihastă, insistăm pe „medicamentul miracu los al 

Chipulu i Pâinii” 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 necoaptă”). Vezi „Reţetele Medicinii isihaste”.  
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va ajunge să „ofere” Divinului toate „asumările sale din natură”, atunci 
va ajunge să se „hrănească doar cu Trupul Euharistic”. 

Nevoinţa practicii mistice a Pustnicului Neofit este astfel o 
nevoinţă ascetică, dar şi cu tinderea la „nevoinţa iconică a Pâinii 
DIVINO-Natură”. Mai mult, mâncarea prin „chipul pâinii”, chiar dacă 
este „pâinea naturii”, se face încet-încet o „prefigurare” de euharistie. 

Asceza mâncării Pustnicului Neofit este o „prefigurare a euharis-
ticului”, tocmai prin insistenţa ca mâncarea practicii mistice să fie în 
predominanţă cu acest chip de taină. 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 păca-
tului mai mare. Sfinţii cu „nestricăciunea trupului” dovedesc această 
transfigurare a naturii. Bolile, la fel, sunt distrugerea naturii.  

Urmarea păcatului la Om este „moartea”, despărţirea chipului 
Omului de natura asumată. Omul se „dezbracă de natură”, se dezbracă 
de Divinitate şi aşa gol rămâne „omul păcatului”. Chipul Omului ca 
persoană de Om este veşnic şi nemuritor, dar în „goliciunea” sa se 
singularizează până la „iad”. 

Gestul Iconic, între Fiinţă şi manifestările ei 

Pentru mistică, o problemă delicată o constituie „Fiinţa şi mani-
festările” ei. Teologic, Fiinţa în Sine Divină este inaccesibilă.  

Neofit Pustnicul aminteşte şi de o „Fiinţă de Creaţie”, care are 
„accesibilitate” totuşi. Filosofic, 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 numai dacă are o 
„Înrudire” cu Fiinţa în Sine Divină, pentru că „două” Fiinţe „separate” nu 
pot fi. Fiinţa Divină Tripersonală dă această posibilitate. Aşa Fiul lui 
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Dumnezeu asumă şi un „Chip de Filiaţie de Creaţie”, care astfel devine 
„Fiinţa de Creaţie”. De aici, pentru Neofit Pustnicul, Taina Chipului de 
FIU este Taina Fiinţei Create şi însăşi Taina Omului. Iată cum Mistica 
lui Neofit devine o „Mistică între FIINŢĂ şi manifestările ei”. 

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 „manifestările Divine”. Biblic, 
Divinul creează forme de creaţie, care au „potenţa” de „proprii struc-
turări 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 iconică 
a Pustnicului Neofit, ca „mistică între Forme”, nu între „structuri şi 
manifestări”. 

Taina Chipului de Formă-Fiinţă Creată este Taina Dialogului mistic 
iconic.  

Omul este prin excelenţă Taina Dialogului dintre „Chipuri-Forme 
Fiinţiale”. Chipul de Persoană-Om este Chipul de Fiinţă de Creaţie, 
care se „reflectă” pe sine în manifestările interne proprii, dar totodată 
oglindeşte şi răspunsurile direct personale ale altor Chipuri Personale. 
Această „supracapacitate” a Chipului de Om-Persoană este realitatea 
misticii lui Neofit. Chipul de Persoană-Om este Iconicul şi al oglindirii 
Fiinţiale şi al manifestărilor acestora. Chipul de Persoană-Om este 
Integralitatea Formă şi structuri-manifestări, şi, mai mult, a răspun-
sului dialogal al acestora. 

Persoana-Om reflectă şi Spiritualul şi materialul şi „peste” acestea 
ca duhovnicescul transfigurativ DIVINO-Creaţie. 

Gestul Iconic al Pustnicului Neofit este deodată şi Spiritual şi 
Corporal şi Duhovnicesc, fiind greşit interpretat de unii necunoscători 
ca o „mistică psihologică şi chiar fiziologică” (de unde suspiciunea de 
mistică de stil yogic, zen, etc.). Cine înţelege Modalitatea Iconică va 
vedea că este total deosebită de orice psihologism şi fiziologism, fără 
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să le excludă, dar incluzându-le în Taina Iconicului Personal (ce se 
deosebeşte net de impersonalismul misticilor metafizice antice şi 
esoterice). 

Iconicul misticii Pustnicului Neofit este taina transfigurării naturii 
şi a Dialogului cu Dumnezeu, 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.  

Gestul şi Cuvântul 

Încă o problemă în mistică este „Invocarea Cuvântului”. 
Se zice obişnuit că Omul este „fiinţă raţională”, prin care este şi 

„Cuvântătoare”. Neofit Pustnicul extinde aceasta, caracterizând pe Om 
ca „Fiinţă-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, ceea ce este greşit.  

De aici „specificul” Pustnicului Neofit, ca „Exprimarea de CHIP-
PERSOANĂ”, din care se deschid şi exprimările celelalte. Însă Gestul 
Iconic este cel mai reprezentativ pentru această Exprimare. 

Ca practică, astfel, Gestul Iconic asumă atât „raţionalitatea minţii, 
cît şi invocaţiile Cuvântului”. Gestul Iconic este „Ritualic Sacramental”, 
care, în primul rând, prin „Forma Ritualică” 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”, iar Invocarea este „deschiderea” în con-
ţinutul 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 a Pustnicului Neofit nu se foloseşte „Invocarea 
prin însăşi Invocare”, ci „Invocarea peste Ritualul-Forma Sacră”. 
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Reducerea misticii doar la o „Invocare” nu mai este mistică iconică. 
Tendinţele „anti-ritualice” şi înlocuirea cu „Invocarea-Cuvântul” sunt 
o „rupere” între FORMĂ-CHIP şi Exprimarea ei. 

Misticile folosesc mult „Invocările”, cu diferite „Formule Sacre”, 
care au, într-adevăr, „realitatea” lor, dar în Practica Iconică a Pustni-

cului Neofit „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, dar pentru Neofit 

Pustnicul 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, senti-

mentale 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. Neofit Pustnicul spune ucenicilor săi că pot 

folosi şi Invocările unor Cuvinte-Rugăciuni, dar numai prin condiţia să 
fie totodată cu „Gestul Iconic de Închinare”. După Neofit, „Invocările 
singulare” produc la cei 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, şi declanşează alte „auto-sugestii ascunse nocive”. 

Mentalul Omului păcătos este aşa de „sugestionabil”, încât se influen-
ţează permanent. Oprirea mentalului pe „formule-invocări” este o 
„mentalizare” a Omului şi nu o „Integralizare a sa ca PERSOANĂ”. 

Misticile de „mentalizare” au tinderea unor zise „spiritualizări”, care 
se dovedesc adesea nişte „auto-sugestii” chiar anormale. Păcatul este 
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cea mai mare „auto–sugestie patologică”. Neofit Pustnicul are o „frică 
mistică” de tot complexul mental în care sunt „auto-sugestiile”. De aici 
mistica sa de GEST-PERSOANĂ, în care mentalul însuşi face Gest de 

Închinare, tocmai ieşirea din „auto-sugestii”. Zisele „concentrări” prin 
mental sunt „respinse” de Neofit Pustnicul. Adunarea-Centrarea pe 
Forma-Chipul-Persoană este considerată de Neofit ca „singura Integra-

lizare nedistructivă”. 
Atenţie şi iarăşi atenţie, ca Gestul Iconic să nu se facă prin con-

centrare mentală, ci prin „Integralizarea-Persoană”, ca Ritual şi nu ca 

Invocaţie, ca Taina CHIPULUI de FILIAŢIE, nu ca „impersonali-
zare spirituală”, ca TRUP al CUVÂNTULUI, nu ca Trupul făcut 

Cuvânt. În Gestul Iconic nu se prefac unele în altele, ci totul se preface 
în GEST ICONIC şi se asumă de însuşi GESTUL-Chipul de Filiaţie. 

Pentru Neofit Pustnicul, 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”, iar 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 Vederea Persoanei Divine, la Neofit întâi este GESTUL-CHIPUL 
PERSOANEI care aduce Lumina, iar Lumina se Vede prin GESTUL 

ICONIC. 
La Neofit Pustnicul, CHIPUL de FILIAŢIE este Cel care ADUCE 

DUHUL şi DUHUL nu preface FILIAŢIA în DUH, ci dă o şi mai mare 
STRĂLUCIRE CHIPULUI de FILIAŢIE şi prin acesta accederea la 
TATĂL, ca accedere la TREIMEA DUMNEZEIASCĂ. Fondul Mistic 

este acelaşi, dar maniera de exprimare este în specific propriu. 
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Practica Gestului Iconic 

Toate relatările despre mistică vorbesc de cele Trei Trepte: purifi-
care, iluminare, unire. 

În specificul Pustnicului Neofit, paradoxal, se începe direct cu 
„unirea”, din care vor decurge purificarea şi iluminarea. Neofit 
consideră că unirea este în potenţă şi datorită acesteia sunt posibile 
purificarea 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 cîteva „forme de Gest” ale Practicii Iconice 

după tradiţionalul Pustnicului Neofit Carpatinul.  
Este o Practică „mobilă şi imobilă”, în mişcare şi în nemişcare. 
Neofit este realist, 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 a simţirii, ce răbufneşte în mistic. Asceza şi exerciţiile de 
concentrare sunt modalităţile vechi. Creştineşte 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 ce 
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 
alţii. Asceza şi concentrarea mentală sunt mai mult un „psihologism 
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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. Vieţui-
toarele 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 
nici un 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 care te caracterizează” pe tine, sau un Gest în care tu ai 
potenţa mai mare, sau altul în care eşti mai slab (pe care să-l întăreşti). 
Pentru cel Duhovnicesc se indică Gesturi creştineşti, de închinare şi 
dăruire faţă de Dumnezeu. 

Să te „Retragi în Gest” este dictonul Neofitic. Degeaba te retragi în 
pustie, dacă nu faci „Retragerea în Gest”, că nu vei şti niciodată ce este 
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adevărata retragere. Misticile antice vorbesc de „Interiorizare”. 
„Retragerea în Gest” a lui Neofit nu este interiorizare, 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, 
mai întâi, trebuie 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 (lucru de 
neadmis în creştinism). Dumnezeu în mod direct stă „Despărţit” de 
creaţie, ca să se poată face „Dialogul” Creaţie-DIVIN. DUMNEZEU 
nu stă în „Sinele” nostru de Creaţie (anticii spun că Divinul este chiar 
Sinele nostru), ca să ne lase „Identitatea Personală proprie”, fără de 
care nu putem face DIALOGUL INTERPERSONAL. DUMNEZEU 
însă VINE către PERSONALUL nostru şi aşa se face „ÎNTÂLNIREA”, 
nu „contopirea” panteistică. 

Se zice că demonii (îngeri căzuţi) nu mai au „DIALOGUL”, ci doar 
„auto-monologul” şi aşa au pierdut „LUMINA”. De aceea Pustnicul 
Neofit exclude din practica sa orice mentalizare şi interiorizare, ca să 
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evite total „auto-monologul demonic”. Lumina este numai DIALOGUL 
INTERPERSONAL. 

Gestul Iconic de Închinare este CHIPUL FIULUI şi Starea în Gest 
este CHIPUL SFÂNTULUI DUH. 

 
Doamne, cînd vreau să Te caut pe Tine, mă regăsesc pe mine şi 

când Te regăsesc pe Tine mă caut pe mine... De ce, Doamne, Tu vrei 
să fii întotdeauna „deosebit” de mine ? 

Eu tânjesc după contopirea cu Tine, dar Tu mă opreşti şi între 
mine şi Tine pui Palma Ta Ce-mi atinge inima... Da!... Altfel eu n-aş 
mai „exista” şi ce rost întâlnirea noastră ar mai avea?... Ca eu să 
„exist” stai mereu deoparte, ca dorul meu niciodată să nu ia sfârşit!... 

 
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 care 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-ASEMĂ-
NAREA CHIPULUI DUMNEZEIESC este accesibil şi comunicabil.  

Actul Divin de creaţie are Taina „ÎNTRUPĂRII-Naşterii” FIULUI 
Lui DUMNEZEU şi în Chipul Lumii. Anticii văd o simplă manifestare 
de spiritual DIVIN, cu o diversificare de fenomene ale acesteia. 
ÎNTRUPAREA FIULUI Lui DUMNEZEU este de altă modalitate şi în 
altă Logică. Lumea nu este o „manifestare”, este un Act de Naştere, 
din care apoi iese manifestarea. 

Fără această bază, nu se înţelege viziunea iconică a Pustnicului 
Neofit Carpatinul.  

De aici şi specificul misticii iconice, ca ACTUALIZAREA Perma-
nentă a MEMORIALULUI de NAŞTERE. „Mobilul Vieţii” Create 
este MEMORIALUL de Naştere Permanentă a FIULUI Lui DUMNEZEU 
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în Lume şi totodată RĂSPUNSUL Lumii ca Act 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, rugăciunea, 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 Originilor, 
ca: Actul Divin de proprie Creaţie; actul de naştere din natura 
creată (Părinţi). 

 Ritualul de Răspuns propriu al acestor Actualizări, ce este 
Rugăciunea Personal-Individuală. 
 

Rugăciunea Iconică a Pustnicului Neofit Carpatinul este o Rugă-
ciune Ritualică, RE-memorialul Naşterii de VEŞNIC Chip de Filiaţie. 

RITUALUL Cosmic al Lumii îl face direct FIUL Lui DUMNEZEU, 
prin LITURGHIA HRISTICĂ, dar Ritualul propriu îl face fiecare în 
parte, ca o „pregătire de integrare” în cel Cosmic. 

Nimeni nu poate face Actul Divin al LITURGICULUI în Sine, 
decât numai 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. Iar fondul ambelor este Taina RITUALULUI MEMO-
RIALULUI de NAŞTEREA VEŞNICEI FILIAŢII. 
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Fiecare zi este o „NAŞTERE din NOU” şi Viaţa este o VEŞNICIE 
de NAŞTERI din NOU. Taina PEMANENŢEI 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 nicio 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 nici un chip, este rugăciunea doar în 
„credinţa şi aşteptarea” Arătării Sale dincolo de toate chipurile. Este o 
„centrare-suport pe un Activ” al tău, de „credinţă şi aşteptare”. În 
practica iconică a Pustnicului Neofit, „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 despre „De-corporalizare” 
(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 „Înduhovnicirea prin 
DUH” (trecerea Creaţiei dincolo, în cele DIVINE), iar ICONIC este 
„Înduhovnicirea prin ÎNTRUPAREA Lui HRISTOS” (Venirea DIVI-
NULUI în cele create). 
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Obişnuit este orientarea creaţiei spre Divin, iar Iconic este orien-
tarea 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-identi-
ficarea” 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. În cealaltă modalitate 
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 Iconicăa 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 
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 tale proprii. Cântă zilnic 
Imnul Naşterii lui HRISTOS, care este însuşi Gestul de Închinare. Iată 
începutul Rugăciunii Iconice. 
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Fă această practică zilnică a Gestului Închinării, nu numai în faţa 
Icoanei de Naştere, ci şi în toate împrejurările, ca o rugăciune de toată 
vremea. Gestul Închinării este „Iconizarea-Hristificarea-Naşterea 
permanentă din Nou” a Vieţii. 

 
IUBIREA Lui DUMNEZEU este să Coboare mereu în Lume şi 

Iubirea Lumii este să Primească mereu Întruparea Divinului în sine şi 
aceasta este Veşnica Naştere din Nou, este Rugăciunea, Chipul 
LITURGHIEI... 

 
Practică Gestul Închinării neîncetate, şi aceasta este CHIPUL 

Rugăciunii.  
 
Pleacă Capul, Mintea şi orice simţire în Gestul ÎNCHINĂRII, orice 

formă şi orice chip fă-le să se ÎNCHINE şi aşa totul se face 
„ICOANA- CHIPUL” unde se ÎNTÂLNEŞTE DUMNEZEU cu Lumea 
şi Lumea cu DUMNEZEU şi se fac „ACELAŞI TRUP-ICOANĂ”. 

 
Începe să te „Rogi” cu „Gesturi Ritualice”, care ne „Rememorează” 

Sacrul din noi. Ridică mîinile în sus cu rugăciune către Dumnezeu Cel 
din „Înălţime”, din care „curge” Viaţa lumii. Pleacă în închinare capul 
în jos, Gest prin care-L „recunoşti” pe Dumnezeu ca pe Dătătorul 
Vieţii. Pune mâinile la piept în dreptul inimii şi fă-te ca un „altar” 
propriu, pe care să Vină Dumnezeu şi la tine. Desfă braţele lateral, ca 
preînchipuire că Divinul Se „ÎNTRUPEAZĂ” în toată Fiinţa ta, Suflet 
şi Corp. Faceţi aceste simple „Gesturi Sacre” şi „Memoriile Sacre” se 
vor „trezi”. 

Persoana Omului are în primul rînd „primirea”, de unde partici-
parea 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 tău. Nu 
„admite” psihic nici 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 de încăpăţânare. Te vei 
bucura de unire şi comunicare. Fii în dialog (păcatul demonic face 
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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. Nimic nu poate copleşi Bucuria 
Vieţii în sine, tu trebuie s-o cultivi şi peste propriile suferinţe. Impune-
ţi un zâmbet permanent. Suportă şi ce nu-ţi place la alţii şi treci peste 
toate defectele lor (care sunt legate de caracterul propriu). Nu mustra 
direct, nu spune greşelile, 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 mîine; nu-ţi fă iluzii, lasă totul la 
momentele lor. Timorarea este slăbănogirea Sufletului. Fii optimist, 
chiar dacă lucrurile par total încurcate; crezi în rezolvarea miraculoasă. 
Toate simptomele de boală, toate certurile, toate contradicţiile, greşe-
lile tale şi ale altora, consideră-le trecătoare şi tu astfel vei rămâne 
neatins. Chiar dacă ai avut şi mai ai crize violente, toate vor trece; nu 
admite teama că va fi mai rău, ci mai bine. Nu admite tristeţea după 
greşeli şi conflicte, lasă-le la momentul când te vei analiza pe tine (la 
spovedanie mai ales). Mulţi fac o scrupulozitate patologică din toate. 
Nu abandona activitatea, chiar dacă nu te simţi bine şi dai randament 
puţin. Cât ai fi de bolnav, nu renunţa la un ceva activ, cât de cât. 
ODIHNEŞTE-TE! Viaţa are o Supralege, a ODIHNEI SACRE, 
indiferent de stare. În această ODIHNĂ nu mai contează nicio 
evaluare, este DARUL Lui DUMNEZEU peste toate considerentele. 
Bucură-te şi tu cu adevărat de acest miracol.  

 
„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 „dinamic”, 
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, care produc scurgeri 
şi explozii energetice permanente, ce secătuiesc şi ultimele rezerve. Unii 
au nişte hiperfuncţii (sau hipofuncţii) în anumite organe, tot din această 
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cauză. Datorită sedentarismului, noi avem părţi ale Corpului aproape 
fără mişcare, unde se depun majoritatea reziduurilor alimentare. Mobi-
litatea este pentru noi ca şi respiraţia, în activul vieţii. Noi, creştinii, 
suntem învinuiţi că neglijăm „îngrijirea” corpului. În sensul nostru 
mişcarea este o „capacitate” a vieţii, ce nu are „scop” în sine, ci este 
doar o modalitate de activ. Nu are scop de a „stăpâni funcţii şi organe”, 
ci ca să fie o trecere liberă a mişcării prin tot corpul. Nu faceţi din 
mişcările corpului „religie”, că este patologic, ci consideraţi-le propriile 
dumneavoastră mişcări, ce nu au de-a face cu religiosul. Ritualul nu este 
„mişcare”, ci „Gest Sacru”, ce înseamnă altceva. Mişcarea este o 
„dăruire de hrană” organelor izolate şi blocate de boli, care singure nu 
mai pot primi. Unii prea „religioşi” resping aceasta, ce este o „refuzare 
de ajutor celor ce nu se mai pot mişca”. Celor fără mâini şi picioare le 
dai posibilităţi de mişcare sau îi poartă altcineva. Mişcarea este tot aşa 
de necesară şi „terapeutică” precum „hrana alimentară”. „Energiile 
corporale”, în natura lor, nu pot fi Sacralizate”, ci doar folosite în 
vederea Ritualului Sacru. Nu vă concentraţi pe trasee energetice, că este 
periculos, noi nu avem în vedere decât „mişcarea ca atare”, restul să se 
facă după fiziologia propriu-zisă; noi trebuie să păstrăm cu atenţie doar 
„capacitatea de mişcare”, doar aşa „memorialul în sine” se va trezi 
(dacă intervenim noi cu diferite concentrări, putem preface şi denatura şi 
mai rău „memorialul fiziologic adevărat”). 

Obişnuiţi-vă să aveţi o „poziţie de rememorare mobilă perma-
nentă”, după propriul specific şi propria boală (de cap, de trunchi sau 
de membre). Sunt forme de „mobilitate din stare statică” (poziţii diferite 
fixe ale unor părţi organice); „mobilitate semistatică”; „mobilitatea 
activă”, prin mişcări directe şi repetative (cum sunt mişcările forţate). 
Mai este o mobilitate „psiho-mentală directă”, prin concentrări mentale 
directe. Noi ne ferim de „pericolul magic” al „mobilităţilor energtice”, 
dar nu excludem „normalul mobil” al energiilor, care este „mişcarea 
obişnuită” a noastră. Folosiţi mişcarea în practica gestului, ca mobili-
tatea memorialului propriu. Ridicarea capului, plecarea, întinderea 
mâinilor-braţelor, închiderea sau deschiderea ochilor, etc. sunt des 
folosite în rugăciune. Aplecaţi-vă cu fruntea la podea, şi staţi aşa un 
timp, este modul de rugăciune al Sfântului Moise arapul. Sfântul 
Pahomie cel Mare se ruga doar cu mâinile în sus. Alţii în genunchi, 
după specificul propriu.  
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În rugăciune unii folosesc respiraţia. Şi unii Sfinţi Filocalici o 
recomandă. Pentru lumea de astăzi, cu atâtea „păcate corporale”, 
respiraţia este un punct de mare valoare. Respiraţia deschide, desface şi 
uşurează mişcarea memorialului atît corporal, cât şi sufletesc. Respiraţia 
este corespondenţa „mişcării neîncetate” a vieţii în general. Respiră 
adânc mai ales dimineaţa şi seara (pe nemâncate), cu încordarea 
diafragmei abdominale şi dilatarea întregii zone viscerale (cât mai mult 
timp) şi foloseşte această stare în gestul tău. Isihaştii filocalici erau 
învinuiţi că se concentrează în „buric”. Abdomenul este „locul 
patimilor” şi al „stricăciunii”, şi de aceea trebuie „spălat” zilnic, deci ca 
mobilitate, nu ca scop în sine. Intrarea minţii în inimă, de asemenea, este 
o „mobilitate” a „locului gîndurilor rele”, că inima este „memorialul 
minţii”, care trebuie „spălat şi curăţat” pentru a te putea ruga „curat”. La 
fel, desfacerea şi dilatarea zonei pieptului, ca şi întinderea membrelor, 
sau îndreptarea coloanei vertebrale, toate ca „mobilităţi” de „igienizare”, 
folosite în Gestul Iconic, pentru facilizarea lui.

40
  

Se zice despre Pustnicul Neofit că şi la bătrâneţe făcea închinăciuni 
şi metanii şi le indica ucenicilor săi această practică de mare importanţă.  

Spălarea cu apă este importantă pentru noi, cei de astăzi, intoxicaţi 
de toate murdăriile. Pustnicii care aveau aer curat şi mîncarea naturală 
şi minte tot curată nu „miroseau a hoit”.  

 
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 exclud fasolea boabe şi alte 
boabe fierte. Se insistă pe Pâinea Pustnicească Necoaptă, care în 
Tradiţionalul Pustnicului Neofit Carpatinul este însăşi emblema chipului 
pustnicesc. Este şi dictonul: „Cine nu mănâncă Pâinea Pustnicească, să 

                                                 
40

 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). 

Suspicioşii să fie mai atenţi la aceste repere.  
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nu îndrăznească să fie Pustnic” 
41

. O altă regulă strictă este să nu se facă 
nicio activitate până nu se îndeplineşte mai întâi Practica Rugăciunii 
Iconice, precum 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 o condiţie permanentă, dar să nu fie 
„vătămare de trup”. Mulţi au pierdut „tradiţionalul sănătos de post”. 
De aceea Neofit Pustnicul insistă pe pâinea pustnicească, fiind baza 
unei hrane ce acoperă cerinţele esenţiale ale biologicului nostru. 
Pâinea coaptă şi mai ales albă îl îmbolnăveşte rapid pe postitor; 
dulciurile şi fierturile, de asemenea. Mulţi fac carenţe de vitamine 
(scorbut şi anemii), din lipsa de verdeţuri crude. Neofit Pustnicul îl 
obliga pe ucenic să mănânce zilnic pâinea pustnicească şi urzicile 
sălbatice, crude sau uscate, care au toate elementele hrănitoare. Semin-
ţele ca jirul, alunele, nucile, seminţele de dovleac, acopereau necesarul 
de aşa-zise grăsimi. Se admitea şi câte o mâncare fiartă, ca mămăliguţă 
pripită, cir de grâu, unele verdeţuri cu bureţi, dar în general se mânca 
doar crud şi natural. Mulţi postesc incorect, cu ceaiuri şi dulciuri, cu 
fierturi de fasole, cu exces de ulei etc. ce îmbolnăvesc.

42
 

 
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. 

                                                 
41

 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.  
42

 Vezi şi lucrarea noastră „Reţetele Medicinii Isihaste”. 
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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, redu toate celelalte preocupări şi dedică-te 
practicii, care să fie toată preocuparea ta de bază. Cine nu are „Dorul 
Practicii”, nu are „Dar de Mistică”. Adesea stai de vorbă cu duhovnicul 
şi eventual cu un altul care de asemenea face Practica, altfel te închizi în 
tine, cu „patologii fixiste” periculoase. Nu te crede „deştept”, că tu deja 
înţelegi Tainele. De eşti încă între oameni mai mulţi, nu le arăta ce 
practici tu; să fie în taină. Insistă pe Dialogul Rugăciunii Iconice, care 
este Dialog de 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 li 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 Gestul însuşi. 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 sunt 
Sufletul şi Corpul tău. Chipul-Forma ta este Asemănarea CHIPULUI 
DIVIN, ce este PECETLUIT pe ea ca o SUPRAFORMĂ, încât Forma-
Chipul tău este o „Formă DIVINO-Umană”. Pe această Formă-Chip 
este VIUL DIVIN şi Viul Fiinţei tale şi aici este „Respiraţia Vieţii”, 
care apoi se introduce şi în Suflet şi în Corp. 

Aşa, fă Practica „Respiraţiei VIULUI prin Forma-Chipul Persoanei” 
tale Divino-Umane. Urmăreşte Respiraţia aici. Inspiră adânc VIUL din 
ICONICUL Formei-Chipului ce te Îmbracă, care să intre până în Suflet şi 
Corp, şi din Interiorul tău Expiră cu Gest de ÎNCHINARE tot ce este 
Minte şi Simţire, care intră în Forma-Chipul ICONIC, unde se vor 
ICONIZA, ca să se poată Reîntoarce Transfigurate. Şi după ce te 
„linişteşti” prin aceasta, fă apoi DIALOGUL ICONIC propriu-zis cu 
DUMNEZEU, dincolo de toate.  
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