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I 

PRACTICA ISIHASTĂ 
 

Părintelui Avva  

şi Duhovnicului meu  
Arsenie Praja,  

Pustnicul din Cheile Râmeţului 
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INTRODUCERE 
 
 
Modelele Sfinte sunt pentru noi mai mult decât „orientări”,  

sunt ICOANE cărora ne închinăm. Este un PROTOTIP şi din 

acesta sunt apoi COPIILE-Modelele, ca Asemănări. Pictura 

creştin-bizantină are acest „canon-regulă”, de a se respecta  

cu stricteţe PROTOTIPUL după care se fac apoi toate 

Modelele-Reproducerile. Orice Reproducere poate fi la rândul 

ei un Prototip pentru celelalte Reproduceri. 

Am putea numi Filocalia Erminia-Modelele Misticii creş-

tine. Nu te poţi abate de la Modelele respective, dar după 

acestea pot fi multe Reproduceri, chiar dacă se transpun 

într-un Specific propriu. Orice Copie trebuie să fie Asemănarea 

Modelului, dar Copia are un propriu al ei care „lărgeşte”  

Modelul fără să-l falsifice. Uneori, Copiile sunt mai reuşite 

decât Modelul. 

În acest sens este şi relatarea noastră, al unei COPII 

Filocalice CARPATINE pe care încercăm să o evidenţiem. 

Modelul PROTOTIP Filocalic este transpus într-o COPIE 

de Specific CARPATIN. Ne spune Însuşi DOMNUL că 

Ucenicul trebuie să ajungă la măsura Învăţătorului.  

Vă prezentăm, în această relatare, o COPIE CARPATINĂ 

a Modelului PROTOTIP Filocalic, prin Pustnicul Neofit care 

a reuşit să fie „pe măsura” Chipului Filocalic şi totodată în 

specificul său. 
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Se ştiu destul de bine marile COPII ale PROTOTIPULUI 

FILOCALIC, care sunt Modelele: Sinait, Studit, Athonit, Slav. 

Vorbim şi noi de un Model al nostru, CARPATIN.  

Şi îl luăm ca Model pe Pustnicul Neofit care face parte 

din tradiţia Eremiţilor Râmeţului din Carpaţii Apuseni.  

El este, de asemenea, o COPIE a Specificului-Caracterului 

Autohton Daco-Roman. Moldova este mai aproape de ruşi 

şi, de aceea, caracterul Filocalic Slav şi-a pus o oarecare 

amprentă [asupra spiritualităţii]. Muntenia este mai orientată 

spre Greci şi Ierusalim. Ardealul, mai izolat, şi-a păstrat mai 

mult specificul Autohton. 

Aceste specificuri sunt doar transpuneri de COPII ale 

UNICULUI Model-PROTOTIP Filocalic, dar pentru fiecare 

în parte prezintă importanţa lor caracterială. Carac terul de 

Moştenire are un mare rol, ca modalitate de transpunere. Nu 

poţi niciodată desfiinţa Caracterul, pentru că distrugi tocmai 

„matricea” de formare, ceea ce va falsifica apoi totul. Doar 

păstrarea Caracterului garantează şi menţinerea Modelului. 

Noi facem o prezentare dublă, de fapt, o dată ca specific  

strict şi încă o dată ca transpunere a acestuia în „Copiile 

noastre”, ale celor de astăzi. Comentariile noastre faţă de 

Specificul tradiţiei Pustnicului Neofit sunt poate subiec tive, 

dar prin acestea încercăm să Redescoperim „COMOARA cea 

ascunsă în Ţarina” CARPATINĂ. 
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Cele ŞAPTE CAPETE  
despre VIAŢA ISIHASTĂ, după tradiţia  

Pustnicului NEOFIT CARPATINUL 
(Parafrazare la „Manuscrisul Unui Isihast”)1 

MOTTO: 

Metanie până la pământ 

1. DOAMNE, Tu m-ai Creat după CHIPUL Tău DIVIN 

şi Chipul meu Creat are Asemănarea Lui.  

2. CHIPUL Tău este de o SUPRASTRĂLUCIRE orbitoa-

re, dar şi Chipul meu este în Asemănare.  
3. Tu eşti DIVINUL şi eu sunt Creaţia, fără amestecare.  

4. Eu în FAŢA Ta sunt ca o Scânteie înaintea SOARELUI. 

5. Dacă nu Te-aş VEDEA, aş cădea ca şi „îngerul-demon” 

în autodivinizare. 

6. DOAMNE, DOAMNE, ce „prăpastie alunecoasă” este 

„autodivinizarea”... golul-hăul. 

7. De aceea, cu Fruntea la Pământ, la PICIOARELE Ta le, 

fac Metanie şi Privesc doar în SUS la Tine, să nu mă amăgesc 

în mine. 

8. Să URC spre Tine, DOAMNE, este Libertatea mea şi 

niciodată să nu „cad” în „autoamăgirea golului-auto-

diviniză rii”. 

                                                                 
1
 Însemnările unui pretins ucenic al Pustnicului Neofit.  
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9. Metania cu Fruntea la Pământ, înaintea Ta, este 
URCAREA mea spre Tine, ADEVĂRATA DIVINITATE. 

 
Din Psalmii Pustnicului NEOFIT 
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PROLOG 

 
 
Avva-Părinte, îndrăznesc ca Ucenic, cu rugămintea să mă 

Povăţuieşti la PRACTICA propriu-zisă a VIEŢII Isihaste despre 
care mi-ai vorbit şi pe care mi-ai înfăţişat-o, de la Tainele 
Teologice până la filosofia şi ştiinţa mistică care de acum trebuie 

să devină o PRACTICĂ reală şi concretă. 
Te rog, Avva, să ieşim din „pădurea” stufoasă a ÎNVĂ-

ŢĂTURII, să urcăm pe vârful unei stânci de unde să vedem şi 
cele de jos şi cele de sus dintr-o privire, ca să pot „zbura” în 
VĂZDUHUL de TAINĂ al Isihiei. 

Mă înfioară ÎNĂLŢIMEA... Zborul este pentru mine o 
„tindere”, dar m-am temut întotdeauna de el... Iată că a venit 

vremea să-mi iau „Inima în dinţi” şi, cu orice risc, să încep să 
„zbor”. 

– Fiule, mă pui încă o dată la toate „probele” pe care 

le-am trecut mai mult sau mai puţin, cerându-mi ceea ce nici 

eu n-am „Împlinit”... 

– Avva, prin mine Ucenicul, iată că te vei Împlini. Tu ştii de 

acum ce se poate şi unde este pericol şi unde este „înşelarea”... 
Povăţuindu-mă şi pe mine la toate acestea, tu însuţi le vei 

repeta şi astfel le vei Împlini. Te rog, fii cu mine pe cât de 
Înţelept, pe atât de aspru. Dacă vezi că nu am „chemarea 
deplină”, totuşi fii cu îngăduinţă, împărtăşindu-mi chiar şi din 

„fărâmiturile” ce cad de la MASA CINEI CELEI de TAINĂ. 
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Am în mine DORUL DUHOVNICESC, cultivă-l cum ştii 
tu, ca să „Rodească”... 

Te rog, nu mă lipsi de PÂINEA CEREASCĂ şi de APA 
cea VIE, făgăduită de DOMNUL IISUS celor ce-L caută... 

ROAGĂ, Avva, pe Însuşi SFÂNTUL DUH să vină, ca şi 
Corbul la Sfântul Ilie, cu PÂINEA DUHOVNICEASCĂ din 
care să-mi dai şi mie câteva fărâmituri... De asemenea, atinge 

cu Toiagul tău Duhovnicesc Stânca din care să Izvo rască Apa 
cea din Pustie, din care să beau şi eu câteva înghiţituri... Ştiu 

că voi simţi prea puţin din GUSTUL CERESC, dar pentru 
mine şi atâta este de-ajuns... 

Te rog, Avva, nu mă lipsi de aceasta după ce am găsit 

lângă tine „limanul” Mântuirii mele...  
Mă „aduc” ţie, Avva, ca o PRESCURĂ pe care Primeşte-o 

şi LITURGHISEŞTE-O ca LITURGHIE a Vieţii mele, care să 
mă ÎMPĂRTĂŞEASCĂ din EUHARISTIA Mântuirii. 

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, fii Părintele meu,  

În care să am Nădejdea de Credinţă 
Că şi eu mă voi Mântui.  
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Capitolul 1 

 

A. Începe cu Taina ICOANEI MAICII DOMNULUI 

CU PRUNCUL DUMNEZEIESC în Braţe. 
B. Începe cu RITUALUL ACATISTULUI ICOANEI 

MAICII DOMNULUI. 

C. Începe cu Intrarea prin UŞA ICOANEI MAICII 

DOMNULUI. 

1. Întâlnindu-se Sfântul Grigorie Sinaitul cu Sfântul 
Maxim Cavsocalivitul, între altele îi spuse: „Te rog măr tu-

riseşte... 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 şi în Inimă o Căldură şi o Flacără ce VENEA din 
Sfânta Sa ICOANĂ, care nu mă ardea, ci mă răcorea şi mă 

îndulcea... 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”.2 

2. „ICOANA MAICII DOMNULUI... o, ce Taină curge 

din ea”...3 

                                                                 
2
 Filocalia, Vol. III, Maxim Cavsocalivitu l.  

3
 Manuscrisul unui Isihast. 
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3. „Ce să mai spun şi eu, când Sfinţii ne dezvăluie 

totul?... Ca Ucenic al Tradiţiei Pustnicului Neofit, am datoria 

să mai vorbesc şi eu despre DUHUL Vieţii de Isihasm 

Filocalic Carpatin.  

Marii Trăitori au lăsat RODUL lor prin DUHUL care per-

sistă şi face să se LUCREZE fără oprire aceeaşi Taină. 

Aşa-zisele MODELE Filocalice sunt acest DUH care nu se 
stinge, având PUTERILE HARULUI DUMNEZEIESC ce 

continuă Rodirea în Urmaşi. 

– Avva, fă-mă şi pe mine un Urmaş al DUHULUI Pustni-

cului Neofit Carpatinul. 

– Iată atunci, începe cu DUHUL ICOANEI MAICII 
DOMNULUI. 

– Ce să fac? 

– De acum, fă zilnic ACATISTUL ICOANEI Chipului 

MAICII DOMNULUI. Du o Viaţă obişnuită, dar să ai în 

permanenţă în faţa Ochilor Chipul ICOANEI MAICII 

DOMNULUI! 

O, MAICA DOMNULUI, din Chipul Tău 
Un DUH de Taină se Naşte. 

În Tine este ICOANA de SUS, 

Că Porţi în Braţe pe DUMNEZEIESCUL IISUS, 

În Tine este Icoana de Jos, de Pământ,  

Că eşti Chip de Făptură,  

Şi aşa în ICOANA Ta sunt 

Şi DUMNEZEU şi Creaţia Împreună. 

O, DUH de Isihie, 
Ce Făptură se arată, 

Dar cu DUMNEZEIREA Întrupată. 
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În genunchi în faţa ICOANEI,  
A Chipului de Taină,  
În mine Intră DUHUL Mistuitor 
Cu Focul cel mai Curăţitor.  

DUMNEZEU Se face în Lume Făptură 
Şi eu cel din Lume 
Mă URC în DUMNEZEU. 

Iată TAINA DESTINULUI meu. 

– Iată, Avva, zilnic fac ACATISTUL la ICOANA MAICII 
DOMNULUI. Într-adevăr, prin MAICA DOMNULUI încep şi 
eu să descopăr TAINA Vieţii, care este TAINA coborârii 
FIULUI Lui DUMNEZEU în Lume, ca şi noi, Creaţia, să 
putem URCA în DUMNEZEU. 

O, CHIPUL ICOANEI MAICII DOMNULUI, 
Tu îmi deschizi UŞA spre DUMNEZEU 
Care Se ÎNTRUPEAZĂ în Lume 

Ca să mă Întrupez în DUMNEZEU şi eu.  

Încep să înţeleg şi eu PRIMA TAINĂ a VIEŢII Isihaste: 

Să URCI spre DUMNEZEU este CALEA Isihiei 

Şi ICOANA Chipului MAICII DOMNULUI 
Este PRESCURA LITURGHIEI 
Ce deschide UŞILE Cerului.  

O, ACATISTUL ICOANEI, 

Cânţi în mine mereu, ca o LITURGHIE 
Prin care mă fac şi eu 
O Biserică VIE. 

Şi începe în mine TAINICUL RITUAL 
Ce naşte DUH de Isihie. 
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– Avva al meu avea REGULĂ strictă, chiar la bătrâneţe, 
să facă zilnic ACATISTUL MAICII DOMNULUI. El s-a 

mutat la cele veşnice citind ACATISTUL acesta de TAINĂ. 
Se spune că Pustnicul Neofit a lăsat Cuvânt de Taină 

Ucenicilor săi tocmai în acest sens. Toţi Ucenicii Neofitieni au 
ştiut ACATISTUL MAICII DOMNULUI pe de rost. 

Unul dintre aceştia nu putea nicicum să- l înveţe... De-abia 

după douăzeci de ani a reuşit. Bucuros, a alergat la Pus tnicul 
Neofit, cu lacrimi de Bucurie nespusă... Din acel moment a 

început să aibă RUGĂCIUNEA Neîncetată Isihastă. 
De aici, ICOANA VIEŢII Isihaste, ICOANA MAICII 

DOMNULUI cu PRUNCUL DUMNEZEIESC în Braţe.  

Şi cei din lume, familiştii, vor gusta din DUHUL Isihiei 
dacă vor intra în TAINA RITUALULUI ACATISTULUI 

MAICII DOMNULUI. Călugării, în special, au ca „semn” 
ACATISTUL acesta. Deci, Fiule, Prima Treaptă a Isihiei, noi, 
Ucenicii pustnicului Neofit, o concretizăm în Taina Chipului 

ICOANEI MAICII DOMNULUI, CHIPUL BISERICII VII. 
 Fă-te Paraclisierul permanent al acestei ICOANE-

BISERICĂ VIE, aprinzând CANDELA şi făcându- i 
ACATISTUL. DUHUL de TAINĂ al Isihiei de aici se va 
naşte şi în tine. Şi Focul Nestins al DUHULUI Isihiei tot prin 

aceasta se va menţine. VIAŢA Isihastă este o TRĂIRE de 
DUH al ICOANEI, în faţa căreia Mintea se închină. Mulţi 
numesc Isihasmul „Rugăciunea minţii”. Noi o numim 

„Rugăciunea ÎNCHINĂCIUNII Minţii”. 
Isihia-Pacea este ÎNCHINĂCIUNEA Minţii care nu 

mai face „magia minţii”, ci se „opreşte” în Isihia ÎN CHI-
NĂCIUNII. 

Cine nu învaţă mai întîi să se ÎNCHINE la ICOANĂ 

nu va intra niciodată în TAINA Isihiei. 
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Concentrarea, de care vorbesc misticile antice, în 
Isihasm 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. 

Avva al meu mi-a spus ca la început să fac doar trei 

Închinăciuni şi trei Metanii la ICOANA Isihiei. ACATISTUL 
îl ascultam la Biserică sau îl citeam eu Dimineaţa. În res tul 

timpului m-a oprit cu desăvârşire de la orice „lucrare a 
Minţii”... Eu eram doritor să fac mult, să citesc... Nu mi-a dat 

voie. „Fă în schimb multă lucrare a mâinilor”, îmi repeta 
adesea. „Începătorul trebuie să lucreze, să slujească pe 
Povăţuitor cu devotament, lăsând toată grija în seama lui”. Pe 

mine Avva al meu m-a ţinut în această stare aproape un An, 
de-mi pierdusem nădejdea... Eu îndrăzneam uneori să- i spun: 

„Avva, aceasta este o formalitate, pe cât de neplăcută, pe atât 
de nefolositoare... Eu te pot sluji ca o slugă, dar te rog, dă-mi 
Hrană Duhovnicească... Mă prostesc, pur şi simplu”. „Aici este 

Taina, Fiule”, îmi răspundea el. 
– Eu, ca Povăţuitor, trebuie mai întâi să-ţi CURĂŢESC 

Mintea de toate impurităţile lumii. Cea mai puternică Curăţire 

este ca Mintea să o laşi în gol de sine... Dar atenţie, Mintea 
să-şi treacă Energia în lucrarea Mâinilor, altfel se cade într-o 

magie a golului Minţii foarte periculoasă. Aici se împot-
molesc mulţi. RITUALUL şi mişcarea Corpului în lucrări 
fizice este Salvarea... Dacă eşti atent la Vieţile Sfin ţilor, vei 
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surprinde Taina aceasta. Mulţi, în pustie, unde nu aveau ce 
lucra, cărau pietre dintr-un loc în altul, aduceau Apă de la 

mari distanţe, înconjurau Biserica noaptea târându-se în 
genunchi, făceau metanii şi închinăciuni peste fire, se legau 

cu fiare grele de aproape nu le puteau duce... sau stăteau în 
poziţii dureroase ale Corpului, cum sunt: Mâinile ridicate la 
Rugăciune, stând în Picioare, până peste limită. Misticile 

antice au chiar unele exerciţii fizice, ca răsuciri şi tot felul de 
poziţii, toate cu scopul de a opri Mintea să nu rămână în gol 

de sine... Unele mistici de aici au descoperit ocultismul magic 
al Minţii pe mişcările Corpului. Aici este iarăşi o problemă 
grea pentru Povăţuitorul Duhovnicesc al Isihiei. Dacă te lupţi 

cu golirea Minţii, cazi în tentaţia Simţurilor Corpului. Dacă te 
lupţi cu tentaţiile Simţurilor, cazi în demonismul Minţii... 

Mulţi se zbat fără ieşire în aceasta. Aici este semnul marilor 
Povăţuitori.  

Cei începători şi mai ales cei Tineri doresc de la început 

Contemplaţia... Nu se poate trece direct la Contemplaţie 
până nu se face Curăţirea Minţii şi a patimilor... Când începi 

ASCEZA Minţii şi a Simţurilor Corpului, apare o falsă 
„duhovnicie”. Mintea intră într-o „nebunie de sine”, de 
agitaţie, iar Simţurile la fel. Mulţi chiar se „scrântesc” sau cad 

în patimi ascunse... De aici „Oprirea Minţii” de la orice 
lucrare de Minte şi oprirea Simţurilor de la orice Simţire (prin 
Post atent). Misticile antice fac un fel de „disciplinare” a 

Minţii, cu Meditaţii şi Concentrări de Minte care în Isihasm 
sunt „inadmisibile”, mai ales la început. De aici aşa-zisa 

Ascultare până la „absurd”... şi RITUALUL care pare 
„formal” şi fără zisa Spiritualitate...  

– Acum înţeleg şi eu, Avva, de ce Ascultarea, RITUA-

LUL şi lucrul Mâinilor este prima „Lucrare a Isihiei”. 
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Mintea trebuie să iasă din „Logica ei obişnuită”, să se disci-
plineze prin RITUALUL ICOANEI şi prin lucrul Mâinilor. 

– Ascultarea faţă de un Avvă este o Ascultare RITUALICĂ-
Sfântă care aduce HARUL. Cine face RITUALUL Ascultării 

faţă de un Avvă primeşte HARUL DUHULUI Isihiei. Cine nu 
intră în HAR nu va primi TAINA Isihiei. Şi SACRALITATEA 

în Sine a RITUALULUI este ICOANA. 
RITUALUL înseamnă ÎNCHINAREA la DIVINITATE. 
În misticile necreştine se face o „divinizare” a Învăţăto-

rului. În creştinism, DIVINIZAREA este exclusiv a Lui 
DUMNEZEU. De aici TAINA ICOANEI Isihaste, a MAICII 

DOMNULUI. Prin MAICA DOMNULUI se coboară DIVINI-
TATEA în Creaţie, ca ÎNTRUPAREA FIULUI DUMNE-
ZEIESC. Creaţia are AMPRENTA Lui DUMNEZEU de la 

ACTUL Creaţiei, dar PRIMIREA Lui DUMNEZEU se face 
doar prin coborârea Lui, ca ÎNTRUPARE A FIULUI Său.  

De aici ICOANA MAICII DOMNULUI, UŞA PRIMIRII 
DIVINITĂŢII. De aici ICOANA Isihasmului, ca ICOANA 
MAICII DOMNULUI. Unii întreabă de ce nu este direct 

ICOANA Lui IISUS care este de fapt DIVINITATEA Isihiei. 
DIVINITATEA Lui IISUS se deschide prin ICOANA MAICII 

DOMNULUI, şi IISUS Cel ÎNTRUPAT în Braţele MAICII 

DOMNULUI este IISUSUL Isihiei. 
Unii vor să pornească de la un IISUS „pur” Spiritual, care 

este o Divinitate Metafizică ce nu are Legătură cu Lumea. 
Isihia porneşte de la o DIVINITATE în LEGĂTURĂ cu 

Lumea. PACEA-ISIHIA DIVINĂ coborâtă în Lume este 

IISUS Cel ÎNTRUPAT. Aşa, ICOANA MAICII DOMNULUI 
este ICOANA Isihiei creştine. Şi RITUALUL acestei 

ICOANE este SACRALITATEA DIVINITĂŢII Isihaste. Toţi 
Duhovnicii, după tradiţia Pustnicului Neofit, au CULTUL 
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RITUALULUI ICOANEI MAICII DOMNULUI. Se zice că 
mereu repeta Pustnicul Neofit:  

– ICOANA MAICII DOMNULUI este BISERICA 

LITURGHIEI Lui HRISTOS. Toţi creştinii, fără BISERICA 
LITURGHIEI Lui HRISTOS nu mai pot fi creştini. Toţi 

Isihaştii, fără BISERICA-ICOANA LITURGICĂ a MAICII 

DOMNULUI nu mai sunt Isihaşti. Tradiţia Neofitiană este ca 

toţi să aibă cu sine ICOANA MAICII DOMNULUI cu 
PRUNCUL DUMNEZEIESC în Braţe şi zilnic să facă fiecare 

ACATISTUL MAICII DOMNULUI. 

– Avva, de când fac zilnic ACATISTUL MAICII DOM-
NULUI, într-adevăr DUHUL RITUALULUI ICOANEI începe 

să se nască în mine. Prima dată aveam o reţinere şi abia cu 

silinţă reuşeam să Îngenunchez. Cu privirea în jos, nu vedeam 
ICOANA... Odată, în timp ce citeam ACATISTUL, parcă o 

LUMINĂ iradia din ICOANĂ, şi în această LUMINĂ erau 

OCHII PRUNCULUI IISUS care se uitau Nevinovaţi şi 

blânzi... Şi, tot mai mult, PRUNCUL IISUS parcă se făcea Un 

POTIR care se tot apropia de Pieptul meu... De atunci, am 
căpătat o aşa Dragoste de ACATISTUL MAICII DOMNULUI, 

de nu pot să spun. Şi, tot de atunci, ICOANA MAICII 

DOMNULUI a devenit pentru mine, într-adevăr, UŞA 

ALTARULUI BISERICII. Ea ne deschide ALTARUL POTI-
RULUI-LITURGHIEI Lui HRISTOS. De câte ori începe 

SFÂNTA LITURGHIE şi se cântă Imnul MAICII DOMNULUI, 

„CUVINE-SE cu adevărat”, şi se deschid Uşile ALTARULUI,  

de fiecare dată simt Fiorul pe care l-am avut atunci. 

– Şi eu, Fiule, ca Ucenic al Părintelui meu Avvă, la fel, 
căpătasem o mare evlavie pentru ACATISTUL MAICII 

DOMNULUI. Devenise ceva Sfânt şi era RITUALUL meu 
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SACRU. De fapt, mereu îmi repeta Avva al meu că tot secre-

tul Vieţii Isihaste este să câştigi „DUHUL RITUALULUI 

SACRU”. Eu consideram RITUALUL o formalitate şi aveam 
părerea că trebuie să fac ceva direct Spiritual. Am înţeles că 

RITUALUL în creştinism are alte dimensiuni... ale TAINEI 
ICOANEI. ICOANA creştină nu este simpla reprezentare a 
unei Sacralităţi oarecare, ci este tocmai RITUALUL 

SACRALITĂŢII în Sine, ca VIU AL DIVINULUI. ICOANA 
este Reprezentare VIE ce are în Sine RITUALUL VIULUI 

SACRU.  ICOANA are DUH tocmai prin VIUL RITUALU-
LUI din ea. Pustnicul Neofit vorbea de DUHUL ICOANEI, ca 
DUHUL Isihiei. Fără acest DUH, nimeni nu poate ajunge la 

Isihie. Acest DUH este LUMINA TAINICĂ a VEDERII 
Isihaste. 

„Să începi să Vezi Lumea prin Ochii ICOANEI”. 
Misticile Spiritualiste antice şi necreştine pornesc de la o 

Metafizică „abstractă”, de reducere a Realităţii la „un simplu 

absolut”, ca aşa-zisa UNITATE în Sine. Pentru Mistica 
Isihastă, acest SIMPLU-UNITATE este ICOANA – TOTA-

LITATEA Absolută. ICOANA este paradoxala UNITATE–
TOTALITATE în care TOTALITATEA face UNITATEA. 
SIMPLU, Mistic creştin, TOTALITATEA este UNUL ca 

ICOANĂ-CHIP al UNULUI în Sine. 
Neofit nu făcea filosofie, ICOANA era toată filosofia sa.  

– Avva, trec zilele şi parcă străbat un „tunel” pe care- l 

doresc să se termine cât mai repede. Aşa de mult vreau să ies 

în largul LUMINII... Cum voi vedea eu Lumea în NOUA 
LUMINĂ?... 

– Aici, Fiule, este Taina Isihiei. Tunelul de care vorbeşti, 

pentru Isihia creştină este ICOANA. Această „punte” dintre 
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Pământ şi LUMINĂ este „Mormântul mistic” din care trebuie 
să ÎNVlEZI în CHIPUL Lui HRISTOS. Modelul Carpatin al 

Pustnicului Neofit este „NAŞTEREA DIVINĂ”. Trebuie să 
te „Naşti din Pântecele Pământului”, Asemenea FIULUI Lui 

DUMNEZEU ce Se NAŞTE din FECIOARA-MAICA 
DOMNULUI. Mitul Carpatin al lui Zamolxe, care stă sub 
pământ un timp şi apoi revine la suprafaţă, este o prefigurare 

a NAŞTERII-ÎNVIERII Creştine. Iniţierile misticilor antice, 
ca „îngroparea candidatului”, sunt la fel, o „memorie” 

mitizată a acestei TAINE. Modelul lui Neofit Pustnicul este o 
transpunere Filocalică în specificul Carpatin.  

ICOANA MAICII DOMNULUI este Iniţierea în Isihas-

mul Pustnicului Neofit.  
Ea este Mormântul-Pământul din care SE NAŞTE-

ÎNVIAZĂ DIVINITATEA, atât Cea de SUS, cât şi cea de 
Jos, în CHIPUL PRUNCULUI HRISTIC, Cel totodată 
DUMNEZEU şi Făptură. Aici este Taina Dublei SACRALI-
TĂŢI, a DIVINULUI în Sine şi a „În-divinizării de Creaţie”. 
DIVINUL în Sine este PRUNCUL DUMNEZEIESC, iar 
În-divinizarea este FECIOARA-MAICA DOMNULUI. Şi aici 
miturile antice au deformat ARHECHIPUL acestei 
În-divinizări de Creaţie. Filosofiile mistice vorbesc de 
„pierderea” Divinului prin coborârea Lui în Creaţie, ca o 
„auto-de-divinizare”, ca „iluzia-profanul divinului”, Femeia-

Mama fiind tocmai Chipul acesteia. De aici miturile 
„perechilor divine, Zeu şi Zeiţa respectivă”, ca Chip şi revers, 
ca „dualitatea Creator şi creaţie”. Este Sacralizarea „deformată” 
a „căderii din Rai”, ce se mitizează. De aici Taina Practicii 

Pustnicului Neofit, prin ICOANA MAICII DOMNULUI 

care este „RESACRALIZAREA desacralizării”. În CHIPUL 
MAICII DOMNULUI, DIVINUL nu mai face „iluzia căderii 
în profanul lumii”, ci face tocmai „În-divinizarea” lumii. 
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DUMNEZEU nu coboară în lume ca să se „de-sacralizeze”, 
ci ca să Se SACRALIZEZE şi într-un Chip de Creaţie. Aici 
este specificul inconfundabil al creştinismului. ICOANA 
MAICII DOMNULUI este concretizarea acestei Taine. Prin 
aceasta este, astfel, şi Iniţierea Mistică. DIVINUL-PRUNCUL 
HRISTIC coboară în lume ca să SACRALIZEZE Lumea. 
Chipul MAICII DOMNULUI nu mai este „chipul profan al 
Femeii ce distruge Divinitatea”, ci este CHIPUL SUPRAFE-
CIOAREI care dă „TRUP SACRALIZĂRII” lumii.  

În ICOANA MAICII DOMNULUI, Bărbatul şi Femeia 
sunt SUPRACHIPURI-ARHECHIPURI, dincolo de Bărbat şi 

Femeie şi totodată Modelul de Bărbat şi de Femeie, ca 
SACRALITATEA acestora. Mai mult, în creştinism Bărbatul 

este COPILUL şi Femeia este MAMA. În misticile antice 
necreştine, Bărbatul este „soţul soţiei”, al Femeii. Lumea se 
naşte, după miturile antice, din „nunta dintre soţ-divin şi 

soţie-creaţie”. În viziunea creştină, lumea se naşte din 
„COPILUL DIVIN şi MAMA-Creaţie”. 

Misticile filosofice antice şi necreştine sunt misticile 
„feminizării Divinului”, ale „căderii” Divinului în iluzia lumii 
de creaţie, de unde „magia feministă” a acestora. De aici 

„transformarea femeii în Preoteasă”, care în creştinism este 
inadmisibilă. MAMA care Naşte nu poate fi Preo teasă, de 

aceea Preotesele antice trebuiau să fie „ce libe-necăsătorite”. 
Este o încercare de Resacralizare a Femeii-Evei căzute din 
Rai. În creştinism este „RESACERDOTALIZAREA DIVI-

NULUI”. ICOANA MAICII DOMNULUI CU PRUNCUL 
DUMNEZEIESC în Braţe este tocmai aceasta. Prin păcatul 

căderii din Rai, DIVINUL din lume se „umbreşte” până la 
înlocuirea lui cu „anti-divinul păcatului”. Femeia se face 
„pământul păcatului”. Eva pierde Sacralitatea de Rai şi naşte 

pe Cain-ucigaşul. În ICOANA MAICII DOMNULUI, FIICA 
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Evei RESACRALIZEAZĂ starea de Rai şi NAŞTE pe 
HRISTOS, FIUL Lui DUMNEZEU. Şi prin aceasta Lumea se 

RESACRALIZEAZĂ. 

– Deci, perioada aceasta de început a mea este însăş i 

INIŢIEREA. Şi TAINA CHIPULUI ICOANEI MAICII 
DOMNULUI este BOTEZUL „Morţii şi ÎNVIERII” Mistice 

Isihaste. Şi ACATISTUL MAICII DOMNULUI trebuie să-mi 
fie „APA RITUALICĂ” în care mereu să mă purific. Dacă 
purificarea altor mistici este prin „exerciţiile” de Minte, 

Purificarea Practicii Neofitiene este pe cât de simplă, pe atât de 
„adâncă”... Mie nu-mi ceri, acum la început, cine ştie ce 

„antrenamente psiho-mentale” sau o morală secretă, ci pur şi 
simplu mă „confrunţi” cu DIVINITATEA ÎNSĂŞI. 

Să stau doar în Faţa ICOANEI, cu un ACATIST pe care 

nu- l înţeleg încă; să nu citesc decât un minim ritualic; să nu 
meditez sau să fac concentrări mentale, să am o ac tivitate de 

afară ca robotire fizică, să ASCULT doar ce mi se spune...  
Şi acest „gol” să- l umplu cu PLINUL DIVINIZĂRII Lumii... 
De obicei, Spiritualitatea se consideră „de-corporalizarea” 

DIVINULUI din „robia” Lumii... Aici mi se cere, paradoxal, 
CORPORALIZAREA-ÎNTRUPAREA DIVINULUI în Lume. 

Îmi ceri, Avva, ca în locul Gândirii de Minte (de „destructurare” 
a materiei în Spirit) să fac tocmai „Structurarea” TRUPULUI 
Spiritului. PRUNCUL HRISTIC din ICOANA MAICII 

DOMNULUI este această CORPORALIZARE a DIVINULUI, 
în locul „decorporalizării” susţinute de filosofie. Va să zică, 

Iniţierea în DUHUL ISIHIEI este SUPRACORPORALI-
ZAREA Lumii în SACRALITATEA ICOANEI. Îmi ceri să 

capăt O VEDERE de ICOANĂ a Lumii, să transform 

Lumea în ICOANA ÎNTRUPĂRII Lui HRISTOS... 

DUMNEZEU nu coboară în Lume ca apoi să iasă din ea,  
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ci ca să RĂMÂNĂ pe veşnicie în ea. HRISTOS Cel 

ÎNTRUPAT este ÎNVEŞNICIREA DIVINULUI în Lume. 

Această optică este o viziune cu totul specifică Isihasmului. 
Prin aceasta mi se face o „mutaţie” totală a conţinutului meu 

Mental. Mi se dă altă LOGICĂ a Minţii. Isihia este 
„LOGICA HRISTICĂ”. ICOANA MAICII DOMNULUI 
este intrarea în această LOGICĂ. Pentru mine, cel obişnuit cu 

„intelectualismul minţii”, această „mutaţie” mentală mi se 
pare extraordinară. Intelectul Mental este obişnuit cu 

„mentalizarea-destructurarea” lucrurilor, reducerea lor la 
„principii-concepte mentale” până la aşa-zisa Spiritualizare a 
lor. Aici, în Isihasm, se face tocmai „de-mentalizarea lucruri-

lor”, ca ÎNCORPORARE a Spiritului, ca SUPRAINTE-
LECT-SUPRAMENTAL. Va să zică, ÎNTRUPAREA DIVI-

NULUI în Lume nu este „pierderea” Spiritului în „sensibilul 
despiritualizat”, ci este o SUPRASPIRITUALIZARE şi peste 
Spirit, şi peste Sensibil.  

Metafizica Mistică Isihastă este astfel Metafizica 
ICOANEI ÎNTRUPĂRII HRISTICE, a ICOANEI MAICII 

DOMNULUI, ca SUPRAMENTALIZARE – SUPRAINTE-
LECTUALIZAREA Logicii Mentale. DIVINUL ia „forme” 
în Creaţie, dar în creştinism mai ia şi o „SUPRAFORMĂ ca 

Îndumnezeire a Creaţiei”, CHIPUL HRISTIC fiind această 
concretizare. 

– Vezi, Fiule, Duhovnicia este foarte delicată. Pentru voi, 

aşa-zişii „Intelectuali”, PRACTICA Isihastă trebuie să 
pornească de la o Metafizică care să „satisfacă” Intelectul 
Mental... ICOANA, ca simplă reprezentare, vi se pare „ne-

intelectuală şi ne-spirituală”, dar acum înţelegi că în TAINA 
ICOANEI Isihaste este de fapt întreaga Metafizică. Şi eu, ca 

Povăţuitor, te pun mai întâi în FAŢA ICOANEI Isihaste şi, 
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dacă vrei cu adevărat PRACTICA Isihastă, trebuie să-ţi 
însuşeşti Metafizica Mistică a ICOANEI.  

– Şi Sfinţii Filocalici vorbesc mereu de „Mintea” care 
operează tot complexul mistic. Mi-ai dat să citesc din Filoca-

lie „Cele o Sută de Capete ale lui Calist şi Ignatie Xanthopol” 
şi Calist Catafygiotul despre „Viaţa contemplativă”. Este o 
îmbinare de Morală cu un fel de Metafizică mistică pur 
creştină. Filocalia Athonită păstrează „gustul filosofic grec”, 

de unde considerarea Minţii ca „semnul” Spiritului. Sfinţii 
Filocalici nu sunt „robii intelectului” (ca filosofii), dar îl 
folosesc ca instrument. 

Tu, Avva, mă Povăţuieşti la o PRACTICĂ Filocalică de 

specific Carpatin, după Modelul Pustnicului Neofit, cel ce 
reuşeşte să concretizeze întru totul acest caracter. Mă bucur 
că mă poţi îndruma fără „contrarierea” care de obicei se face. 
Mai ales noi, Tinerii de astăzi, avem nevoie de o înţelegere 
mai largă, până reuşim şi noi să ne Însuşim Sacralitatea 

Sfinţilor Filocalici. Fii însă aspru şi curăţeşte-mă de toate 
„falsităţile” intelectualismului laic.  

– Fiule, noi Povăţuitorii de astăzi suntem nevoiţi să fo lo-

sim două „limbaje”, Cel Sacru al Sfinţilor Filocalici şi tot-
odată o „traducere” în limbajul mentalităţii lumii. Eu, ca cel 
mai mic dintre Urmaşii Ucenicilor Pustnicului Neofit Car-
patinul, m-am confruntat chiar cu mine însumi, în acest sens. 
Am reuşit cu greu să „unesc” cele două Limbaje. Ţin însă la 

Limbajul Specificului Neofitian care m-a Renăscut la 

Viaţă. Este un Limbai de RITUAL al ICOANEI. Tot 
Cuvântul este o nouă transpunere a Chipului ICOANEI. Este 
Limbajul DUHULUI ICOANEI. Este Limbaj de ACATIST al 
ICOANEI. Isihasmul Neofitian este un pur Isihasm Filocalic, 
paradoxal „mai Filocalic decât Filocalia”... Specificul 
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Spiritualităţii Caracterului Fiinţialităţii Carpatine dă tocmai 
acest „poetic mistic carpatin”. Limbajul Neofitian este de 
„poezie carpatină mistică”, specific de „Baladă şi Doină”, ca 
şi de o „Înţelepciune de Bătrân-Moş”. Se zice că legendarul 
Zamolxe este o Numire a „Moşului-Înţeleptului”, „Za-moşul”. 
Moşul Carpatin este doar „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-Părintele cel Mare”. Moşul este „prioritatea” între 
Părinţi. Târziu, după ce se aduce Filocalia Athonită, se 
introduce denumirea de Avva. Tradiţional, este Moşul-Tata 
cel Mare. Stareţul Carpatin era Moşul. Pustnicul Neofit se 
zice că era numit de Ucenicii săi „Moşul nostru cel Sfânt”. 
Moşul este „Acumularea întregii Înţelepciuni de Moştenire 
Sfântă”. Moşul este „Păstrarea cu stricteţe” a Înţelepciunii 
tradiţionale. Moşul este ICOANA SACERDOTULUI în Sine. 
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 DUMNE-
ZEIESCULUI PRUNC din Braţele FECIOAREI.  

Şi Duhovnicia Isihastă de specific Carpatin este Duhovni-
cia de Moş-Avva, care înseamnă Duhovnicia de Moştenire a 
Sfinţilor. Sfinţii sunt garanţia. Sfântul este Moşul-Tata cel 
mare al nostru. Cultul Strămoşilor de aici vine. Cine nu are un 
Moş-Strămoş în neamul lui, acela va pieri. Trăinicia, atât 
Spirituală, cât şi materială, este în Stră-Moşi. Sfinţii sunt 
pentru noi ICOANELE acestora. 

– Deci, ca început, nu mi se cere Asceza magică a Minţii 
(ca în practicile mistice antice), ci Asceza ICONIZĂRII 
Lumii. Şi în faţa ICOANEI MAICII DOMNULUI se face 
aceasta. 
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Stau în genunchi în faţa ICOANEI 
Şi PRUNCUL HRISTOS pe care-L ţine în Braţe 

Lumea întreagă în ICOANA Sa o PREFACE. 

FECIOARA-MAMĂ este ICOANA Lumii, 
PRUNCUL HRISTOS este ICOANA Lui DUMNEZEU, 

Şi ÎNTÂLNIREA lor de TAINĂ 

Dă Lumii DUMNEZEIASCA HAINĂ. 

Specificul acesta de Asceză a ICONIZĂRII Minţii este 
propriu Isihasmului. Mintea noastră este Oglinda unde se 

Vede Lumea şi, totodată, DUMNEZEU Cel coborât în Lume. 
Practicile mistice antice fac „magia resorbirii lumii în Chipul 

Minţii”, a transformării lumii într-o Minte Cosmică. Ca 

Isihasm, este Transformarea lumii într-o ICOANĂ Cosmică. 

Şi ICOANA Cosmică este MAICA DOMNULUI CU 

PRUNCUL DUMNEZEIESC în Braţe. Un DUMNEZEU pur 
Mental nu este al Isihasmului. O lume fără DUMNEZEU 

ÎNTRUPAT în ea nu este lumea Isihasmului. Mintea noastră 
este o „scânteie” de Lumină a SOARELUI-LOGOSULUI 

CREATOR, ICOANA DUMNEZEIASCĂ. Scânteia-Mintea 
reflectă SOARELE şi pare şi ea un „mini-soare”. Este greşită 

părerea că Scânteia se „absoarbe” în SOARE, ea rămâne doar 

o Oglindire. Aşa Mintea noastră, ca o Oglindă de creaţie, doar 
dacă stă în faţa SOARELUI DUMNEZEIESC îl va Oglindi.  

Pruncul HRISTIC din Braţele MAICII DOMNULUI este 
SOARELE DUMNEZEIESC ÎNTRUPAT şi ca un Soare de 

Creaţie pe care Mintea noastră de Făpturi Create îl poate 
Oglindi. Acum înţeleg de ce în Isihasm nu se fac Meditaţii 

Mentale, de mentalizare a SOARELUI DIVIN, ci se face 
ÎNTRUPAREA LUI. În PRACTICA Isihastă, Mintea nu are 

voie să „mentalizeze” realitatea, pentru că distruge tocmai 
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SUPRAFORMA ÎNTRUPĂRII DIVINULUI. Aici se încurcă 
filosofia, cu pretinsa „spiritua lizare-mentalizare” a lumii. 

Lumea Creată are o „Formă” a ei de Creaţie, dar are 

totodată şi o SUPRAFORMĂ de ÎNTRUPARE A DIVI-

NULUI în Forma de Creaţie. Această SUPRAFORMĂ este 

ICOANA de TAINĂ. VEDEREA Isihastă este ICOANA de 

SUPRAFORMĂ HRISTICĂ. Şi în această SUPRAFORMĂ 

Mintea îşi opreşte „mentalizarea” şi se ÎNCHINĂ SUPRA-
FORMEI, care este „peste mentalizare”. De aceea, ICOANA 

creştină nu este „simbol” (semn al Minţii), ci este 
SUPRAFORMĂ peste simbol.  

Acum primesc, Moş-Avva, cu adevărat, cu Ascultare de-
votată ÎNVĂŢĂTURA Şcolii TAINEI ICOANEI Isihaste. Şi 

CARTEA acesteia este ICOANA MAICII DOMNULUI. 

Învaţă-mă, Moş-Avva, să Citesc în această CARTE Sfântă. 

Cine nu primeşte DUHUL ICOANEI, într-adevăr, nu va 

putea Citi CARTEA de TAINĂ a Isihiei. Tradiţia Pustnicului 
Neofit este tocmai în acest DUH al ICOANEI. 

Pune Mâinile Tale, Moş-Avva, peste mine, să PRIMESC 

şi eu DUHUL de Taină al ICOANEI Isihiei, să pot vedea apoi 

SOARELE HRISTIC. 

Unde să găsesc CHIPUL SOARELUI 

În care Mintea să-mi ODIHNESC? 
Este în Braţele ICOANEI MAICII DOMNULUI,  

În HRISTOS PRUNCUL DUMNEZEIESC. 

O, SOARE de Mare TAINĂ, 
Un PRUNC-MIEL Nevinovat, 

În care toată LUMINA 

CERULUI şi Pământului s-a ADUNAT. 
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Isihie, LUMINĂ de 
SOARE DUMNEZEIESC ÎNTRUPAT, 

TAINĂ de ICOANĂ, Isihie, 
DUHUL Tău şi în mine să VIE...  

– Şi eu, Fiule, ca Ucenic al unui Urmaş al Pustnicului 
Neofit, am avut nevoie de mult timp până am Purificat Mintea 

de vederea lumească, pe care am înlocuit-o cu VEDEREA 
TAINEI ICOANEI. Moş-Avva al meu era foarte aspru în 
această privinţă. Mereu mă întreba: „Vezi la fiecare pas 

ICOANA ÎNTRUPĂRII Lui HRISTOS?”. Eu nu- l puteam 
minţi şi mereu mă punea la „canon-pedeapsă”, să fac în plus 

metanii şi închinăciuni la ICOANA MAICII DOMNULUI. 
Mă punea adesea să fac şi de trei ori pe zi ACATISTUL. 
„Până nu vezi Lumea toată o ICOANĂ, să nu îndrăzneşti să 

intri în BISERICA de TAINĂ a Isihiei”. Ce să mai vorbim de 
SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE... „Cum să te ÎMPĂRTĂŞEŞTI 

tu de TRUPUL LUI HRISTOS fără să ai în tine ICOANA 
LUI?...”. Cu timpul, mai mult mă silea la închinăciuni şi 
metanii. Eram adesea obosit de la lucrările obişnuite, dar nu 

mă scutea. „Tânărul şi începătorul trebuie să se nevoiască 
peste fire, altfel nu va progresa”. 

Toţi Ucenicii Pustnicului Neofit îşi căpătaseră renumele de 
„metaniştii şi închinăciuniştii”. Se povesteşte că, şi la bă-
trâneţe, Pustnicul Neofit făcea câte o mie de metanii şi în-

chinăciuni, din genunchi, fără să scadă din ele. Era un Ucenic 
al său foarte râvnitor, dar slab şi firav din naştere, care, 

neputând să facă multe metanii şi închinăciuni, le făcea cu 
„Duhul”, cum se exprima el, adică „interior”, cu Mintea. Stătea 
nemişcat, chiar şi culcat, dar cu Duhul făcea toa te metaniile şi 

închinăciunile Isihaste. El repeta adesea: „După cum Soarele, 
vrea nu vrea, trebuie cu stricteţe să parcurgă un anume număr 
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de Ore, la fel şi Isihastul trebuie să parcurgă un anume număr 
de metanii şi închinăciuni faţă de ICOANA – SOARELE 

ÎNTRUPĂRII Lui HRISTOS”.  
Mi s-a părut şi mie la început aceasta o „formalitate de 

pietism simplu, de ritualism formal”, dar cu timpul am în ţeles 
TAINA ce se ascunde în acestea. Tot acel Ucenic firav 
spunea: „O zi dacă nu fac canonul metaniilor şi închină-
ciunilor, în acea zi am fost mort cu Duhul”. Am înţeles că 
DUHUL Isihiei nu este „nemişcarea”, ci SUPRAMIŞCAREA 
RITUALULUI SACRU. RITUALUL creştin Liturgic nu este 
„mişcare obişnuită”, ci o SUPRAMIŞCARE de DUH peste 
mişcarea propriu-zisă. Ca să intri în DIVINITATE, trebuie să 
câştigi SUPRAMIŞCAREA de DUH DIVIN. Este asociată 
aparent şi cu mişcarea de afară, dar nu se confundă cu ea. 
Aici este Taina DUHULUI Isihiei, a SUPRAMIŞCĂRII de 
DUH. Misticile antice au observat şi ele că anumite „gesturi 
sacre” au un efect deosebit atât fizic, cât şi psihic, de unde 
zisa „terapie religioasă”. Acestea au fost preluate chiar de 
medicina laică. Mulţi dau explicaţii aşa-zis ştiinţifice, de 
armonizare a energiilor corpului... Ca sens Isihast, Taina este 
în DUHUL SUPRAMIŞCĂRII RITUALICE SACRE. Închi-
năciunea şi metania sunt „gest SACRU” şi acesta atrage 
DUHUL SUPRAMIŞCĂRII, peste „mişcările naturale ener-
getice”. Deci, aici este vorba de o SUPRAARMONIZARE 
peste armonizările naturale ale Corpului. S-a observat că 
aceleaşi mişcări, făcute însă „ne-ritualic Sacru”, nu dau 
acelaşi „efect”; aşa, „sportul” exerciţiilor „răsturnate”, ce se 
pretinde că are rezultate benefice. Unii stau în cap, stau cu 

picioarele în sus, îşi răsucesc bustul cu aplecări multiple etc. 
Într-adevăr, antrenează o circulaţie energetică mai mare, dar 
lipseşte „DUHUL” cu SUPRAENERGIA peste energiile 
naturale. 
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În PRACTICA Isihastă este o „profanare” să faci exerciţii 
ce „caricaturizează” Chipul Sacru al Mişcărilor na turale. Să 
stai cu Capul în jos şi cu picioarele în sus este o „ca rica-
turizare” a Chipului Sacru de Om, care are Capul în Sus, spre 
Cer-Lumină. Metania şi Închinăciunea ca Gest Ritualic Sacru 
sunt însă admise, ca SUPRASACRALIZAREA Chipului de  

Om care cu Fruntea la Pământ se „URCĂ” la DIVINITATEA 
cea dincolo de Creaţie. Plecăciunea Smereniei RITUALICE 
este „URCARE”, nu coborâre. Creaţia în Faţa DIVINITĂŢII 
este „la Picioarele Ei”. Este paradoxala URCARE a Creaţiei, 
care se face prin „coborârea în DIVINITATE”. Noi zicem 
URCARE, dar de fapt Creaţia niciodată nu poate URCA 
decât INTRÂND-Coborând în Ea. Aici este temeiul 
Smereniei absolute a Creaţiei, ca recunoaştere a „sensului de 
raport” cu DIVINITATEA, care este „coborârea [în vederea] 
URCĂRII”. Medicina SACRĂ Isihastă este astfel în DUHUL 
Închinării faţă de DIVINITATE. Pustnicul Neofit spunea 
adesea: „DUMNEZEU, prin PRUNCUL din Braţele MAICII 
DOMNULUI, Însuşi coboară ca să se URCE în Creaţie”. 
Aceasta este „Relaţia” Metafizică dintre DUMNEZEU şi 
Creaţia Sa. Nici DUMNEZEU nu Intră în Creaţie decât 
„coborând” în ea. Iată temeiul Mistic al Închinării şi Metaniei 
Isihaste. SUPRASENSUL SUPRAMIŞCĂRII RITUALICE 
este Gestul SACRU al ÎNCHINĂRII. În TAINA ICOANEI 
MAICII DOMNULUI este tocmai aceasta. 

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 către unii 
„cocoşaţii”, pentru că permanent erau puţin aplecaţi, cu 
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privirea în jos. Citeam şi în Vieţile Sfinţilor cum mulţi, toa tă 
Viaţa, nu priveau nici „acoperişul caselor”, ca „Gest Ritualic 
de Smerenie”. De asemenea, o parte din Somn o aveau în 
poziţia de Metanie. Dormeau din genunchi cu Fruntea la 
Pământ sau se Rugau timp îndelungat în această stare. Sfântul 
Moise Arapul, fiind luptat violent de „desfrâu”, stătea tocmai 
în această poziţie, în genunchi cu Fruntea la Pământ şi cu 
Mâinile strânse întinse, poziţie pe cât de incomodă şi de 
dureroasă, pe atât de „Ritualică”, care îi aducea Liniştea.  

Şi eu făceam la început astfel de Gesturi Ritualice, fiind 
din firea mea cam iute şi mânios. Am înţeles că la unii sunt 

explozii energetice în Cap, în Inimă sau în alte Organe, dar 
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 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.  

Pustnicul Neofit ţinea foarte mult la Ritualul SACRU al 
fiecărui Gest. Toţi Ucenicii aveau „Regulă” strictă în acest 
sens, dar fără paradă. „Nimeni să nu te vadă că tu faci aces-

tea”, era iarăşi o condiţie.  

– Moş-Avva, mi-ai dat „laptele” de Creştere în Viaţa Isi-

hastă. În măsura în care eu îl voi putea asimila, voi deveni 
ceea ce trebuie. 

– Fiule, aceasta este PRIMA TREAPTĂ a Scării Isihaste 

în specificul Carpatin al Pustnicului Neofit. Sfinţii Filocalici o 
concretizează ca Ascultare faţă de Povăţuitor-Duhovnic, ca 
Smerenie şi Nevoinţă în Lucrarea acestora. Pustnicul Neofit dă 

Modelului Filocalic coloritul specific propriu. Aceasta este 
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TAINA ICOANEI. Eu, ca cel mai mic dintre Ucenicii 
Pustnicului, îţi dau Chipul său de transpunere. Ca să „ieşi din 

profanul lumii” trebuie să te „lepezi” de el, prin Sacralizarea 
„altui Chip al lumii”. ICONAREA-PREFACEREA Lumii în 

ICOANA Lui HRISTOS este modalitatea sa. Primul Pas al 
Duhovniciei este „lepădarea” de lume. Pustnicul Neofit, pe cât 
de simplu, pe atât de complex, adună totul în LUCRAREA 

RITUALULUI ICOANEI. Prin ICOANĂ te „lepezi” de 
lumea obişnuită şi intri în SUPRALUMEA DIVINULUI. 

Învăţând să Citeşti în CARTEA de TAINĂ a ICOANEI, 
săvârşeşti tocmai această LUCRARE Mistică a Isihiei 
Filocalice. 

Deci, concret şi PRACTIC, fă cu Nevoinţă LUCRA-

REA Isihiei ICOANEI. Este PRIMIREA DUHULUI Isihiei, 

fără de care nu poţi merge mai departe. 
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Capitolul 2 

 

A. Prin ICOANA ÎNTRUPĂRII Lui HRISTOS în 

Lume, ridică-te la ICOANA Cea dincolo de toate Icoanele, 

la ICOANA Lui DUMNEZEU TATĂL. 
B. FIUL Lui DUMNEZEU TATĂL Se ÎNTRUPEAZĂ 

ca să facă Lumea o Icoană care să poată PRIMI ICOANA 

în Sine, a TATĂLUI. 

C. FIUL Lui DUMNEZEU Se face PUNTEA dintre  

Icoana Lumii, care este Icoana MAICII DOMNULUI, şi 

ICOANA DUMNEZEIEASCĂ, care este ICOANA Lui 

DUMNEZEU TATĂL. 

– Fiule, iată a Doua Treaptă a Scării noastre Isihaste. 

Revelaţia creştină ne aduce TAINA ICONIZĂRII Lumii prin 
ÎNTRUPAREA FIULUI Lui DUMNEZEU, şi aceasta ne aduce 

apoi SUPRATAINA EUHARISTIEI Lumii, a URCĂRII ei în 
DUMNEZEIRE, ca TAINA ÎNFIERII Lumii faţă de 
TATĂL-DUMNEZEIREA în Sine. 

Filocalia Sfinţilor Părinţi este o Mistică SACERDOTALĂ 
prin excelenţă. ORIGINEA în Sine este DUMNEZEU 

TATĂL şi toate IES din CHIPUL Său şi toate se ÎNTORC în 
El. Originea Creaţiei este FIUL „prin care toate s-au făcut” 
(Ioan 1, 1-3), Care însă, deodată, DUCE cu Sine şi Creaţia tot 

la TATĂL. Transpunerea Filocalică a Pustnicului Neofit este 
strict Evanghelică. Este o Viziune de „ICO NAR” care vede 

totul prin ZUGRĂVIREA în Chipuri de ICOANE. Se zice că 
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Pustnicul Neofit era şi un bun Pictor de Icoane, de unde, 
pesemne, maniera sa de transpunere ICONICĂ a Realităţii. 

Avea un CULT aşa de intens faţă de ICOANĂ, încât peste tot 
„desena” contururi de Icoane. Chiar şi pe pietre săpa Chipuri 

de Icoane. Se zice că înainte de moarte 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... 
MAICA DOMNULUI este ICOANA de JOS, DUMNEZEU 

TATĂL este ICOANA de SUS şi între acestea este 

ICOANA lui HRISTOS. ACEASTA este toată VEDEREA de 
TAINĂ... De nu vedeţi acestea, sunteţi în întuneric. LUMINA... 

LUMINA... ICOANA... ICOANA... IISUSE... IISUSE,  

Tu eşti LUMINA dintre ICOANE... LUMINA dintre 

ICOANE... Tu eşti LUMINA. Şi DUHUL Cel PREA-

SFÂNT al LUMINII... DUHUL ICOANEI, ce FOC mistui-

tor... LUMINA ce ne duce la TRONUL Lui DUMNEZEU 

TATĂL... TATĂL. ODIHNA Odihnelor... TATĂL nostru 

Carele eşti în Ceruri”... Şi zicea Rugăciunea Domnească 
TATĂL Nostru... 

Este un salt brusc de la Pământ tocmai la SUPRAÎNĂL-
ŢIMEA absolutului DIVIN. După ce mă obişnuisem cu 
DUMNEZEU coborât, să trec direct la DUMNEZEU Cel 
Supraînălţat... Dar Rugăciunea „TATĂL Nostru” făcea 
aceasta. Aşa, Moş-Avva al meu, ca Treapta a Doua mi-a dat 

Regulă ca zilnic să zic de mai multe ori „TATĂL Nostru”. 
ACATISTUL MAICII DOMNULUI rămânea în continuare, 
ca şi Închinăciunile şi Metaniile, în plus fiind TATĂL Nostru. 
La început a mers „formal”, cu timpul a devenit un RITUAL 
de o SACRALITATE tot mai VIE. A zice TATĂL Nostru 
devenise pentru mine pe cât de plăcut, pe atât de „cutre-
murător”. Parcă orice Cuvânt „tuna” în mine, până la un 
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„trăsnet” înfricoşător... De câte ori mi-aduceam aminte ziceam 
TATĂL Nostru şi toată Fiinţa mea se răscolea. Dacă în timpul 
ACATISTULUI îmi venea să Cânt, acum îmi venea să plâng. În 
faţa ICOANEI MAICII DOMNULUI eram „Copil” 
zburdalnic, acum în Faţa TATĂLUI DUMNEZEU simţeam o 
seriozitate aspră, începeam să-mi văd „nimicnicia” mea de 
Făptură creată. Trebuia să devin şi eu un Fiu Vrednic de 
TATĂL-DUMNEZEU. Parcă un OCHI de o PUTERE 
absolută mă privea permanent şi mă pătrundea până în oase. 
OCHIUL acela care era reprezentat pe unele ICOANE se 
făcuse şi pentru mine ICOANA Lui DUMNEZEU TATĂL. 
OCHIUL este cu adevărat ICOANA tuturor Icoanelor. 
Dintr-o dată au început să apară în mine aceste Reprezentări 
Mistice ICONICE care, paradoxal, nu „mentalizau” realitatea, 
ci o FIINŢIALIZAU. Mentalizarea reducea totul la „simboluri” 
zise Spirituale. FIINŢIALIZAREA Mistică pe care o simţeam 
eu era de altă factură. Realitatea devenea Un viu direct 
FIINŢIAL, peste mental şi peste corporal, care le dă o 
SUPRAFORMĂ de FIINŢĂ. De aici am înţeles şi eu ceva din 
TAINA FIINŢEI pe care nu mi-o puteam reprezenta cu 
nimic. FIINŢA este SUPRAFORMA şi SUPRACONŢINUTUL 
Realităţii, din care iese Totul, rămânând tot FIINŢA-TOTUL, 
ca un TOT al Totului, care nu se amestecă şi nu se despart. De 
acum deosebeam afirmaţiile Limbajului lui Neofit, ca „VIUL 
Viului, CHIPUL Chipului” etc... De acum puteam pricepe pe 
Sfântul Grigorie Palama, care în Filocalie deosebea FIINŢA 

de Energiile Sale sau, cum zic filosofii, „Fiinţa şi fiin ţările 
ei”. 

„Viziunea FIINŢIALĂ” a Misticii Pustnicului, prin aşa-

zisul „Manuscrisul unui Isihast”, a circulat printre Ucenicii 
Pustnicului până astăzi. Nu se ştie cât de fidele sunt aceste 

însemnări care au putut fi prefăcute de la Ucenic la Ucenic. 
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Este totuşi o „tradiţie” încă Vie, a Duhului Lui Neofit care 
pare să îi anime încă pe mulţi. Eu, unul, sunt dintre aceştia.  

Se pare că, într-adevăr, Neofit Pustnicul concretizează 
„Specificul CARPATIN”.  

Fac aceste paranteze pentru că şi tu, Fiule, ca şi mine, vii 
din lumea preocupată de Spiritul Intelectului care găseşte în 
Isihasmul Lui Neofit PACEA mult căutată. Şi noi, cei cu 

„otrava luciferică a intelectului”, dorim Isihasmul. O, ce DOR 
de TAINĂ are Mintea noastră, să se ÎNCHINE FIINŢEI Celei 

„dincolo” de Minte. Limbajul şi ICONĂRILE Mistice 
FIINŢIALE ale Pustnicului Neofit sunt în acest sens.  

– Cu adevărat, Moş-Avva, Duhul lui Neofit a făcut şi cu 
mine această minune. În ICOANA Mistică, Mintea mea re-

belă se închină de „bună voie”, iar Intelectul meu nepotolit 
„renunţă” cu metanie până la Pământ la toate ale sale. Şi 

Duhul Filocaliei, astfel, a putut intra şi în mine.  

– Să te vedem, Fiule, cum URCI această a Doua Treap tă. 
DUMNEZEU TATĂL este CHIPUL FIINŢIAL în Sine. De 
aceea nevoieşte-te cât mai mult în RUGĂCIUNEA TATĂL 

Nostru, ca să se „trezească” în tine Taina CHIPULUI 
FIINŢIAL. Fără aceasta nu vei putea deosebi Sufletul de Corp 

şi nu vei putea trăi Isihasmul „cel deodată” cu Sufletul şi cu 
Trupul, fără amestecare şi fără despărţire.  

– Moş-Avva, îndrăznesc întrebarea: de ce „modalitatea” 

aceasta a lui Neofit nu porneşte direct cu Rugăciunea 

„DOAMNE IISUSE”, aşa cum spun toţi?  

– Să te uiţi mai cu atenţie în „Scara” Sfântului Ioan Scă-

rarul, din Filocalie. Se vorbeşte de zisa treaptă a „Purificării”. 
Noi îi zicem Treapta RESACRALIZĂRII. Misticile antice 
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încep cu un fel de „morală” mistică, de „norme-reguli”, ca: să 
nu furi, să nu mai minţi, să fii sărac material, să nu mai 

vatămi pe nimeni etc., etc. Şi în Filocalie se amintesc acestea. 
Neofit Pustnicul are specificul direct al „misticului” care 

intră dintr-o dată în „Focul SACRU”. Proba „FOCULUI 

SACRU” este o Memorie a Misticii în Sine. Moise vede 
„RUGUL APRINS de FOCUL DIVIN”, unde trebuie să intre 

„desculţ”. Această „descălţare” este iconografia PURIFICĂRII 
Mistice. RUGUL APRINS al lui Neofit este ICOANA 

MAICII DOMNULUI, descălţarea este ACATISTUL şi 

Închinarea-Metania, iar FOCUL DIVIN este RUGĂCIU-

NEA TATĂL Nostru.  

Prin „arderea” în FOCUL DIVIN se face de fapt Purifica-
rea. ICOANA MAICII DOMNULUI are ca Centru pe HRIS-
TOS, Cel ce se ÎNTRUPEAZĂ. RUGĂCIUNEA TATĂL 
Nostru are tot pe HRISTOS ca [rugăciunea către] TATĂL 

FIULUI HRISTIC, prin care şi noi suntem Fiii TATĂLUI. 
Isihasmul Iui Neofit este strict HRISTIC. FIUL HRISTIC 
Descoperă Lumii pe TATĂL. „Cine M-a văzut pe Mine a 
văzut pe TATĂL” (Ioan, 14, 9). Modalitatea lui Neofit este 
strict Evanghelică. Iar modalitatea Evanghelică este FIIN-
ŢIALĂ, a CHIPULUI FIINŢIAL al Lui DUMNEZEU. Toate 
misticile metafizice antice şi necreştine sunt mistici ale 
„panteismului”, ori Fiinţial, ori energetic, ori amestecat. 
Isihasmul este o Mistică Fiinţială, fără să cadă în panteismul 
Fiinţial, şi este totodată o mistică Energetică fără să cadă în 
panteismul energetic. Mulţi, superficial, le confundă sau le 
amestecă; sau, şi mai grav, fac un „sincretism” caricatural. 
Asupra acestui capitol şi eu, ca Povăţuitor Duhovnicesc, insist 
cu stricteţe şi exigenţă. „FOCUL RUGULUI APRINS” al 
Isihasmului îl poţi „masca” printr-un „foc înşelător de lumină 
demonică”. Demonismul se „îmbracă” uşor în haine de înger 
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şi cine nu ştie să risipească „înşelarea” va fi victima cea mai 
sângeroasă. 

– Moş-Avva, nu mă cruţa, ci fii aspru şi intransigent până 

la extrem. 

– Fiule, sunt nevoit să-ţi cer de acum o seriozitate în 

ÎNVĂŢAREA ÎNVĂŢĂTURII Sfinţilor Părinţi Filocalici. 
Pustnicul Neofit este „simplu şi direct”. Zi TATĂL Nostru o 

perioadă de timp, mai insistent. Pentru cei ca tine, cu „tarele 
intelectului”, este nevoie ca pe lângă TATĂL Nostru să-ţi 
Resacralizezi Intelectul cu un „surplus” din ÎNVĂTURA Sfin-

ţilor Părinţi Filocalici. Eu însumi am trecut prin aceasta. 

– Într-adevăr, Moş-Avva, deficienţa noastră, mai ales a 

celor Tineri, este lipsa de „însuşire” a Învăţăturii Sfinţilor 
Părinţi. Facem pe „deştepţii” în toate domeniile, dar tocmai 

ceea ce este al nostru, al creştinilor, cunoaştem superficial. 
Majoritatea Intelectualilor se „declară” creştini, chiar fac unele 

„gesturi creştine”, dar au o „gândire păgână”.  

Cine să spună CHIPUL TATĂLUI? 

Singurul care poate 
Este CHIPUL FIULUI. 

FIUL este CUVÂNTUL-ASEMĂNAREA 

Ce din TATĂL Se NAŞTE, 

LUMINA-ARĂTAREA. 

Şi tot din TATĂL 

PURCEDE CĂLDURA – CHIPUL DUHULUI 
Care Împreună cu LUMINA 

SUNT Însăşi TREIMEA. 
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FIUL CHIPULUI TATĂLUI Cântă, 
DUHUL CHIPULUI TATĂLUI Pecetluieşte, 

Şi în FIUL şi în DUHUL 
TATĂL Se ODIHNEŞTE, 

Şi TATĂL FIUL şi DUHUL 
Sunt TREIMEA UNITĂ. 

TATĂL, NUME Cel mai MARE, 
FIUL, NUME Cel mai SCUMP, 

DUHUL, NUME Cel mai SFÂNT, 

Ţie, DUMNEZEU TREIME, 

ÎNCHINARE. 

– Moş-Avva, fac sârguincios ASCULTAREA pe care 
mi-ai dat-o. Duc Viaţă obişnuită. Am în vedere însă LUCRA-
REA celor Două Trepte ale Isihiei, Ritualul ICOANEI şi 

TATĂL Nostru, plus Închinăciunile şi Metaniile.  
În meditaţiile şi concentrările misticilor antici se face o acti-

vitate „intramentală”, pe când aici se face o Activitate „supra-

mentală, dar şi extramentală”. Astfel, Mintea se „Odihneşte” 
nu în ea însăşi, ci „dincolo” de ea însăşi. Aceasta este Isihia 

Minţii. Atât de mult mi s-a imprimat ICOANA MAICII 
DOMNULUI, ca şi Gestul Închinării şi Metaniei, precum şi 
zicerea Rugăciunii TATĂL Nostru, încât mi se par naturale şi 

fireşti. Dar nu este o „imprimare mentală”, ci „ALTCEVA”, 
în care însuşi mentalul intră. Aici este specificul Isihiei. 
Acum înţeleg de ce nu se admit meditaţia şi concentrarea 

Minţii în Isihasm. „Fixaţia” este patologică în mistică, 
precum şi „răspândirea”. Mulţi fac „fixaţii pa tologice” din 

care aproape că nu mai pot ieşi, căzând victime propriilor 
„fixaţii”. Cei cu „nestatornicia” Minţii, de asemenea, cad 
într-o „destructurare” nocivă. Modalitatea Isihastă rezolvă 
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tocmai acest „patologic periculos”. În faţa ICOANEI, Mintea 
nu are voie decât să se Închine şi nu poate grăi decât zicând 

TATĂL Nostru. Această „oprire a activităţii intramentale 

a Minţii” şi intrarea Minţii în Supraactivitatea „extra-

mentală” este Taina Practicii Isihiei Minţii. 

– Fiule, mă bucur că ai descoperit „primul secret” al Isihi-

ei. Noi ştim că Mentalul îşi imprimă zisele „forme mentale” 
în lucruri şi lucrurile le absorb. Misticile antice caută tocmai 
aceste „forme mentale, Ideile Spirituale” din lucruri, ca o 

„eliberare” a lor din lucruri. Este „magia- iluzia” Mentalului, 
ce poate cădea chiar în „ocultismul magic”. În Isihasm este 

altă viziune: în primul rând, Mentalul nu este Spiritul, ci 
Energia Harică a Spiritului. De aceea ţi-am cerut să 
aprofundezi din Filocalie pe Sfântul Grigorie Palama, 

referitor la FIINŢA şi Energiile sale HARICE.  Ucenicii 
Pustnicului Neofit insistă mult pe „distincţia” clară şi ne tă 

dintre SPIRITUL ca FIINŢĂ şi Spiritul ca Energii HARICE, 
care apoi se „îmbracă” în „Corpuri şi lucruri”. Pentru Spiri-
tualitatea mistică a Isihasmului, aceasta este „cheia” fără de 

care nimic nu se „dezvăluie”. Vestita dispută a Sfântului 
Grigorie Palama cu Varlaam filosoful aici îşi are începutul. 

Vaarlam filosoful era fidel concepţiei Platonice şi Aristotelice, 
după care SPIRITUL este Mentalul-Ideea. Sfântul Grigorie 
Palama, credincios viziunii creştine, susţine că întâi este 

FIINŢA, din care ies Energiile HARICE-Raţiunile Divine 
care apoi se înveşmântează în corporalitatea lucrurilor. Astfel, 

FIINŢA şi Energiile Sale HARICE sunt SPIRITUL INTE-
GRAL. Pentru noi, este Dihotomia SPIRIT şi Corp. Ca viziune  
creştină, Fiinţa şi Mentalul sunt împreună Spiritul, care nu se 

despart şi nu se amestecă, fiind FIINŢA şi Energiile Sale 
HARICE. Mai mult, ca viziune creştină, MENTALUL 
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DIVIN HARIC nu se confundă cu Mentalul Creat. Filosofia 
consideră doar un singur Mental Divin care îşi încorporează 

„ideile-principiile spirituale” în lumea lucrurilor, de unde 
„panteismul” filosofic. Ucenicii Pustnicului Neofit fac şi mai 

mult, nişte „lărgiri” mistice care par multora „neobişnuite”. 
Aşa, fac o „distincţie Intraspirituală” dintre FIINŢA ca 
FIINŢĂ şi FIINŢA în Energiile Sale HARICE care apoi se 

transpun în Corporalitate. Filosofic, corporalitatea este Însuşi 
Divinul Întrupat, de unde „panteismul dublu, Fiinţial şi 

energetic”. Ucenicii Pustnicului Neofit insistă mult pe 
„distincţiile” lor. De aceea şi eu insist, ca să le însuşeşti, 
neputând altfel să PRACTICI Isihasmul nostru. Vezi şi pe 

Sfântul Maxim Mărturisitorul, îndeosebi Mystagogia sa. 
Sfinţii Filocalici fac aluzie deseori la un fel de Mystagogie 

Filocalică ce trebuie primită de la Povăţuitorul Duhovnicesc.  
Să nu te opreşti însă în loc dacă mai ai încă multe nelă-

muriri. Ai grijă că Mintea încearcă prin „subterfugii” să te îm-

piedice tocmai de la esenţialul Isihiei care este „transcenderea 
mentalului”. Ucenicii Pustnicului Neofit cer PRACTICAREA 

cu stricteţe a RITUALULUI Isihast, din care vine apoi şi 
„luminarea” Minţii. Aşa, vorbesc de o Iconare a Minţii. 
Mintea este FECIOARA care trebuie să Nască pe PRUNCUL 

HRISTIC care este, totodată, DIVINUL şi Făptura Creată, 
fără amestecare. Mintea noastră păcătoasă-demonică trebuie 

să îngenuncheze în faţa ICOANEI FECIORIEI Minţii, 

care este MAICA DOMNULUI Mintea-Făptură FECIO-

RELNICĂ în totalitate. 

– Moş-Avva, Taina celor Două trepte ale PRACTICII Isi-
haste constituie şi pentru mine cu adevărat Intrarea şi Începutul 
Vieţii Isihaste. După spusele marelui Trăitor Isihast, Sfântul 
Simeon Noul Teolog, noi trebuie să ne facem Asemănare de 
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ICOANA MAICII DOMNULUI ca să putem şi noi Întrupa şi 
Naşte pe HRISTOS în noi. Pustnicul Neofit Carpatinul este 
Filocalic, astfel, prin insistenţa sa pe Chipul ICOANEI 
MAICII DOMNULUI. 

ICOANA MAICII DOMNULUI este RUGUL APRINS 

ce se arată lui Moise, TAINA FECIOAREI peste care a cobo-
rât SFÂNTUL DUH şi BINECUVÂNTAREA TATĂLUI 
DUMNEZEU şi a ÎNTRUPAT pe FIUL Lui DUMNEZEU. 
„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 se Întrupează 

Cerul. Pământul nostru este Firea noastră Creată care trebuie să 
Întrupeze SUPRAFIREA DIVINĂ HRISTICĂ. Firea noastră 
creată trebuie să Nască DIVINA CONŞTIINŢĂ . 

Mintea şi Simţurile se Iconizează cu greu. Doar prin 
RITUALUL ICOANEI, încet, ies din sine şi se „Divinizează” 
HRISTIC. 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, cu toate facultăţile ei. Inima aduce 

ca DAR Imaginaţia-Smirna. Iar Simţurile aduc Tămâia-

arderea de bună mireasmă.  
Mintea este Prima care trebuie să „Îngenuncheze” în faţa 

PRUNCULUI DIVIN. Mintea cu Smerenie trebuie să 
Primească TAINA REVELAŢIEI HRISTICE.  

– Fiule, DUHUL Isihiei începe să LUCREZE în tine. 

Modalitatea aceasta Neofitică este totodată o Purificare şi o 
Luminare. „Negativul” din noi este aşa de mare, încât cu greu 
cedează. Sfinţii Filocalici ne vorbesc tocmai de necesitatea, 
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mai întâi de toate, a „despătimirii”. Sfaturile Filocalice sunt 
amănunţite şi concrete. Nu neglija să le citeşti cât mai des, ca 
să înveţi bine „ostăşia” Duhovnicească.  

– Moş-Avva, ce îmi place mie la specificul Pustnicului 
Neofit este ICONAREA sa directă care Acţionează tocmai pe 
„direcţia” Isihiei. Noi, cei „lumeşti şi negativi”, avem nevoie 

în primul rând de RESACRALIZARE. „Autosacralizarea” 
este modalitatea antică. Creştinismul ne arată SACRA-

LIZAREA prin SACRUL Cel DINCOLO de noi. Majoritatea 
vorbesc de „Divinul din interiorul nostru”. DIVINUL nu este 
în noi, ci DINCOLO de noi. Mulţi se „autodivinizează” prin 

DIVINUL ce VINE în noi, pe care şi- l asumă. DIVINUL este 
ICOANA în faţa Căreia noi trebuie să stăm Îngenuncheaţi. 

DIVINUL este în noi doar dacă stăm Îngenuncheaţi în faţa 
Lui. Noi suntem Luna în LUMINA SOARELUI DIVINITĂŢII. 

– Fiule, aici este tocmai specificul Filocalic Carpatin al 
Pustnicului Neofit. Dacă îi citeşti cu atenţie pe Sfinţii Filoca-

lici, vei vedea că ei fac o distincţie între Mintea de „afa ră” şi 
MINTEA DUHULUI din Lăuntru. Mintea din „afară” este 

Biserica-MAICA DOMNULUI, iar MINTEA LĂUNTRICĂ 
este PREOŢIA-FIUL HRISTIC. 

– Moş-Avva, din PRACTICA celor Două Trepte ale Vie-

ţii Isihaste am dedus în primul rând faptul clar al specificului 
Isihasmului, ca Întrupare a DIVINULUI în Minte, nu ca 
„autodivinizarea” Minţii. Mintea o „golesc” de conţinutul ei 

mental, dar nu o las „goală”, ci o UMPLU cu SUPRA-
MINTEA DIVINULUI. Mai mult, Mintea nu se „auto-

distruge” (ca în misticile metafizice filosofice), ci se face 
ICOANĂ-Biserică ce ţine în Braţe pe PRUNCUL HRISTIC. 
Astfel Mintea-Biserica se Odihneşte în HRISTOS şi HRISTOS 
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se Odihneşte în Minte-Biserică. Este Isihia, ODIHNA Dublă 

şi egală de ICOANĂ. 

Creaţia Iubeşte pe DUMNEZEU tot ca Chip de Fiu, ca 
FRAŢII FIULUI Lui DUMNEZEU. FIUL Lui DUMNEZEU 
Se Întrupează în Lume şi Lumea se Întrupează în FIUL Lui 
DUMNEZEU şi doar aşa se ÎNTÂLNEŞTE DUMNEZEU cu 
Lumea şi Lumea cu DUMNEZEU. 

MAICA DOMNULUI este PUNTEA DUBLEI ÎNTRU-
PĂRI. Prin Chipul Ei se Întrupează DUMNEZEU şi tot prin 
Chipul Ei ne Întrupăm şi noi în HRISTOS-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. 

– Moş-Avva, se tot vorbeşte de „autocunoaştere-autocon-
trol” al Minţii, ca bază a Spiritualizării. Aici, în Isihasm, este 
Intrarea Minţii în SUPRACUNOAŞTEREA SACRALITĂŢII 
cea DINCOLO de Minte. Nu Mintea se „autocontrolează”, ci 
Mintea trebuie să „Îngenuncheze” în faţa SACRALITĂŢII care 
să SUPRACONTROLEZE Mintea. Acesta este un „specific” al 
Isihiei care trebuie bine evidenţiat. Autocontrolul Minţii prin 
„operaţii mentale” trebuie să fie doar după ce se face 
„ILUMINAREA” Minţii prin SACRALITATEA cea 
DINCOLO de Minte. Modalitatea Pustnicului Neofit este 
paradoxala „ILUMINARE” înainte de zisa „purificarea” 
Minţii. Este drept că trebuie să-ţi „cureţi casa” ca să Primeşti 
pe DIVINUL OASPETE, dar INTRAREA DIVINULUI în 
Casă este DIVINIZAREA Casei. De aceea la Neofit este 
„Caracterul Carpatin”, direct, de a „Oferi OASPETELUI DIVIN 
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„PÂINEA şi PAHARUL cu APĂ”, adică, mistic, „Mintea cu 
apa gândirii”. Pentru Caracterul Carpatin, nu „curăţirea Casei” 
este cel mai important fapt, ci „Oferirea PÂINII şi APEI 
SACRE” prin care, apoi, se face şi „Sfinţirea-curăţirea”. 
Obiceiul nostru Carpatin de a da Oaspetelui „Sacralitatea 
Casei”, RITUALICA „PÂINE şi Paharul cu APĂ”, este 
specificul întregii F iinţialităţi. Neofit Pustnicul o foloseşte în 
modalitatea sa mistică.  

Eu ce să aduc în DAR la Staulul PRUNCULUI DIVIN?  

Aduc „Bucăţica mea de PÂINE” 
Şi Ulciorul meu cu Apă...  

În acestea este Însăşi Fiinţa mea  
Cu Chipul meu pecetluit, 
Cu Însăşi Inima 

În care sunt eu însumi Dăruit.  

– Fiule, ţine cu sfinţenie Ritualul ACATISTULUI ICOA-

NEI MAICII DOMNULUI. Este începutul Isihiei şi totodată 
menţinerea ei. Pustnicul Neofit l-a ţinut până la ultima suflare 

pământească. Şi a lăsat REGULĂ strictă pentru toţi Fiii Săi 
duhovniceşti. 

Cine IUBIREA Lui DUMNEZEU să o cuprindă?...  
Doar FIUL Său o poate.  

Şi IUBIREA FIULUI doar Chipul Tău de MAICĂ.  

O Chip de Mare TAINĂ, 

Tu, Chipul cel mai ALES, 
Deşi Chip de Creaţie 

Având pe FIUL Dumnezeiesc în Braţe,  
Te faci ICOANĂ de Închinare: 

Bucură-te, ICOANĂ de Dumnezeiească Întrupare!  
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Capitolul 3 

 

A. UNEŞTE Icoana Pământului cu ICOANA CU-

VÂNTULUI. 

B. ICOANA CUVÂNTULUI Întrupat este ICOANA 

Isihiei. 

C. INTRAREA în ICOANA CUVÂNTULUI Întrupat 

este apoi Viaţa Isihiei. 

– Moş-Avva, a trecut aproape Anul şi Taina ICOANEI a 
început să-şi dezvăluie DUHUL ei în mine. Mintea mea re-
belă a început să accepte „oprirea mentalizării”. Mintea Isi-
hiei este „Altceva” decât mentalizarea. Tare greu am putut 
pricepe acest „Chip-Icoană Mentală”, care este altceva decât 
Ideea şi Gândul. 

– Fiule, Neofit Pustnicul are o modalitate specifică. El 
porneşte de la DIVINUL Întrupat, nu de la Divinul în Sine, 
metafizic. El porneşte astfel de la „Icoana de afară”. Mintea 
nu acceptă „Trupul”, ci tinde la „Ideea” cea dincolo de Trup. 
Icoana este acceptarea „Trupului Minţii”. Filosofii consideră 
Trupul „duşmanul” Minţii-Spiritului. Icoana este Taina 

SACRALIZĂRII Trupului Spiritului. 
Sfinţii Părinţi Creştini s-au luptat până la sânge cu „ico-

noclaştii” care nu acceptau Icoana, considerând-o „idol”. 
Sfântul Teodor Studitul a definit clar Icoana ca „mijloc de a 

aduce Prezenţa Celui ce este Reprezentat şi totodată ca 

punte de Comunicare cu Cel Reprezentat”. Icoana este, 
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astfel, „un Loc unde poate coborî DIVINUL şi în care poţi 

să Comunici cu el”. Icoana devine un fel de „Minitemplu”. 
În Templul de la Ierusalim făcut de So lomon, DUMNEZEU 
SAVAOT făgăduieşte că EL va fi PREZENT şi va Comu-
nica de fiecare dată cu cei ce Îl cheamă. Creştinismul vine cu 
„multiplicarea” Templului Ierusalimitean, ca Biserici şi ca 
„Minibiserici-Icoane”. Icoana este „Reprezentarea Bisericii”, 
în care se Reprezintă „PREZENŢA DIVINULUI”. De aici 
semnul Bisericii, că are în ea Icoanele care fac dintr-o Casă, 
Biserică. Icoanele fac Biserica. Templul din Ierusalim era el 
însuşi Icoana şi de aceea nu se mai admiteau şi alte Icoane. 
Creştinismul extinde Templul şi multiplică Icoanele-Templele 
Creştine. Neofit Pustnicul face Mistica Icoanei-Templu, 

care înseamnă Biserică HRISTICĂ. Templul simplu este o 
„singură reprezentare”, iar Templul HRISTIC este „supra-
reprezentare ca Biserică, Templul-Icoană”. Templul „aştepta” 

Venirea Lui Mesia, Biserica are pe Mesia-HRlSTOS. 

Icoana este Templul Împlinit ca Biserică. Aşa, Icoana nu 
mai este „idol-autodivinizare”, nici „zeificare-personificare a 
idolului”, nici „divinaţie-investire cu divin”, ci este Supra-

sacralitatea peste acestea. 
Ca viziune Creştină, Icoana este „Răsfrângerea Celui re-

prezentat”. Neofit Pustnicul extinde Teologia Icoanei într-o 

Mistică a Icoanei. Teologia Icoanei este DIVINUL Întrupat.  

Mare atenţie la aceste distincţii mistice care pentru Practică 

sunt însăşi „Viaţa mistică”. Filocalicii Athoniţi îndeosebi fac 
cu precădere Teologia Icoanei, în umbra căreia fac şi Mistica 

ei. Specificul Filocalic Carpatin pus în lumină de Neofit 
Pustnicul este evidenţierea Mistică în umbra căreia se face şi 
Teologia ei. De aici reiese un „complex Mistic” al Icoanei, tot 

aşa de bogat ca şi „complexul Teologic”. Sfinţii Părinţi au 

susţinut cu tărie şi „Trupul Icoanei” drept tot aşa de Sacru 
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ca şi Chipul Cel dincolo de Trup. Creştinism înseamnă 

„Trup ÎNVIAT”, aşa încât „despărţirea” Chipului de Trup 

este „contrazicerea însăşi” a ÎNVIERII. Icoana Creştină este 

Trup ÎNVIAT, nu „Corp-obiect idolatrizat”. Acest SACRU 

al ÎNVIERII este Temeiul acceptării „Trupului Icoanei”.  
Icoana, la Neofit, nu este Corp, ci SUPRATRUP al 

Corpului şi al SPIRITULUI Întrupat. Acest SUPRATRUP 

al Icoanei, care transcende şi Spiritul şi Corpul, este 

Mistica Pustnicului Neofit. Trupul ÎNVIAT HRISTIC este 

SUPRATRUP – deodată Spirit şi Corp şi dincolo de 

acestea – care înveşmântează Spiritul şi Corpul.  

La Neofit este un fel de „Supramistic”, „Acel Dincolo” 

unde FIINŢA inaccesibilă 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, fapt care în mod 
obişnuit nu este posibil... Neofit „găseşte” Miracolul unde 

UNIREA contrariilor este posibilă, SUPRALOCUL 

SUPRATRUPULUI EUHARISTIC, tocmai SUPRA-

TRUPUL Icoanei. 
Pentru Neofit, Icoana este Sfântă şi Reală nu ca simplă 

Teologie, nu numai pentru că arată Întruparea Divinului, ci 

pentru că face Miracolul SUPRATRUPULUI ICONIC. 

Acestă Taină a posibilităţii de IEŞIRE A FIINŢEI într-un 

LOC unde FIINŢA IESE din SINE tot ca FIINŢĂ este tot 
fondul Misticii FIINŢIALE a Pustnicului Neofit. 

Teologia a găsit Miraculosul LOC în HARUL Energetic 

Necreat. Mistica lui Neofit găseşte Tainicul LOC în CHI-

PUL EUHARlSTIC care este IPOSTAS FIINŢIAL ŞI 

HAR ŞI Creaţie deodată, în UNIRE neamestecată. 
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Neofit Pustnicul vorbeşte de o Mistică FIINŢIALĂ ce  

înglobează HARUL şi îl UNEŞTE cu IPOSTASUL FIIN-

ŢIAL.  EUHARISTIA este această unire, ca SUPRATRUP 

şi al FIINŢEI, şi al HARULUI. 

Nu este nimic deosebit faţă de cele ştiute, doar că Neofit 
face nişte menţiuni şi evidenţieri specifice caracterului său 
Carpatin. Teologic Filocalic, HARUL „cuprinde” toate ale 

FIINŢEI, dar ca „exterioare” FIINŢEI care rămâne Apo-

fatică în Sine. De aici, Mistica Teologică HARICĂ a Sfinţilor 

Părinţi, care insistau pe HAR ca să nu se cadă în „erezia 
panteismului fiinţial”. Tot fondul este aici ace la ca „FIINŢA 

să nu fie privită în Sine Însăşi” de către Creaţie, ci în 

„afara” ei, acolo unde Creaţia poate Vedea cele „ALE 

FIINŢEI”, iar nu Însăşi FIINŢA. De aici Teologia FIINŢEI 

„prin HAR”, prin LUMINA HARICĂ. 
Neofit Pustnicul caută o Teologie de „HAR prin FIINŢĂ”, 

ca specific Filocalic Carpatin. Şi aceasta impune tot „un 

LOC în afara FIINŢEI”, ca să nu fie panteism fiinţial, LOC 
pe care îl găseşte în „SUPRALOCUL EUHARISTIC” care 

este „deodată şi FIINŢĂ şi HAR, în Împărtăşire”. La Neofit 
este „teama” de pierderea IPOSTASULUI FIINŢIAL în 

„impersonalismul” 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”. 

Sfântul Grigorie Palama elucidează „panteismul fiinţial”, iar 
Neofit încearcă să-l elucideze pe „cel energetic”. 

– Moş-Avva, este foarte bine că îmi faci aceste menţi-

uni. Şi eu eram tentat să „depersonalizez” FIINŢA în HA-

RUL-LUMINA Sa. Mentalizarea FIINŢEI, reducerea ei la 
„Idee şi Gând”, este într-adevăr „depersonalizarea” ei. Dar 
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şi „Substanţializarea” FIINŢEI este tot aşa de periculoasă 

în Mistică, după cum „depersonalizarea” este periculoasă în 

Teologie. Or, Neofit Pustnicul caută o rezolvare a ambelor 

situaţii. A face FIINŢA Lui DUMNEZEU o „Substanţă” 

directă înseamnă a face păcatul intrării în Apofatismul 

FIINŢEI. Iar a „de-substanţializa la absolut” FIINŢA 

înseamnă a face „de-personalizarea” FIINŢEI, reducând-o 

la acel „neant divin” inadmisibil în Creştinism. Astfel, Neofit 
găseşte EUHARISTIA Liturgică, ca UNIRE A Catafaticu-

lui-Substanţializării HARICE cu APOFATICUL-

Inaccesibilul FIINŢIAL. EUHARISTIA este astfel Mira-

colul şi Substanţial şi FIINŢIAL, şi al IPOSTASULUI-

CHIPULUI şi al Trupului Său. EUHARISTIA este 
PERSOANA HRISTICĂ şi TRUPUL Său deodată şi fără 

despărţire, este şi FIINŢA şi HARUL. EUHARISTIA este 

HRISTOS, FIINŢĂ şi HAR, SPIRIT şi TRUP. 
„Şi CUVÂNTUL S-a făcut TRUP” (Ioan l, 14). Neofit 

Pustnicul zice: „Şi CUVÂNTUL S-a făcut ICOANĂ”. Toate 
misticile metafizice nu admit „Trupul” Spiritului, trebuind ca 
Spiritul să se „resoarbă” în Sine din iluzia corpului. În 
Creştinism este tocmai „INTRAREA SPIRITULUI în TRUP 
unde să se Odihnească, să se REMEMOREZE pe Sine”. 
Filosofic, Spiritul îşi „pierde” Memoria de Sine în „memoriile 
obiectelor lumii”, de unde mistica „ieşirii” din memoriile 
corporale ca să se recâştige Supramemoria în Sine Spirituală. 
Creştinismul vine cu un paradox peste logica anticilor, cu 

„LOCUL” unde Spiritul şi Trupul-materia să nu mai fie 

în contrarietate şi nici ca simplă complementaritate, ci într-un 
„AL TREILEA” care le are pe amândouă şi le depăşeşte, le 

înglobează, le uneşte şi le face afirmative reciproc. Este 
RAIUL totodată CER şi Pământ, totodată Suflet şi Corp,  
totodată DUMNEZEIRE şi Creaţie. Acest ARHECHIP de 
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RAI este Nostalgia Mistică a Pustnicului Neofit. Şi RAIUL 

acesta este ICOANA, SUPRATRUPUL DIVINULUI şi 
Creaţiei, Spiritului şi materiei. Şi concretul Raiului este 

TRUPUL EUHARISTIC pierdut prin păcat, dar Recâştigat 

prin TRUPUL ÎNVIAT HRISTIC. EUHARISTIA este 

astfel Originea Icoanei şi a Misticii ei.  
Icoana este CHIP EUHARISTIC care prin RITUAL 

se face Deschiderea Împărtăşirii.  

Tot secretul Practicii Isihaste este RITUALUL Mistic 

al Icoanei. 
Şi CHIPUL ICOANEI în Sine este IPOSTASUL 

HRISTIC ce se „face TRUP-ICOANĂ-EUHARISTIE”. Iar 
TRUPUL ICOANEI Sale îl ia din Trupul Icoană al MAICII 

DOMNULUI. 
Neofit concepe Practica Isihastă ca „drumul Ritualic” 

dintre PRUNCUL HRISTIC din Braţele MAICII DOM-

NULUI şi POTIRUL EUHARISTIC Liturgic. Icoana 

MAICII DOMNULUI CU PRUNCUL HRISTIC este PRESCU-
RA Întrupării ICOANEI, a însăşi Naşterii Icoanei, care se face 
EUHARISTIE – UNIREA Icoanei de Creaţie cu DI-

VINUL. Este o Mistică Isihastă de transpunere specific 

Carpatină, 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 cea laltă” 

însăşi „substanţialitatea sa”. Murind, el lasă Trupul morţii, dar 
ia cu sine prin „Pumnul de Pământ” toată Fiinţialitatea sa, în 
Memoria ancestrală că „Pământul se prelungeşte în Cer şi 

Cerul se prelungeşte prin Pământ”. Pământul acesta Dacic 

este un Pământ „bun”, unde SĂMÂNŢA Creştină găseşte 
prilejul să Crească din plin, de aceea Creştinismul este primit 
aproape de la sine de Daci. „Pumnul de Pământ” din Mâna 
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muribundului este Preînchipuirea EUHARISTIEI care 

DUCE Trupul ca o ÎNVIERE la Cer. PÂINEA EUHA-

RISTICĂ este TRANSFIGURAREA Pământului în 

PÂINEA VIEŢII Nemuritoare. 

– Fiule, problema cea mai grea a Misticii este „Suportul 

Mistic” al Practicii. Toţi susţin că DIVINUL este Cel spre care 
se tinde, dar „suportul DIVINULUI” care este? DIVINUL 
trebuie „Rememorat, Rechemat şi, abia după această 

„trudă”, să ajungi să-L VEZI. Unii zic că DIVINUL este în 
„tine însuţi”, alţii că este „în afară şi peste tot”, alţii că „tu însuţi 

trebuie să-L Configurezi” în propriul tău sistem Psiho-energetic. 
De aici modalităţile de Practică, de Interiorizare, de 
exteriorizare, de Concentrare, de Creaţie chiar. De aici practicile 

metafizice, religioase, oculte şi magice. 
Ca Practică Isihastă, să fii atent la specificul său inconfun-

dabil. Neofit Pustnicul susţine Suportul ICOANEI care, după 
cum s-a văzut, este „dincolo” şi de exterior şi de interior şi de 
proprie transpunere, ca Miracolul EUHARISTIEI care este 

„ACEL SUPRATRUP” şi al Spiritului şi al Corpului care este 
şi Interiorul şi exteriorul, unde VIN şi DUMNEZEU şi Creaţia, 

unde DUMNEZEU este şi ALTCEVA decât Propria FIINŢIA-
LITATE şi Creaţia, de asemenea, este şi Altceva decât Creaţie, 
acolo unde contrariile se depăşesc, unde toate sunt deodată şi 

dincolo de ele însele. 
Misticile antice se concentrează pe obiecte, imagini, forme 

mentale şi Idei de ultimă abstracţie, chiar pe puncte şi organe 
corporale, până la o adevărată magie Psiho-energetică. 

Fii atent la specificul Suportului Icoanei Mistice  

Creştine, care nu seamănă cu nici o formă de mai sus. Aici 
mulţi cad în „misticisme bolnăvicioase”, cu efecte uneori 

dramatice. 
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– O, Moş-Avva, ce luptă aprigă am dus eu până am 
ajuns să am „atitudinea” corectă faţă de Icoana Mistică. La 
început nu puteam nicicum s-o fixez... Tu îmi interziceai 
categoric să mi-o fixez ca imagine. Mereu îmi atrăgeai atenţia 
că nu am voie să mă concentrez pe Icoană. La fel, nu aveam 
voie s-o mentalizez. A mai apărut şi o reacţie, că a început să 
mă doară Fruntea de nu mai puteam suporta. Ochii, de 
asemenea, au început să mă doară. Tu însuţi îmi spuneai că ai 
avut o încercare asemănătoare, cu o durere din vârful capului 
şi apoi a întregului Creier, de parcă era copt, cu o ameţeală ce 
a durat mult timp. Mi-era teamă să nu fac vreun deranjament 
Psiho-nervos. Mereu mă sileai să „opresc” orice „efort 
mental”, lucru care îmi solicita şi mai mult Mintea şi Creierul. 
Cu cât „goleam” Capul de gânduri, cu atât mai multe gânduri 
năvăleau. Cu cât opream orice activitate mentală, Mintea mea 
parcă „fierbea”. Nu mai puteam privi Icoana, pentru că mă 
dureau Ochii şi Fruntea. Dacă o mentalizam, iarăşi mă durea 
Capul. Primele luni am fost ca „beat”. Citeam însă zilnic 
ACATISTUL MAICII DOMNULUI şi câte puţin din Filo-
calie şi Vieţile Sfinţilor. Metanii şi închinăciuni făceam 
puţine, pentru că de fiecare dată începeau să mă doară Fruntea 
şi Ochii. Lucram în schimb cât mai mult lucruri de mână, la 
curăţenie, la grădină, la bucătărie. Tu, Avva, mereu îmi cereai 
să fac o „pauză totală mentală”, lucru ce mi se părea o „mal-
tratare” tocmai a Minţii. Nu îmi dădeai voie să mă Rog, decât 
la Acatist şi prin Participarea la slujbele Bisericii. Cu timpul 
s-a potolit tensiunea din Cap, dar am căzut într-o „nepăsare” 
mentală ce mi se părea că mă „prosteşte” pur şi simplu. Parcă 
nu mai puteam să memorez nimic, nu mai gândeam la nimic, 
parcă „vegetam”. Tu mereu mă sfătuiai să am răbdare, că va 

veni şi momentul unei „cotituri deosebite” care nu trebuie 
grăbită, pentru că trebuie să vină de la sine. Într-o Zi, în timp 
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ce citeam Acatistul MAICII DOMNULUI în faţa Icoanei, 
am simţit CEVA de Taină, ca o „uşurare” în toată Fiinţa mea, 
am simţit DUHUL Icoanei despre care vorbeşte  Pustnicul 

Neofit. 
Ziua aceea a fost pentru mine ca o mare Sărbătoare.  

A INTRAT în mine DUHUL Icoanei. Am înţeles că Isihas-

mul începe cu Primirea DUHULUI Icoanei care este 

ACEL dincolo de imaginaţie, dincolo de fixaţie şi concen-

trare... Icoana Mistică Isihastă trebuie VĂZUTĂ în DUHUL 

Icoanei. DUHUL nu se poate imagina, nu se poate simţi şi 
nici mentaliza, DUHUL se PRIMEŞTE. Tu mereu îmi 

spuneai: „Ai răbdare, să PRIMEŞTI DUHUL Icoanei”.  
Eu încercam să-mi închipui DUHUL, dar de fiecare  

dată cădeam în forme mentale ce erau interzise ... În acest 
DUH al Icoanei parcă Vedeam Icoana cu Ochi de DUH, fără 

să mi-o imaginez, parcă Icoana era Un CEVA unde eu 

puteam INTRA fără să mă pierd pe mine, unde şi mai mult 
deveneam un „Centru de Prezenţă” care, paradoxal, era 
dincolo de mine şi totodată eu (eram) venit în acesta, totodată 

şi o SUPRAPREZENŢĂ în care Intra Prezenţa mea, ca 

Dialog între Prezenţe fără amestecare. O, ce Luminare de 

o natură care nu se poate spune este această „PREZENŢĂ 

în DUH”! DUHUL este PREZENŢĂ, dincolo de mental, 

dincolo de simţire, dincolo de orice imaginaţie. 
Iată Taina Icoanei Mistice, DUHUL-PREZENŢA care, 

şi mai mult, aduce PREZENŢA CUVÂNTULUI-IPOS-

TASULUI. 

Ca specific al Pustnicului Neofit, se disting: 
– Icoana ca Reprezentare Grafică, pictură, sculptură.  
– DUHUL Icoanei, ca PREZENŢĂ a Unui VIU al Icoa-

nei. 

– Icoana FIINŢIALĂ a IPOSTASULUI din Icoană. 
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– ICOANA EUHARISTICĂ, care le înglobează şi le 
SUPRAÎNTRUPEAZĂ pe toate şi le face, „peste fire”, 
COMUNICABILE, Împărtăşibile. 

Este o TRANSFIGURARE a Icoanei Grafice în DUHUL 
dincolo de Reprezentarea pur corporală, în totodată TRANS-
FIGURARE în IPOSTASUL Icoanei şi TRANSFIGURARE 
EUHARISTICĂ de UNIRE DIALOGALĂ. 

Icoana în sine este Chip de SUPRAREPREZENTARE 

a PERSONALITĂŢII Celui Reprezentat, în care Repre-
zentarea Grafică este exteriorul, Reprezentarea IPOSTA-
SULUI este Interiorul şi Reprezentarea EUHARISTICĂ este 

SUPRATRUPUL tuturor acestora. La Neofit, Icoana 

EUHARISTICĂ este pe primul plan.  
Fără Practică, acestea sunt greu de înţeles.  
Se vorbeşte de Supralumina HARICĂ Mistică. 

Mistica anticilor este Intelectualistă, de Contemplaţie, de 
Minte Iluminată. Cea Creştină este între HAR şi IPOS-

TASUL FIINŢIAL. 
În Mistică se zbat trei direcţii: 

– un intelectualism pur, de Metafizică pură sau Teologică; 
– un semi- intelectualism unit cu un sentimentalism ce în-

clină până la senzualism; 
– o Mistică de DUH, specifică în Creştinism, de Teo lo-

gie Mistică şi Mistică Teologică, concretizată ca Mistică 
EUHARISTICĂ. 

Pustnicul Neofit nu vorbeşte, ca Sfântul Simeon Noul 
Teolog, de Pregnanţa LUMINII HARICE, ci de Pregnanţa 

ICOANEI EUHARISTICE. Neofit nu este Misticul LU-

MINII, ci Misticul ICOANEI Liturgice EUHARISTICE 

în care LUMINA IESE din SUPRATRUPUL IPOSTASU-

LUI care îşi Împărtăşeşte DUMNEZEIREA. Nu este Misticul 

„Vederii Luminii”, ci Misticul „PÂINII DUMNEZEIEŞTI”. 
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Neofit este în specificul Filocalic Carpatin. La Sfântul 
Simeon, în LUMINĂ este TOTUL. La Neofit, în PÂINEA 

EUHARISTICĂ este TOTUL, şi LUMINA şi IPOSTASUL 
şi Creaţia. În LUMINĂ este CONTEMPLAŢIE, în 

PÂINEA EUHARISTICĂ este DIALOG de ÎNTÂLNIRE, 

în care Contemplaţia Supramentală se face SUPRATRUP.  
Specificul Carpatin este acest „Suprasubstanţialism” ce 
Înglobează şi Spiritul şi Substanţa şi le face4 „dincolo” de ele 
însele. Necorporalul Supramental al Misticilor Intelectualiste 
este „scăparea” din drama senzualismului. La Neofit, senzualis-
mul este depăşit, paradoxal, într-un SUPRACORPORAL 

care transcende şi Necorporalul şi corporalul. Mistica PÂINII 

EUHARISTICE Liturgice şi Mistica LUMINII sunt două 
specificuri Filocalice care nu se contrazic, ci sunt Evidenţe ale 
Aceluiaşi FOND Mistic Creştin.  

Unul transfigurează Pământul în Lumină DUMNE-

ZEIASCĂ, celălalt îl Transfigurează în PÂINE DUMNE-

ZEIEASCĂ. Unul Intelectualizează, de-corporalizează 

Pământul ce Urcă în Spirit, celălalt Supra -corporalizează 

Pământul ca ÎNVIERE ce URCĂ la Cer. La Spiritualişti 
este teama de a nu se „amesteca” Spiritul cu Trupul, la 

EUHARISTICI este teama de a nu se „pierde” IPOS-

TASUL în mentalizarea extremă a Spiritului. Spiritul are 
Corp, IPOSTASUL are SUPRATRUP. 

– Fiule, ai atins un punct sensibil al specificului Mistic 
Carpatin, SUPRATRUPUL IPOSTASULUI. Spiritul filosofic 

este Mental pur, acel „Nous Divin”, ca o „aparentă Perso-
nalizare de afară” a Fiinţei impersonale. IPOSTASUL Teo-

logic Creştin este PERSONALIZAREA directă a FIINŢEI în 
                                                                 

4
 i. e . le  trece, prin prefacere, în TAINA TRUPULUI EUHA RISTIC 

care este „dincolo” de ele însele (n. r.). 
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Sine Însăşi, nu de „exterior”. Neofit vede Mistic IPOSTASUL 
care se poate „Vedea”, FIINŢA în Sine rămânând apofatică-

inaccesibilă. IPOSTASUL FIULUI HRISTIC este accesibil 
nouă, Creaţiei. Noi, Creaţia, ne „Înrudim” ca şi CHIP cu 

IPOSTASUL FIINŢIAL al FIULUI HRISTOS. Trupul de 
Întrupare al IPOSTASULUI HRISTIC este în primul rând 
Fiinţa-Firea Creată, nu simplu Corp de creaţie. FIUL Lui 

DUMNEZEU se face şi Fiinţă Creată pe care o adoptă în 
ACELAŞI IPOSTAS de Fiu DUMNEZEIESC. Deci IPOS-

TASUL poate să se UNEASCĂ cu Firea Ipostasului nostru 
Creat. Neofit este un Mistic al IPOSTASULUI FIINŢIAL, 
fără să cadă în „panteism fiinţial”.  

O, Tu DOAMNE DUMNEZEULE, 
Când Te ARĂŢI Sufletului meu 

Toate luminile se „umbresc” 

Şi Tu doar, Cel PERSONAL, 

Eşti PREZENT şi în lăuntru şi în afar’.  

Ochii Minţii se închid, 
Ochii trupului de asemenea. 

Prin CHIPUL de IPOSTAS 

Te Văd şi eu pe Tine. 

Ochi de Minte, plecaţi genele de gând,  
Lumină, intră în culcuşul de „dincolo”,  

Un VIU prin El Însuşi 

Care poate să Izvorască totul,  

În care se „întorc şi se odihnesc” toate,  

EL – IPOSTASUL faţă de care 

Toate trec în UMBRA SA. 
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Misticile panteiste vorbesc de o „intrare-absorbire” a Creaţiei 
în FIINŢA Lui DUMNEZEU. 

Mistica Pustnicului Neofit pare o Mistică FIINŢIALĂ, 

dar nu „Intra-FIINŢlALĂ” ca la panteişti. EUHARISTIA 

este FIINŢIALITATEA IPOSTASULUI care IESE în „afara” 

FIINŢEI. La Neofit mai este şi un „AFARĂ FIINŢIAL”,  
dincolo şi de acel „afară HARIC”. EUHARISTIA este 

CHIPUL acestui „AFARĂ” în care poate Creaţia să se 

ÎNTÂLNEASCĂ „peste fire ” cu IPOSTASUL FIINŢIAL. 

Insistenţa aceasta pe IPOSTAS este specificul Misticii 
Isihaste a Pustnicului Neofit. 

În EUHARISTIE nu este doar o Întâlnire cu TRUPUL 

HRISTIC, ci CU IPOSTASUL HRISTIC făcut şi TRUP.  
Se cunosc Trei „direcţii” Filocalice Creştine: specificul 

Athonit, al „necorporalităţii” prin Asceza Spiritului, ca 
LUMINĂ Pură; specificul Slav, al „Intrării” LUMINII în 

Trupul Înduhovnicit, ca Asceza Trupului; şi specificul 

Carpatin, ca EUHARISTIA IPOSTASULUI FIINŢIAL 

care înglobează atât LUMINA, cât şi Trupul Înduhovnicit, ca 

Asceză a ÎMPLINIRII.  

– Moş-Avva, toţi Sfinţii vorbesc de LUMINA Mistică DI-

VINĂ, ca şi de TRUPUL EUHARISTIC, în egalitate, dar fie-
care cu specificul lor. Neofit Pustnicul are insistenţa sa după 
caracterul Carpatin, după cum Slavii îl au pe al lor. Sfântul 

Serafim de Sarov şi Sfântul Siluan se deosebesc aparent de 
Athoniţii metafizicieni, fondul Filocalic fiind acelaşi. Neofit 

are şi el acelaşi fond, în caracterul său aparte. 
DUHUL Prezenţei este în DEPLINUL IPOSTASU-

LUI-PERSOANEI,  care de asemenea este o Supraimagine 

dincolo de mental. DUHUL descoperă IPOSTASUL şi IPOS-

TASUL descoperă CHIPUL EUHARISTIC ce înglobează 
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toate Chipurile, de la cel material la cel Spiritual şi dincolo 
de ele. 

Filocalicii Athoniţi pun Lumina din EUHARISTIE, şi 
apoi, prin Lumină, IPOSTASUL. La Athoniţi Lumina HARI-

CĂ descoperă IPOSTASUL. La Neofit, IPOSTASUL des-

coperă Lumina. 

– Fiule, mi-aduc aminte de acel Ucenic al Pustnicului, 

care într-o zi vine bucuros la Neofit spunând:  
– Avva, o Lumină Orbitoare mi s-a arătat în Rugăciune. Am 

crezut că mor de o aşa Lumină. La care Pustnicul i-a zis: 
 – Dacă nu ai văzut IPOSTASUL Lui Iisus, ai văzut doar 

„Umbra Lui”. Ai grijă, Roagă-te să nu ÎL vezi degrabă pe 

IISUS direct din EUHARISTIE, că ai să mori. Doar Sfinţii ÎL 
pot vedea. 

– Aşa, Moş-Avva, specificul Icoanei Mistice este că Supra-

reprezentarea ca Prezenţă în DUH nu este nici în interior, 

nici în exterior, ci undeva „la mijloc şi dincolo”, unde poţi 

„ieşi din tine cu tine însuţi” fără să te absorbi, ca într-un LOC 
de Odihnă unde te Regăseşti şi te Comunici totodată.  

Şi Icoana aceasta este în SUPRACHIPUL EUHARISTIC al 
IPOSTASULUI HRISTIC. Întâi se face ICONIZAREA 

Creaţiei. 

Ce mi s-a părut deosebit la maniera Pustnicului Neofit 

este tocmai acest RITUAL al Iconizării, care ţine loc de 

Rugăciunea obişnuită. Rugăciunea cu Mintea produce 

„deranjamente” psihice la mulţi. Mintea trebuie să „tacă”, dar 
trebuie ca ALTCEVA să o „înlocuiască”. Mintea nu poate 

„mentaliza suportul său”; dar Mintea nu rămâne în „golul 

metafizic”, ci se UMPLE de SUPRAMETAFIZICUL 

EUHARISTIC. 
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Problema majoră a Practicii este Centrul de Personali-

tate ca Propriu Centru de Prezenţă. Misticile antice fac din 
propriul lor Centru Suportul şi totodată Adresarea, ca 

Auto-divinizare. Se zice că DUMNEZEU este în Interiorul 

tău şi unii confundă aceasta cu „natura de Divinitate” a 
propriei naturi în sine, ca în panteism. Specificul Isihasmului 
este clar, DIVINITATEA are NATURA Sa şi Creaţia are 

Natura ei de Creaţie. Neofit Pustnicul merge până la 

Natura în sine a Creaţiei, ca Fiinţialitate de Creaţie. Anticii 
consideră Creaţia fără „Natură proprie de Fiinţialitate”, ea 
fiind doar o „reflectare energetică” a Divinului în „afara” Sa. 

Neofit este net Creaţionist, ca distincţie clară dintre SUPRA-
NATURA DIVINĂ FIINŢIALĂ şi Natura Creată tot Fiinţială 
(de creaţie). Dacă Natura în sine a Creaţiei nu este o 

Fiinţialitate de Creaţie, atunci Creaţia este doar o „iluzie a 

Spiritului”, lucru de neadmis în creştinism. DUMNEZEUL 
Creştin poate să CREEZE cu adevărat şi o Fiinţă Creată. 

Natura de Fiinţă este „Chipul şi Asemănarea” Lui DUM-
NEZEU din Creaţie. Majoritatea vorbesc doar de „unele 

calităţi” de Spiritualitate, ca Chip de Divinitate al Creaţiei. 

Creaţia nu este „nici Divină, nici ne-divină”, 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. 

Pentru Neofit, Practica Isihastă este DIALOGUL din-

tre Centrul de Personalitate de Creaţie şi DIVIN. 
RITUALUL Icoanei Mistice ca specific al Pustnicului 

Neofit este tocmai Recâştigarea Chipului de Personalitate, 

fără de care nu se poate face nimic real mistic. Dacă la filo-

sofi Mintea este „totul”, la Neofit IPOSTASUL-PERSOANA 
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este totul. Mintea este o „energie” a Centrului de Perso-

nalitate, de aceea Neofit trece Mintea „înapoia” IPOSTA-
SULUI. 

– Fiule, mă bucur că ai intrat în DUHUL Icoanei Mis-
tice a Pustnicului Neofit. Centrul de Personalitate, pe care noi 
îl concretizăm deocamdată ca Centru de Proprie Prezenţă 

de Sine, este tocmai „înlocuirea” Minţii din Mistică.  
Noi, într-adevăr, prin Minte avem Conştiinţa Centrului 

nostru de Personalitate, dar nu trebuie confundată Mintea 

cu însăşi acesta. Sfinţii Filocalici spun clar că Mintea, 

Simţirea şi Voinţa sunt „puteri energetice” ale Spiritului. 

Se vorbeşte de o MINTE în Sine, acel Nous filosofic, ca 
Divin dincolo de Mintea raţională obişnuită. Neofit caută 
direct Centrul de Personalitate prin care să se facă apoi 

„mentalizarea”.  
De obicei, Mintea se face Activul. Totul se operează cu 

Mintea. Neofit „operează” direct cu Ipostasul-Persoana. 

Filosofii consideră Fiinţialitatea ca fiind fără ACT, ener-

giile fiind „posibilitatea” Actului Fiinţei. În Creştinism se Re-

velează tocmai ACTUL FIINŢEI în Sine, de unde TREI-

MEA de PERSOANE-IPOSTASURI DUMNEZEIEŞTI. 

IPOSTASUL-PERSOANA este tocmai ACTUL în Sine. 

Orice ACT se transpune, însă, deodată ca ACT IPOS-

TATIC şi ca Act Energetic, de unde Teologia Sfinţilor 
Părinţi, a FIINŢEI şi a Energiilor sale, fără despărţire sau 

amestecare. DUMNEZEIREA este ACT FIINŢIAL în Sine ca 
TREIME 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.  
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Creştinismul mai vine cu o „descoperire ” uimitoare, a 

Împărtăşirii din „Cele ale FIRII FIINŢIALE” (II Petru 1, 4). 

Deci, FIINŢA DIVINĂ este „inaccesibilă” în Sine (apo-
fatică), dar „Împărtăşibilă” ca FIRE. 

Şi FIREA IPOSTASULUI este CUVÂNTUL. 

Neofit Pustnicul „ridică” TAINA CUVÂNTULUI la 
„gradul” de FIRE FIINŢIALĂ. Astfel, CUVÂNTUL nu este 

un „produs” energetic al Spiritului, ci este însăşi „Na tura-
Firea” Spiritului. CUVÂNTUL este Cel care dă SUB-

STANŢIALITATE Spiritului. CUVÂNTUL este Originea 

Spiritului. Spiritul, datorită CUVÂNTULUI are „natură şi 
chip” de Spirit. Neofit face „IPOSTAZIEREA CUVÂNTU-

LUI”. 
Pentru Neofit Pustnicul, CUVÂNTUL este Cel care Lu-

minează HARIC. Din CUVÂNT iese Lumina, HARUL 

fiind după ce CUVÂNTUL se face ACT FIINŢIAL. 
CUVÂNTUL este FIREA IPOSTASULUI FIINŢIAL 

care se „Comunică”. CUVÂNTUL este PÂINEA EUHA-

RISTICĂ FIINŢIALĂ. 

Şi de aici Icoana „ridicată” la o SACRALITATE ce nu 

mai poate fi „împiedicată” de „materia” şi de reprezentarea 
grafică, nici de mentalizarea spre care se tinde, ci care se 

„impune” ca „Realitate” directă.  
Icoana este un „CHIVOT” unde e cu adevărat CHIPUL 

Lui HRISTOS; datorită căreia CHIVOTUL este Sfânt şi 

căruia te pleci, din care „iese” PUTEREA Lui DUMNEZEU 
cea Înfricoşătoare. CHIPUL din Icoană este „PIATRA” pe 

care Însuşi DUMNEZEU Se „SCRIE” pe Sine. 

– Moş-Avva, Neofit este un „Iconar şi un Poet” Mistic, de 

aceea trebuie „intrat” în „Duhul” acesta. Modalitatea sa este  
o Mistică de „Zugrav de Icoane şi de Inspiraţie Poetică”. 
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Mistica sa este în acele „Supraimagini mistice şi Cuvinte de 

Poezie tot mistică”. Limbajul său nu este „mental”, ci 

Iconic direct. 
Aşa, ca să poţi Practica Isihasmul ICONIC al lui Neofit, 

trebuie să faci în primul rând „trecerea de la Mental la 

paradoxalul Iconic Supracorporal”, de TRUP ÎNVIAT 

HRISTIC. 

– Fiule, cum ai înţeles modalitatea Pustnicului Neofit 
faţă de cea Filocalică?... Dacă citeşti cu atenţie, mai ales pe 

Isihie, vezi că se pune mare bază pe Mintea care trebuie să 
fie „trează” faţă de gânduri, ca să poată ajunge la Lumina 

Contemplaţiei Divine.  

– Moş-Avva, Neofit, ca şi Isihie, dă mare importanţă 

„Orientării” spre DIVINITATE. Neofit o „Localizează” în 

RITUALUL Icoanei, faţă de Isihie care o localizează în 

„Atenţia” Minţii. Neofit insistă pe acea PREZENŢĂ DI-

VINĂ ce este în „afara” Minţii, în Icoana ce opreşte Min-

tea de la „automentalizare”. Isihie foloseşte modalitatea filo-

sofică greacă a „automentalizării” Atenţiei. Neofit opreşte 

Mintea să fie „şi subiect, şi obiect”, făcând din Icoană „şi 

subiect, şi obiect” faţă de care Mintea se „odihneşte”. 
Neofit nu mai foloseşte „Mintea Luptătoare-Lucrătoa-

re”, ci mută „câmpul” de Luptă din Minte în afara ei, în 

RITUALUL direct al Icoanei. Se crede că în Minte şi prin 

Minte se face „lupta duhovnicească”. Neofit foloseşte Icoana, 

„în care şi prin care ” să se facă lupta duhovnicească. 
Obişnuit, Mintea Reprezintă ceva şi face Atenţia-Prezenţa 

tot în activul de Minte. Neofit are modalitatea ca Repre-

zentarea s-o facă Icoana prin ea însăşi, ca RITUALUL 

Icoanei faţă de care Mintea este „pasivă”, nu activă. Aici 
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RITUALUL Icoanei să fie Activul în sine. Şi din Activul 
RITUALULUI Icoanei să iasă SUPRAREPREZENTAREA 

DIVINĂ care „depăşeşte” Mintea, dar care se „Supra-

întipăreşte” şi în Mintea ce rămâne în continuare pasivă. 
Neofit este misticul ACTIVULUI Iconic din „afara” 

Minţii. 

Isihie vorbeşte de Atenţia pe Prezenţa DIVINULUI.  

„Să ai pe DUMNEZEU pururea înaintea ta”. Dar această 

Atenţie-Prezenţă este „intra-mentală”, prin câmpul Minţii. 

Neofit cere o Prezenţă-Atenţie prin Câmpul Ritualic al 

Icoanei, din afara minţii.  

– Moş-Avva, cele Trei Trepte indicate de Neofit sunt tocmai 

câştigarea Prezenţei-Atenţiei Mistice „în Icoană şi prin 

Icoană”. Mintea nu are voie să fie „lucrătoare”, ci să se lase 

pasivă în ACTIVUL RITUALULUI Icoanei. 

Zilnic fac Acatistul Icoanei MAICII DOMNULUI, 

normal şi obişnuit. Mă silesc ca toată Ziua să-mi rămână în 

Memorie acest RITUAL al Acatistului, ca o Iconizare Per-

manentă a Lumii înconjurătoare. „Să faci totul ca o Icoană, 

să vezi totul prin prisma Icoanei”, aceasta este „regula” 
Practicii lui Neofit.  

RITUALUL Acatistului Icoanei MAICII DOMNULUI 

îmi trezeşte Conştiinţa ICOANEI HRISTICE. Încet-încet, 

de la Atenţia Icoanei Maicii DOMNULUI se trece la Atenţia 

ICOANEI HRISTICE, a CUVÂNTULUI. 

ICOANĂ, OCHI de Taină 

Prin care se UITĂ IPOSTASUL FIINŢIAL, 

Din care izvorăşte apoi LUMINA,  

Prin care se Văd cele NEVĂZUTE.  
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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, 

Eşti BISERICA de Taină 

Unde Mintea îngenunchează şi tace,  
Ca într-o SUPRAINIMĂ 
Unde INIMA Lui DUMNEZU BATE 

Şi unde Inimile tuturor 
Bat de asemenea Îngenuncheate. 

LOC Suprafiresc de ICOANĂ, 
De aici Se poate AUZI CUVÂNTUL DUMNEZEIESC 

Pe care Îl SCRII ca într-o CARTE, 
CHIVOT al DEGETULUI Lui DUMNEZEU. 

ICOANĂ, CHIP şi LOC de Taină,  
Prin tine Ne putem ÎNTÂLNI cu DUMNEZEU. 

Practic, eu nu fac Rugăciune Mentală, ci mai întâi 

intru în DUHUL SUPRAREPREZENTĂRII-SUPRA-

PREZENŢEI ICONICE, Îngenunchez cu Mintea şi cu 

toată Fiinţa mea în FAŢA acesteia şi ASCULT Pasiv Litur-

ghia din ICOANĂ. 
În ICOANĂ se ROAGĂ FIUL Lui DUMNEZEU şi 

DUHUL SFÂNT. Fiinţa mea cu fruntea la Pământ este ATENTĂ 
la RITUALUL INTRA-ICONIC. La Neofit, ACTIVUL 
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Mistic este în ICOANĂ, nu în Minte. Mintea intră în 

Biserica ICOANEI, unde Participă la Liturghia Intraico-

nică. Practica aceasta este Isihasmul lui Neofit. Este 

UNIREA Minţii cu ICOANA-SUPRAINIMA Mistică. 

Neofit ocoleşte deocamdată Inima proprie , din motive 
bine întemeiate, ca să nu se cadă în „misticismele bolnăvi-

cioase” ale Minţii şi Inimii pătimaşe, care apar de obicei. 

Atenţie la Centrul Propriu de Personalitate-Conştiin-

ţă, care nu trebuie să fie în Cap, ci coborât în „Centrul 

Vorbirii”, în zona Gâtului. Atenţie să nu se facă „fixaţie” pe 
energiile vibratorii din Gât. Atenţia să fie pe „PRONUN-

ŢAREA CUVÂNTULUI”, ca o „intrare a Gândului în 

CUVÂNT”. Să PRONUNŢI CUVÂNTUL NUMELUI Lui 
IISUS, să prefaci CUVÂNTUL în ICOANĂ. 

ICOANA CUVÂNT o scoţi apoi în „afară”, în „FAŢA”  

ta şi a Lui DUMNEZEU, unde iese totodată Propriul Centru 
de Conştiinţă-Prezenţă. 

– Fiule, continuă Practica aceasta ICONICĂ până va 
trebui să mai Urci încă o Treaptă.  
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Capitolul 4 

 

A. ICOANA CUVÂNTULUI ÎNTRUPAT este LO-

CUL ÎNTÂLNIRII Lui DUMNEZEU şi Creaţiei. 
B. ICOANA CUVÂNTULUI este POTIRUL EUHA-

RISTIEI IPOSTASULUI CUVÂNTULUI. 
C. Cu ICOANA CUVÂNTULUI încep Purificarea şi 

Urcuşul Duhovnicesc. 

Noi, cei de astăzi, „suferim” de cea mai mare „nelinişte” 
a Minţii. 

Sistemul Filocalic clasic are tot Mintea ca „lucrătoare”, 
ceea ce solicită un „efort mental” în plus. Intelectualismul  

excesiv de astăzi caută o „modalitate” de Odihnă a Minţii. Se 
încearcă tot felul de „tehnici” psiho-mentale, dar ele tot nu 
dau rezultatele aşteptate. Mulţi se interesează astăzi de 

„Mistică”, în căutarea „miracolului” Odihnei mentale.  

– Fiule, eu sunt un „umil” Ucenic al Ucenicilor Pustnicului 

Neofit. În modalitatea specificului său am găsit „căutarea” 

mea Spirituală. De aceea, eu Personal ţin cu „stricteţe” la 

„ne-amestecul” aşa-ziselor „modalităţi”. Fiecare este liber să-şi 

aleagă sau să se convingă care este mai „bună”.  
Anticii au căutat o Spiritualitate a Minţii pure.  
Mintea pură este Idee şi operaţii de intelect.  

Mistica se loveşte de cele două „pietre mistice”, Perso-

nalismul şi Impersonalismul. Personalismul este învinuit de 
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„egoism”, de aceea mulţi consideră „impersonalismul” ca 
bază a UNIRII Mistice. Ca să faci „impersonalismul meta-

fizic” trebuie să „supra-activezi” Mintea, să abstractizezi la 

maximum totul, să o „reduci” la „esenţele-principiile 

ultime”. Toate practicile mistice metafizice fac Meditaţii şi 
concentrări mentale până la „alchimia şi ocultismul magic” al 
„forţei Minţii”. Mulţi cred că Mintea este „Puterea absolută”. 
Unii tind la această Putere, ca „tehnică a spiritului”.  

Neofit Pustnicul are două „frici mistice”, frica de „pan-

teismul fiinţial” şi frica de „panteismul energetic al Minţii”. 
DUMNEZEU, ca FIINŢĂ în Sine, nu poate „ieşi” din  

Sine tot ca FIINŢĂ, ci ca Energii HARICE. Şi Teologia, şi 

filosofia au acest „apofatism” al FIINŢEI în Sine. Filosofic, 
„Mintea” este Spiritualul FIINŢEI, ca Energia-Forţa Divină. 
Şi Ştiinţa recunoaşte acest „spiritual ultim al lumii”, ca acele 
„principii informaţionale primare”.  

Creştinismul vine totuşi cu o „posibilitate” de a ieşi FIIN-
ŢA din Sine tot ca FIINŢĂ, prin IPOSTASUL FIINŢIAL al 

FIULUI-CUVÂNTULUI CARE Se ÎNTRUPEAZĂ. 
Cine poate „să încapă Absolutul”?...  

Creaţia considerată ca „Trupul direct” al Lui DUMNE-

ZEU înseamnă „panteism”, neadmis de către creştinism. 
Creaţia nu este o „emanaţie directă” din DUMNEZEU, ci o 
Creaţie prin „ACEL CEVA care întâi poate să-L încapă”. 
De aceea, Teologic se spune că LOGOSUL FIINŢIAL 
Creează mai întâi „Arhechipul de Logos de Creaţie”, adică 
Chipul de „Fiu de Creaţie” pe care îl ASUMĂ ca Trup al Său. 

Într-un moment dincolo de timp 
FIUL Creează şi un Chip de Fiu de Creaţie  
În care EL Însuşi se Întrupează  
Şi vine înaintea TATĂLUI DUMNEZEU: 
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– PĂRINTE, iată-Mă pe Mine, FIUL Tău, 
Deodată în DOUĂ CHIPURI, 

Ca FIUL FIINŢIAL absolut pe care L-ai NĂSCUT 
Şi ca Fiu de Creaţie pe care Eu l-am Conceput. 

Două CHIPURI neamestecate, dar UNITE 
În UNICUL Meu IPOSTAS de FIU AL Tău.  

Şi TATĂL BINECUVINTEAZĂ, 

Şi Chipul Lumii se „Fiinţează”.  

Acest CHIP al FIULUI CREATOR şi ca Fiu de Creaţie 

este ICOANA, MAREA TAINĂ a ieşirii FIINŢEI în „afara” 

Sa, dar tot ca FIINŢĂ. Să se distingă clar FIINŢA în Sine, 

apofatică-inaccesibilă, de FIINŢA ICONICĂ Întrupată şi 

într-o Fiinţă Creată, ca FIINŢĂ EUHARISTICĂ. Această 

SUPRAPERSONALIZARE ICONICĂ este Mistica speci-
fică a lui Neofit. 

ICOANA CUVÂNTULUI ÎNTRUPAT (Ioan l, 14) este 
specificul lui Neofit. 

Nu este o Mistică Intra-FIINŢlALĂ (care ar însemna 

panteism), ci o Mistică în Afara-FIINŢEI, dar tot FIIN-
ŢIALĂ. 

Neofit face o „lărgire teologică”, punând ICOANA 

IPOSTATICĂ a CUVÂNTULUI Întrupat pe primul plan.  
Neofit găseşte miraculosul SUPRALOC unde DUMNE-

ZEU poate VENI în „afara” Sa. Este ICOANA CUVÂN-

TULUI Întrupat. 

Neofit are frica mistică de „panteismul fiinţial” şi totodată 
frica de „panteismul energetic”. ICOANA SUPRAFI-
INŢIALĂ, Supratrupească şi Supraenergetică este salvarea 

sa. Lui Neofit îi este frică teribil de „magia energiilor 

Corpului”. Dar nu vrea nici să le distrugă, pentru că ar fi 
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o „mutilare” de neadmis. Aşa, el caută un LOC unde să fie 

„dincolo de energii”, dar cu energiile păstrate. Acesta este 

ICOANA EUHARISTICĂ. 
PÂINEA EUHARISTICĂ este SUPRATRUP peste 

materia Pâinii: este FIINŢĂ „în afara” FIINŢEI. Iată mira-

colul Mistic la care au visat anticii, dar care doar în Creşti-
nism se împlineşte.  

Neofit „mută” tot ACTIVUL Mistic în acest Supraloc 

al Icoanei. Spunea adesea Ucenicilor săi: „Rugăciunea 

Creştină se face doar în Lăcaşul Bisericii, pentru că doar Bi-

serica îl poate „Coborî” pe DUMNEZEU în Creaţie. Aşa, 
şi în Rugăciunea noastră Personală trebuie să Intrăm în 

Chipul ICOANEI-Biserica în Potenţă, şi apoi să facem 

Rugăciune, pentru că ICOANA poate să PRIMEASCĂ în ea 
pe DUMNEZEU. 

În ICOANĂ Mintea nu vine cu Memoriile Corpului, ci se 
„descalţă” de ele, ca Moise care intră la „Rugul Aprins”. Aici 

este „ALT ACTIV”, faţă de care Mintea „ascultă şi tace”, se 
Odihneşte. Odihna Minţii tot în „spaţiul mental”, aceasta nu o 
admite specificul lui Neofit. ICOANA este un Spaţiu în „afara 

mentalului”, dar care nu distruge mentalul, ci îl „Împărtăşeşte” 

de „Cele dincolo de Minte”. Odihna Minţii tot pe „suportul” 

Minţii este considerată de Neofit „auto-plăcere” ce nu mai 
este „Odihna Mistică”. Doar Odihna în „ALT” Suport este 

Odihna veritabilă. Neofit nu admite Rugăciunea în 

„propriul” Corp, ci în LOCUL Sfinţit al ICOANEI şi 

Bisericii. 
Să facem un „paralelism” între modalitatea clasică Fi-

localică şi specificul Pustnicului Neofit. Şi eu am avut pă-

rerea că Filocalicul clasic trebuie păstrat cu „stricteţe”. M-am 
convins că are totuşi o mare importanţă „Caracterul de 

transpunere ”, altfel se face o „forţare a propriei naturi”.  
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Se cunosc transpunerile Filocalice: Sinait, Athonit, Rus. Noi 
mai vorbim şi de un caracter CARPATIN, al nostru. 

– Moş-Avva, s-a văzut că Neofit Pustnicul – ca şi Sfântul 

Ioan Scărarul – nu porneşte direct de la Rugăciunea 

„Doamne Iisuse”, ci de la Acatistul MAICII DOMNULUI. 

Şi Neofit are în vedere mai întâi „formarea” Conştiinţei 
Mistice prin Purificarea întregii Personalităţi a Ucenicului. 

Neofit începe cu RITUALUL Acatistului, ca „intrare” în 
SACRUL Mistic. MAICA DOMNULUI este UŞA spre 

HRISTOS. 

– Fiule, Neofit cerea Ucenicului începător în primul rând 

să-şi pună, în locul unde stă, o Icoană cu MAICA DOM-

NULUI cu PRUNCUL HRISTOS în Braţe, şi adesea să 
aprindă câte o Lumânare sau o 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 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 Pri-

meşti în „Casa ta de Pământ” şi trebuie mai întâi o „pre-

gătire” ca să poată „încăpea”. Trebuie să faci din „casa” ta un 
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„Paraclis”, altfel Cerul nu va Intra. RITUALUL Icoanei 
MAICII DOMNULUI face acest fapt. 

Un alt Ucenic, care era de un RITUALISM al Icoanei 
până la extrem, zicea:  

– 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 de 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 ca să- i 

poată întreţine. Seara şi Dimineaţa îngenunchea în faţa Icoa-
nei Maicii Domnului şi se „Umplea” de o Putere deosebită. 
Copiii lui, toţi de mici se obişnuiseră 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 Ta tălui ei, 
zicând:  

– „Să nu i se întâmple ceva lui Tata pentru că nu a înge-

nuncheat înaintea Icoanei”.  
Şi, într-adevăr, în ziua aceea Omul a avut un accident cu 

căruţa, din care a scăpat ca prin minune.  
Mai era un Mut, totodată cam redus mintal, dar care atât 

de mult făcea RITUALUL Icoanei, încât îi uimea cu această 
evlavie pe toţi. 
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Neofit insistă mult pe acest Isihasm al RITUALULUI 

Icoanei pe care îl consideră „esenţa”. 

RITUALUL nu te lasă să „mentalizezi” Mistica. Toţi 
tind la „mentalizarea” Trăirilor mistice. Neofit consideră 
„mentalizarea” ca „ucidere” a TRUPULUI HRISTIC. El 

repeta adesea: 

– HRISTOS fără TRUPUL ÎNVIAT nu mai este Cel 
adevărat. Să faci RITUALUL Icoanei până când „Mintea 

gândeşte în forme ritualice, nu în forme mentale”, nu în 

Idei, ci în Gesturi Supra-corporale, după limbajul său. 
Când faci un Gest RITUALIC, acesta se Sacralizează şi 

devine Supra-corporal, ca o „transfigurare”. Este o Gândire 

în „Gesturi Sacre Supracorporale”. 
Se povesteşte că un Ucenic foarte încăpăţânat îl învi-

nuia pe Neofit că nu se ţine de „tradiţia filocalică”. Neofit 
îi zicea blând: 

– Fiule, fă aşa cum spun Filocalicii, zi Rugăciunea 

scurtă „DOAMNE IISUSE, FIUL Lui DUMNEZEU, milu-
ieşte-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, Ucenicul vine la Neofit necăjit: 
– „Avva, nu mai pot zice, pentru 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. 
– Trebuia, Fiule, să cobori Mintea spre Gât, în Locul Pro-

nunţării Cuvântului Rugăciunii, că altfel faci o presiune în 
Cap, de unde şi durerile care ţi-au apărut. 

După puţin timp, iar vine necăjit.  
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– Avva, a început o sufocare în gât, de nu mai pot zice 

Rugăciunea.  
– Păi cum zici Rugăciunea în Gât?  

– Sunt atent la Cuvintele Rugăciunii şi asociez şi cu Res-

piraţia, 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, nişte 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 vorbesc 

de „despătimire”. 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 o 

Primă Treaptă. Şi eu, după treizeci de ani de Practică, zilnic 

fac încă Acatistul prin care menţin „Intrarea” în Rugăciune. 

Sfinţii Filocalici au început direct cu Icoana Cuvântului 
Hristic, cu Rugăciunea Doamne Iisuse, dar nici ei nu au 

câştigat Rugăciunea decât după trecerea prin Icoana MAICII 

DOMNULUI. Vezi pe Sfântul Maxim Cavsocalivitul cum 

zice în Filocalie, că prin Icoana MAICII DOMNULUI a 

dobândit „Darul Rugăciunii”.  

– Dar eu vreau să încep direct cu Rugăciunea „Doamne 

Iisuse”.  

– Bine, începe, dar fă RITUALUL Rugăciunii „Doamne 

Iisuse”, nu direct Rugăciunea.  
– Şi care este deosebirea? 
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– RITUALUL nu este Mental, ci este Gestic. În Gât zi 

Rugăciunea „Doamne Iisuse”, dar nu cu Mintea, ci cu simpla 

Pronunţare a Cuvintelor. Nu te gândi la Cuvintele Rugă-

ciunii, să nu-ţi fixezi atenţia pe sunet sau pe respiraţie, fă un 

RITUAL gestic aparent mecanic. Mişcă-te prin Cuvintele 

Rugăciunii. Pronunţă-le pur şi simplu şi încearcă să faci 

toate mişcările prin Pronunţare gestică. Orice Gest Corporal 
să fie şi Pronunţare de Cuvânt, care înseamnă Naşterea 

Icoanei Cuvântului care se Întrupează. Acatistul este mai 

direct, dar dacă tu vrei o îmbinare cu Rugăciunea directă, 

fie, dar atenţie la Ritualul care trebuie să fie „înaintea” 

Rugăciunii. Orice Gest să fie un Cuvânt transpus în Gest  
şi orice Cuvânt să fie un Cuvânt transpus în Gest. Gestul 

Odihneşte Cuvântul şi Cuvântul odihneşte Gestul. Şi Cu-

vântul totodată Gest Odihneşte Mintea. 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. 

Inima Corpului tău trebuie evitată deocamdată, de aceea se 

„scoate” Scara Cuvântului Iconizat în „afară” şi o „agăţi” 

cu un capăt de CER şi cu celălalt de Pământ. Din CER 
coboară pe Scară HRISTOS şi de jos Urci tu. Tu stai 

îngenuncheat la picioarele Scării şi Îl Chemi pe Hristos să 

Coboare la tine. Aşa trebuie să faci Rugăciunea Ritualică, ca 

o „ieşire” triplă, o dată din locul Capului, încă o dată din 
locul pronunţării-Gâtului şi încă o dată din Mintea însăşi. La 

picioarele Scării Icoane i Cuvântului să nu fie o ieşire doar 

cu Mintea, ci o ieşire a întregii Fiinţe , Suflet şi Corp. 

– Dar, Avva, nu este voie să-ţi faci Reprezentarea Scării, 
că se cade în „închipuiri”.  
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– Aşa este, Fiule, nu este voie să-ţi închipui nimic mate-

rial şi trupesc, nici chiar Spiritual. Dar sunt nişte SUPRARE-

PREZENTĂRI care se admit. Trebuie să ştii că ICOANA 

CUVÂNTULUI Întrupat este EUHARISTICĂ,  ceea ce 

înseamnă că are Triplă înfăţişare, ca şi ÎMPĂRTĂŞANIA, 

adică Trup-Pâine reală, are TRUPUL ÎNVIAT al Lui 

Hristos şi totodată, peste acestea, are SUPRATRUPUL 

UNICEI PERSOANE Hristice. Noi vedem doar Pâinea de 
afară, dar aceasta are în ea TRUPUL ÎNVIAT Hristic şi 
totodată pe Hristos PERSOANA directă. În faţa EUHARIS-
TIEI vezi Pâinea materială, şi Mintea vede partea Spirituală, 

dar peste acestea mai este şi VEDEREA dincolo de materie 

şi Minte, ca SUPRATRUPUL EUHARISTIC în faţa 

căruia Mintea tace, Ochii trupeşti se închid şi rămâne 

SUPRAVEDEREA EUHARISTIEI, care nu distruge nici 

vederea materială, nici pe cea mentală, dar le depăşeşte şi le 
Desăvârşeşte în „Participarea la Ce le dincolo” de ele.  

De aceea sunt câteva SUPRAREPREZENTĂRI ce se 
admit, fiind Chipuri EUHARISTICE. Aşa sunt Icoanele, 

ÎMPĂRTĂŞANIA, Crucea, Evanghelia, Potirul, Scara. 
Acestea nu sunt simple „simboluri şi semne ” văzute ale 

„Celor Nevăzute”, ci sunt SUPRAVEDERI EUHARIS-

TICE ale „Celor deodată văzute şi Nevăzute”. Unii vor să 

vadă Icoanele în „Duh-Prezenţă”. Trebuie înţeles că 
EUHARISTIA Hristică trebuie văzută şi ca SUPRATRUP 

care, paradoxal, este totodată şi Reprezentare în Duh. Avva al 
meu îmi repeta mereu că adevărata VEDERE este cea care 

are deodată în egalitate şi Duh şi trup şi, peste amândouă, 

o „normalitate” ce nu te lasă să cazi în extremismul doar al 
Duhului sau doar al materialului. De aceea, Fiule, poţi cu 

toată încrederea să-ţi Suprareprezinţi Scara Cuvântului 

care este totodată în Duh şi în materie şi „peste” amândouă. 
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Mulţi cad în misticisme extremiste de „spiritualizare totală”, 
care „ucid” TRUPUL ÎNVIAT HRISTIC. Creştinismul tre-

buie să Păstreze TRUPUL ÎNVIAT, de aceea sunt SUPRA-

REPREZENTĂRILE acestuia, ca EUHARISTICE. 
Şi se povesteşte mai departe că acest Ucenic nu l-a ascul-

tat pe Neofit, ci a continuat o Rugăciune Mentală stric tă, care 

îl aduse la nebunie şi la boală câţiva ani de zile.  
Ca Ucenic al Pustnicului Neofit, şi eu insist pe această 

modalitate ce te menţine într-o „normalitate” de Om 

Pământesc şi totodată Om ce se ÎNDUMNEZEIEŞTE.  

Mulţi caută în diferite Practici stări paranormale, oculte, ori 

pe plan spiritual, ori pe cel corporal. Neofit nu admite un 

„paranormal în Corp sau în Minte”, ci o Păstrare a „nor-

malului”, dar cu un SUPRANORMAL „paralel” cu Nor-

malul, fără amestecare, substituire sau distrugere reciprocă. 
În acesta constă „controlul” strict al unui Isihasm veritabil şi 

sănătos. Sfinţii Creştini sunt Oameni normali Corporal şi 

Mental, dar în „paralel” au Sfinţenia. DIVINUL Creştin 

nu este un DIVIN nici de exterior, nici de interior, ci peste 

interior şi exterior, ca DIVIN EUHARISTIC. 

– Moş-Avva, am înţeles că Practica Isihastă nu are voie  

să fie făcută în „propriul Mental, sau propriul Corp”, ci  

în SUPRALOCUL ICOANEI EUHARISTICE. 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. 

Nu mai pot sta în întuneric, 
Fantomele mă chinuiesc...  

LUMINĂ, unde eşti? 
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Sunt eu orb cu adevărat 
Sau afară este noapte? 

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 pe Pământ,  
Pe care SOARELE Coboară 
Şi tu de la Piciorul SCĂRII 

Trebuie să-L PRINZI într-un ANUME VAS, 
Că altfel curge fără oprire.  

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-ţi va „sfărâma” Mintea şi Capul, 
Şi prin Ochi îţi va „arde” Corpul... 

Stai plecat şi cu Palmele la Piept,  
Înfundă-ţi Urechile ca 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! 
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Pe SCARA din ICOANĂ 

EL Senin Coboară, 

Cu Mâini de LUMINĂ 

Şi cu un GLAS Înduioşător 

Ce Cântă înfricoşător: 

– TATĂL Nostru-al tuturor 

TU EŞTI DOMNUL DOMNILOR. 

TATĂL, NUMELE PREASFÂNT, 

De la TINE toate SUNT. 

 

Şi Coboară tot Cântând 

Până VINE jos de tot 

Şi de Pieptul tău Se-atinge... 

Vrea în Inimă să INTRE, 

Dar nu-ncape, şi Rămâne 

În căuşul Palmelor... 

Stai aşa de nemişcat..  

Îţi e frică să nu-L Pierzi, 

Că te arzi îţi este frică,  

GLASUL Său te face parcă 

Şi tu să începi să Cânţi, 

„TATĂL Nostru Cel din CERURI”...  

Interesant că Pustnicul Neofit pune Rugăciunea „TATĂL 

Nostru” ca Origine a Rugăciunii „Doamne Iisuse”. Prin 

aceasta HRISTOS se IDENTIFICĂ pe Sine şi, mai mult, nu 

face „autodivinizarea”, ci SUPRADIVINIZAREA TATĂLUI. 

Şi această OPRIRE la „intrarea” Inimii Naşte DORUL 

Mistic de a face miracolul, totuşi, al Posibilităţii.  
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Pe SCARA ICOANEI a Coborât 
CUVÂNTUL Întrupat 

Şi S-a OPRIT... 

Şi tu eşti Bucuros şi necăjit 

Că a VENIT la tine, dar nu poţi 

Să-L Primeşti în Inima ta strâmtă şi murdară.  

O, Bucurie DIVINĂ şi plâns de păcătos, 
O, Rai cu iadul deodată,  

Nu mai aveţi „prăpastia” despărţitoare,  

Este SCARA CUVÂNTULUI între voi. 

Tu, DOAMNE, m-ai Creat ca Făptură  
Peste care ai SUFLAT PECETEA CHIPULUI Tău, 

Dar eu sunt „dincolo” de Tine 

Şi Tu trebuie APOI să INTRI în mine 

Şi eu Apoi să Te Primesc pe Tine, 

Altfel rămân „fără” Asemănarea 

Pe care doar Tu mi-o DAI 

Ca EUHARISTIE, 

Veşnica Ta ÎMPĂRĂŢIE.  

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. 

Această PECETE Divină 

Are în ea DORUL după Tine, 

Pe Tine Însuţi Să Te ÎNTÂLNESC, 

Să INTRI apoi în toată Fiinţa mea,  

În Inimă-Cămara mea cea mai împodobită.  
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Treapta a Treia şi a Patra sunt această Trăire a DO-

RULUI de a PRIMI pe HRISTOS în Fiinţa Proprie. 

Un alt punct nevralgic sunt Mintea şi reprezentările. 
Neofit nu foloseşte Mistica „imaginativă”, cum apa-

rent putem crede, ci SUPRAIMAGINATIVĂ, care în-

seamnă altceva. De aceea, el în primele Trepte ale Practicii 

Isihaste nu foloseşte „Rugăciunea directă”, ci o Rugăciune 

TĂCUTĂ, Gestică-Ritualică. Cuvântul este ICONIC, nu 
mental. Atenţie la distincţia dintre Cuvântul Mental şi cel 

Iconic. Noi avem în mod obişnuit Cuvântul Mental. Neofit 

insistă pe „Rememorarea” Cuvântului de DUH care este al 

RITUALULUI, Chipul DUHULUI. Iconicul este EUHA-

RISTIC, adică are toate conţinuturile deodată, atât mate-
riale, cât şi Spirituale şi „peste” ele, ca SUPRAREPRE-

ZENTARE. 
Iconicul este Suprareprezentare doar prin RITUAL, altfel 

rămâne o reprezentare neadmisă de mistică. RITUALUL face 
„EUHARISTIZAREA”. Mai mult, RITUALUL este al SU-
PRANATURALULUI, adică al „Depăşirii propriei Naturi”. 

De aceea se spune că orice „obiect” Ritualizat capătă însuşiri 
Supranaturale. De aici şi Cuvântul Rugăciunii, doar dacă 

este RITUALIZAT devine CUVÂNT EUHARISTIC. 
RITUALUL este SUPRA-ACTIVUL ce Activează şi 

Mentalul, şi materialul şi le „dă” o Supraactivitate care le în-

globează şi le depăşeşte. Mişcarea în RITUAL este SUPRA-

MIŞCARE „peste” mişcare şi nemişcare, ca o Supra-

mişcare şi o Supranemişcare. 
În RITUAL este o „Egalitate” între SUPRANATURAL şi 

între Spiritual şi material, între Mental şi energetic, fără să 

se contrarieze, fără să se anuleze, depăşindu-se în ACEL 

Dincolo de ele în care sunt şi ele EUHARISTIC. 
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– Moş-Avva, acum înţeleg de ce mereu îmi atragi atenţia 

să nu fiu „fixist”. Nebunia misticilor de aici vine . Cine cade 

în fixism mistic este „pierdut”. Sfinţenia nu stă în „fixism”, ci 
în PERMANENTIZARE, care înseamnă cu totul altceva. 

Mereu mă avertizezi să ţin o Egalitate între Rugăciunea 

TĂCUTĂ, doar ca Gest Ritualic, Rugăciunea prin Cuvânt 

Propriu şi Rugăciunea care se Ascultă de la exterior spre 

tine. Isihia adevărată este această Integralitate Egală, 

nedespărţită şi neamestecată. Mai ales Femeile au tendinţa 

„fixaţiilor” pe partea energetică, a unui „fals” sentimentalism 
mistic. De aceea, când simţi că apar efecte energetice, 

imediat treci dincolo de ele, în partea pur Spirituală a 

CUVÂNTULUI, tăind orice sentimentalism. Dar şi când vezi 
că eşti prea absorbit în Rugăciunea doar a CUVÂNTULUI 

Pur, treci iar într-un Sentiment RITUALIC, ca să încălzeşti 

CUVÂNTUL cu DUHUL. Această „alternanţă” de echilibru 

este „iscusinţa” Practicii Mistice. 

Neofit nu admite nici „abstractizarea” pur mentală, 

nici Reprezentarea Iconică materială, ci SUPRACON-

ŞTIINŢA şi SUPRAREPREZENTAREA ICONICĂ EU-

HARISTICĂ, care le au pe acestea şi totodată le 

Depăşesc. 

– Fiule, în acest sens ai grijă şi de felul cum ai Conştiin-

ţa Propriului tău Centru de Personalitate. Adevăratul Mis-

tic are Echilibru în toate Conţinuturile sale Psihoenerge-
tice, Sufleteşti şi corporale. Mai mult, Supranormalul 

DIVIN nu-i anihilează Normalul Psiho-fizic. Neofit 
porneşte, de aceea, de la RITUALIZAREA Centrului de 

Personalitate, tocmai pentru a trezi Memoriile de Echilibru 

Integral. Mai mult, Centrul propriu de Personalitate nu are 

voie să fie orientat spre Interior, cum de obicei se spune, 
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pentru că se cade în acele „egoisme” mistice bolnăvicioase. 
Misticile metafizice filosofice vorbesc de un „impersonalism 

de interior”, ca de o „golire de ataşamentele exterioare ”; 
însă ele, de fapt, dau „supraegoismul metafizic”, de absor-

bire într-un Sine care „ucide-distruge” lumea de afară. 
Este un Impersonalism până la „auto-anihilare”. Creştinismul 
consideră că tocmai PERSONALISMUL este „depăşirea 

egoismului”. Filosofii consideră greşit Persoana ca 

„formarea egoului”, fiind, din contră, tocmai „evitarea” 

acestuia. Persoana este „DESCHIDEREA” propriei Fiinţia-

lităţi din Interior spre Exterior, ca DĂRUIRE. 
Aici este Taina Centrului de Personalitate prin care 

trebuie să ai DĂRUIREA întregului tău Fiinţial, Deschide-

rea fiind GESTUL RITUALIC al Persoanei. 
Practica Isihastă este, astfel, în primul rând „Deschi-

derea” Propriului Centru de Personalitate pentru IN-

TRAREA DIVINULUI, de unde aşa-zisa INIMĂ Mistică. 

Inima înseamnă „deschidere-primire” şi Conştiinţa acesteia 
este tocmai Centrul de Personalitate, aşa-zisul Eu Personal. 

Cine nu are Deschiderea Inimii nu are nici Centrul de 

Personalitate, ci „centre de absorbire şi autodistrugere”. 
De aici consemnările mistice, că prin Gânduri şi Cuvinte îţi 
„consumi” Centrul de Personalitate, de unde zisa „interio-
rizare” ca autoconservare. Numai că aici se face confuzia 

dintre Deschiderea ca Inimă şi „fărâmiţările” ca „auto-

distrugere”. Deschiderea ta nu este „golirea” de propriul 

Conţinut, ci tocmai DĂRUIREA acestuia spre a fi 

UMPLUT de PRIMIREA de „dincolo”. 
În sens Creştin, DĂRUIREA este legată strâns de UM-

PLEREA Celuilalt, nu de „pierderea” în afară. DĂRUIREA, 
ca UMPLERE de Cele de „dincolo”, este Personalizarea 
adevărată. DĂRUIREA moartă, „impersonalizată”, este 
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inferioară DĂRUIRII prin Păstrarea Persoanei care 

UMPLE pe Celălalt şi totodată se UMPLE de celălalt. 
CUVINTELE EUHARISTICE sunt Cele ce au totodată 

PERSOANA în totalitatea ei, Spirituală şi Corporală. 

În EUHARISTIE nu se face „identitate de Naturi” 

(ousia), ci Comuniune-Comunicare de Naturi (metousia). 

Păstrarea Neamestecată a Fiinţialităţilor este esenţa EUHARIS-

TIEI SUPRAPERSONALIZATE. 

– La început îţi Supraimaginezi SCARA, apoi tot mai 

mult aceasta devine ICOANA PERSOANEI HRISTICE. Nu 

se admite CUVÂNTUL Pur, ci doar Întrupat, ca Suprapre-

zenţă VIE a PERSOANEI FIINŢIALE HRISTICE care coboară 

în creaţie. Acest RITUAL în care tu stai la „picioarele” 

SCĂRII, iar FIUL DUMNEZEIESC Se coboară, este 

RITUALUL Pregătirii EUHARISTIEI care se va face în 

măsura în care tu ca „Prescură” vei putea să-ţi deschizi 

Propria Fiinţialitate ca să Întrupezi pe HRISTOS. Este 

RITUALUL „Purificării”-Prefacerii EUHARISTICE. Neofit 

nu începe direct cu „norme morale” speciale, ci cu RITU-

ALUL Purificator şi apoi născător de Morală Mistică. 

Acum se Pregăteşte Calea Rugăciunii Mistice HRISTICE. 

El Aduce CHIPUL RUGĂCIUNII din CER. 

De aceea Neofit SUPRADIVINIZEAZĂ mai întâi RU-

GĂCIUNEA prin RUGĂCIUNEA „TATĂL Nostru” pe 

care o Zice Însuşi HRISTOS, SCARA ce se Coboară de 
SUS. Astfel, Rugăciunea Mistică Isihastă o începe Însuşi 

Cel care apoi va PRIMI Rugăciunea. Neofit se dovedeşte 

un „Psihanalist” al Naturii Psihice în Sine. 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 
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sunt TREZIREA Fondului nostru de Fraţi de Creaţie ai 

FIULUI DUMNEZEIESC CREATOR. 

Mistica noastră este UNIREA cu FIUL care ne va DUCE 
şi pe noi la TATĂL absolut, DUMNEZEU. Centrul de PER-
SONALITATE al FIULUI CREATOR este SUPRACON-
ŞTIINŢA TATĂLUI, şi prin acesta ne Rememorăm şi 
propriul nostru Centru de Personalitate.  

Neofit intuieşte importanţa deosebită a Redeşteptării Con-
ştiinţei Centrului nostru de Personalitate, care se face prin 
CENTRUL de PERSONALITATE al FIULUI DUMNE-
ZEIESC. Auzind, Mistic, cum FIUL CREATOR Însuşi se 
ROAGĂ Mărturisind pe TATĂL, şi noi vom învăţa. SU-
PRARITUALUL direct DIVIN al Rugăciunii TATĂL Nostru 
este Deschiderea Orizontului VIEŢII Misticii Isihaste. 

Neofit merge pas cu pas prin TREZIREA Naturii noastre 
Psihice care să se facă aptă de Întruparea DIVINULUI. El 
intuieşte Fondul Naturii noastre de Creaţie în Conştiinţa 

de Fiu, care la rândul său este Conştiinţa Originilor sale, 
de TATĂ ca Fiinţă în sine şi de Mamă ca Fiinţă Creată. Astfel 

şi eu dau importanţă Rugăciunii „TATĂL Nostru”, pe care 
o însuşesc prin Însuşi FIUL CREATOR, SCARA Vieţii 
noastre. 

Neofit consideră Trezirea Centrului de Personalitate ca  
bază apoi a Rugăciunii propriu-zise. Centrul de Personali-

tate este mai mult decât „simpla Conştiinţă de sine”, este 

„Totalitatea capacităţii” Psihice care include apoi Con-
ştiinţa şi Memoria sa. Eul Personal este Cel care are apoi 
conţinuturile de Conştiinţă, Memorie şi Limbaj. Astfel, 
Centrul de Personalitate este un fel de „Supraconştiinţă” 

peste conţinuturile sale şi care de fapt le ţine în Unitate şi 
indestructibilitate. Centrul de Personalitate este Însuşi 

Psihismul în Sine, datorită căruia sunt apoi Conţinuturile 
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Psihice. Se vorbeşte de Inimă ca de Centrul Fiinţei noas tre. 
Tocmai acest Centru de Personalitate este INIMA în Sine, 

ce corespunde cu Inima obişnuită. Şi acesta va trebui să „ia 

locul” Mentalului care se „dă drept” centru psihic, dar care 

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”. Clasic Filocalic, 

prin Pronunţarea NUMELUI Lui IISUS se face această 
trezire a Centrului de Personalitate. Neofit foloseşte modali-

tatea „pământească” faţă de Filocalia Clasică a modalităţii 

„Cereşti”, ca NUMELE Lui IISUS. Neofit este un „pămân-

tean” care „aşteaptă” Coborârea Cerescului în Centrul său de 
Personalitate Pământesc. Cu NUMELE direct al Lui IISUS 

este RITUALUL Ceresc. Neofit porneşte de la Ritualul 

Pământesc al Icoanei, de Întrupare a CUVÂNTULUI. 
Astfel, zilnic eu fac RITUALUL Icoanei, deocamdată 

fără atenţia deosebită pe NUMELE CUVÂNT, ci pe NU-
MELE Întrupat. Pronunţ adesea şi NUMELE Lui IISUS, dar 

cu PREZENŢA pe ICOANA NUMELUI. Eu nu sunt atent 

la Pronunţarea NUMELUI, ci la Cel ce Este NUMELE 
ÎNSUŞI. Pentru Neofit, Pronunţarea NUMELUI este o moda-

litate „prea înaltă” care are nevoie de un mental deosebit. 
Prezenţa Iconografică este mai „pământească” şi mai 
uşoară.  

La Neofit, Prezenţa directă este înaintea Cuvântului. 
Filocalicii clasici aduc Prezenţa prin Cuvânt. La Neofit este 

„Smerenia de Pământean” care încă nu se gândeşte la Cer, 
dar care se pregăteşte pentru Cer. Neofit nu se consideră 

niciodată „un Ceresc” (ca filosofii), ci „un pământesc” ce nu 

se poate anihila vreodată, dar care se poate UNI cu Cerul. 
Isihasmul lui Neofit este în Sacralitatea Pământescului care se 

face apoi Asemănarea Cerescului fără amestecare sau absor-
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bire. DUMNEZEU a făcut „Cerul şi Pământul” (Facere 1, 1),  
două Arhechipuri de Creaţie care nu se exclud, dar care nici 

nu se absorb reciproc, ci tocmai în „dialogul” lor este 
Permanenţa fiecăruia. Omului nu trebuie să-i fie ruşine că este 

un „pământean”, ci să fie un Pământean pe „măsura” 

Egalităţii cu Cerescul. Icoana Pământească este aptă să stea 

faţă în faţă cu cea Cerească. 

Întruparea Lui HRISTOS în Icoana Pământească este 

UNIREA Cerului cu Pământul, ca „dublă” Icoană EUHA-

RISTICĂ în care ambele Chipuri se Transfigurează reciproc. 

Filosofii antici fac un fel de „dizolvare” a pământescului în 

Ceresc. Creştinismul nu dizolvă Pământul, ci îl Transfigu-

rează în Icoana ce poate Întrupa Cerescul. Este o Taină peste 
fire. Cerescul poate Întrupa în Sine Pământescul şi Pământescul 

poate Întrupa Cerescul, iată Taina Creştină. Mulţi vor să facă o 

Filocalie tot filosofică, de dizolvare a Pământescului în Ceresc, 

tocmai printr-o „mentalizare” la maximum a Misticii. De 

aceea Neofit, cu o intuiţie directă, face „saltul” peste Mental, 

mai ales la început, când tendinţa de mentalizare este mai 

puternică. Neofit nu porneşte de la un HRISTOS mentalizat, 

ci Iconic Întrupat EUHARISTIC, în care Cerescul este deo-

dată cu Pământescul în Egalitate şi Dialog de Comunicare şi 
Comuniune. Mare atenţie la acest specific al Isihasmului. 

Neofit nu face „Urcarea” la Cer, ci Coborârea Cerului în 

Pământesc, unde se face UNIREA DIVINĂ. Filosofii consideră 

că doar prin dizolvarea pământescului se poate face Unirea. 

Creştinismul arată că UNIREA nu se face în Ceresc, ci „în” 

Pământesc. O Unire directă în Cer înseamnă o anihilare a 

Pământescului, lucru de neadmis de Creştinism. HRISTOS este 

Cel cu TRUPUL Pământesc ÎNVIAT şi apt de a fi „Părtaş” 

la cele Cereşti. 
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Isihasmul lui Neofit este astfel RITUALUL ICOANEI 

de Întrupare a Cerescului în Pământesc, prin care apoi şi 

Pământescul se Întrupează în Ceresc. De aceea Neofit nu face 
Rugăciunea Cuvântului-Gândului pur, ci RITUALUL EU-

HARISTIC al Icoanei Întrupării Cuvântului. Eu am înţeles acest 
fapt şi de aceea mă silesc să respect cu stricteţe această 
modalitate a RITUALULUI ICOANEI de Întrupare. 

Nu îndrăzni să priveşti în Sus,  
Nu îndrăzni să ridici Mintea la Cer,  

Vezi pe HRISTOS Cel ce Coboară 
Pe Pământ ca o SCARĂ, 

Stai cu Capul plecat, 
Stai cu Mintea în metanie, 
Pune Mâinile la Piept 

Şi prinde-te de SCARĂ, 
Ce are Piciorul ei pe Inima ta.  

SCARA-HRISTOS Leagă Cerul de Pământ.  
El coboară pe SCARĂ, 

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. 
Aude cum Tu Te Rogi TATĂLUI 

Şi aceasta trezeşte şi în mine  
DORUL de Rugăciune. 
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Eu nu îndrăznesc să fac altceva 
Decât RITUALUL ICOANEI, 
Să mă închin Ei, 
Să plec Mintea în metanie,  
Să strâng SCARA la Piept, 
Să mă agăţ cu disperare de ea  
Când „valurile” patimilor din mine  
Şi prăpăstiile lumii vor să mă înghită.  

O, ICOANĂ-SCARA Lui HRISTOS, 

O, IUBIREA Lui DUMNEZEU, 
Te Port ca pe o COMOARĂ de mare preţ 
Şi aştept până când Inima mea să poată  
Să se Deschidă ca un Chivot-Raclă 
În care să Te PRIMESC 
Şi să nu te mai pierd vreodată.  

Această modalitate de RITUAL de ICOANĂ este, după  

Neofit Pustnicul, începutul Practicii Isihaste . Modalitatea 
clasică Filocalică a Rugăciunii directe cu Mintea şi Cuvântul 
este doar pentru cei care pot să facă efort mental şi ea necesită 
o „povăţuire” atentă, pentru că Mintea este înclinată spre un 
„ocultism” mental foarte periculos.  

– Fiule, va urma în treptele următoare şi NUMELE-

CUVÂNT al Lui IISUS, doar după ce se va Deschide Inima.  
Neofit nu admite „intrarea” în Inimă decât mai târziu, 

după Treapta a Cincea a „despătimirii” prin Post şi Virtuţile 
Isihaste. RITUALUL ICOANEI este Pregătirea, cum zice 
Neofit, este „Proscomidia Liturghiei Isihaste”. Tu trebuie 
mai întâi să te faci PRESCURĂ în care să Se Întrupeze 

MIELUL Lui DUMNEZEU şi să devii apoi TRUPUL 

EUHARISTIC. 
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ICOANĂ, ICOANĂ, 
De la Cer la Pământ SCARĂ, 

Te agăţ la Pieptul meu 
În care este HRISTOS Cel de TAINĂ. 

Va veni şi vremea când ICOANA-SCARĂ se va face  

EVANGHELIE-CUVÂNT şi apoi POTIR-EUHARISTIE. 

Neofit merge Ritualic Liturgic.  

– Moş-Avva, noi tinerii de astăzi dorim repede „extazul” 

mistic. 

– Fiule, este şi un „Extaz” al RITUALULUI ICOANEI 

HRISTICE. Îmi povestea Moş-Avva al meu cum un Ucenic 
de-al Pustnicului Neofit era aşa de Trăitor faţă de RI-

TUALUL Icoanei, încât stătea adesea nemişcat cu zilele, 

într-o stare mistică despre care vorbesc adesea Sfinţii. To tul 

depinde de intensitatea Vieţii proprii.  

– Moş-Avva, mai este o problemă a „rolului” Minţii în 

Practica Isihastă. Sfântul loan Damaschin spune că Mintea 

este „izvorâtoare de Cuvânt şi de Gând”. Neofit Pustnicul 

susţine că întâi este CUVÂNTUL şi apoi Gândul. 

– Fiule, Sfinţii Părinţi Creştini folosesc datele Psihologiei 

antice, dar le dau şi „completarea” Creştină. Mintea, în sensul 
Creştin, este UNIREA EUHARISTICĂ a CUVÂNTULUI 

Fiinţial cu Energiile de CUVÂNT, aşa-zisul mental. După 

filosofia antică, Mintea este Spiritualul-Nous-ul Divin din care 
iese Cuvântul-discursul Minţii. Gândirea pentru antici este 

înaintea limbajului. Ideile în Sine, Platoniciene, sunt Arhetipuri. 
În sens Creştin, CUVÂNTUL este Însuşi IPOSTASUL 

FIINŢIAL al FIULUI, din care apoi iese HARUL-Raţiunile 
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Divine. Dar, referitor la Fiinţa noastră Creată, Sufletul nostru 
este deodată cu Trupul, aşa că Mintea Uneşte Cuvântul de 

Suflet cu Gândul de Corp şi împreună fac Psihologicul, deodată 
Cuvânt şi Gândire. 

FIINŢA în Sine este dincolo de Gândire,  
Dar este VORBIRE-ROSTIRE. 

A FI este FIINŢA, 

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 de Gândire. 

II 

CUVÂNTUL UNIT CU HARUL 
Se face MINTE. 

CUVÂNT şi Gândire în Aceeaşi FIRE. 

FIINŢA nu este niciodată fără HAR,  
Aşa, CUVÂNTUL în Gândire se înveşmântează  

Şi sunt „laolaltă”. 
CUVÂNTUL este din FIINŢĂ, 
Gândirea este din CUVÂNT 

Şi deodată sunt.  
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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, 
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. 

CUVÂNTUL este ROSTIREA FIINŢEI,  

Şi ROSTIREA se face şi o Strălucire  
De HAR-Gândire. 

III 

ISIHIE, tu eşti Taina Minţii, 

Deodată CUVÂNT şi Gândire, 
Deodată FIINŢĂ şi HAR. 

Mintea poate fi CUVÂNT al FIINŢEI,  
Poate fi şi Gândire de HAR, 

De aceea Mintea este PARTICIPAREA 
Şi „înlăuntru şi în afară”. 
În Minte se poate REMEMORA CUVÂNTUL, 

În Minte se Rememorează Gândirea,  
Mintea, al EUHARISTIEI POTIR. 
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Mintea, prin păcat, 

A uitat CUVÂNTUL FIINŢIAL 

Şi a rămas cu o Gândire  

Ce-şi face „gândurile” Cuvinte,  

Limbajul „lumii căzute”. 

Mintea ar trebui să fie 

CUVINTE FIINŢIALE Pure 
Din care Gândirea să iasă ca HAR 

Şi din Gândire să iasă Gândurile  

Ce sunt „cuvintele-gânduri” 

Deosebite de CUVINTELE-CUVÂNT, 

Deşi unele prin altele sunt.  

IV 

Minte a mea păcătoasă, cazi în genunchi,  

Taci şi Doreşte REAMINTIREA CUVÂNTULUI. 

Taci şi cu Gândurile ce se dau drept „cuvinte” 

Fă RITUALUL ICOANEI CUVÂNTULUI 

Care din Cer se Coboară, 

FIINŢĂ şi HAR, CINA cea de TAINĂ. 

Tu, Mintea mea, nu mai ştii CUVÂNTUL Adevărat, 

Cu cele ale lumii te-ai amestecat 

Şi nu mai vezi decât Gândurile şi lucrurile.  

Mintea mea păcătoasă, 

Fă RITUALUL ICOANEI CUVÂNTULUI de TAINĂ 

Ca să-L poţi Reprimi 

Ca Taborica Haină. 
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V 

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, „COMOARA” de DUMNEZEU 
Ce o port ca pe o TAINĂ 
Unde este şi Inima mea 
Care „bate” tocmai 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, 
Dar nu-L mai aud de vifor de Gânduri,  
Şi pe Acesta aş vrea să-l Rememorez, 

Căci Acesta este ROSTIREA 
Prin care voi putea cu IISUS să VORBESC. 
Minte, tu nu mai ai CUVÂNTUL DIVIN, 
Ai doar Gânduri, 
De aceea îngenunchează la ICOANA 
Pe care CUVÂNTUL Coboară. 
Ascultă CUVÂNTUL DUMNEZEIESC, 
Şi Inima cu DOR 
Va ieşi din Sine 
Să îmbrăţişeze CUVÂNTUL Ceresc. 
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O, ce Taină, când Mintea va putea 

Să Cuvânteze CUVÂNTUL! 

O, ce Taină, când LUMINA CUVÂNTULUI 
Va lumina şi Gândirea,  

Şi împreună se vor face EUHARISTIE.  

CUVÂNTUL când se va ARĂTA. 

Mintea atunci se va UNI cu Inima, 

Căci CUVÂNTUL iese din Suflet 
Şi se prelungeşte în Minte  

Şi din Minte se reîntoarce Iarăşi în Inimă.  

Minte, Închină-te ICOANEI CUVÂNTULUI! 

Pronunţă NUMELE Lui IISUS CUVÂNTUL 

În RITUALUL tăcut al Minţii,  
Ca să poţi PRIMI CUVÂNTUL 

Şi ca să- l poţi Grăi. 
Lasă Gândurile, pune- le şi pe ele 
Să facă RITUALUL ICOANEI, 

Ieşi Minte din propria Minte,  
Nu te coborî în Inimă,  

Mai întâi mergi în faţa ICOANEI CUVÂNTULUI 
Unde să Rememorezi CUVÂNTUL, 

Şi apoi cu Mintea Purtătoare de ICOANĂ 
Să intri în Inimă, ALTARUL de Taină. 

– Moş-Avva, acum înţeleg de ce Neofit Pustnicul insistă 

pe „Locul” ICOANEI pentru Lucrarea Minţii. Mintea fără 

Rememorarea CUVÂNTULUI este o Minte „falsă”, de aceea 
trebuie mai întâi să se Iconizeze. Sfinţii Filocalici vorbesc de 
o intrare a Minţii în inimă, dar tot Iconizată prin Pronunţarea 
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NUMELUI Lui IISUS CUVÂNTUL. Lui Neofit îi este 

„frică” să intre degrabă în Inimă, de aceea face „oprirea în 

afara Inimii”, în Icoana de Afară. Neofit face o intrare a 

Minţii în INIMA ICOANEI de Afară, pentru ca apoi 

Mintea Iconizată să intre în Inimă. Lui Neofit îi este „frică” 

de „magia energiilor” pe care le poate declanşa Mintea 

coborând în Corp.  

– Fiule, este o mare nenorocire mistica „bolnăvicioasă” a 

energiilor Corpului. Nu demult am avut un caz nefericit de 

acest fel. Un Tânăr, deja „psihopatizat” de diferitele practici 
oculte care circulă peste tot, a venit şi la mine să-l povăţuiesc în 

Practica Isihastă. Vorbea de viziuni, de mirosuri mistice, de 

visuri şi de ieşiri din Corp ca dedublări, de telepatii şi 
premoniţii, de tot felul de stări energetice în timpul aşa-zisei lui 

Rugăciuni. I-am spus clar că trebuie să renunţe total la 

acestea dacă vrea Isihasm, care are tocmai specificul de a 

„sări” peste toate energiile. Isihasmul creştin este Mistica 

directă a Sufletului a-energetic, a DUHULUI Cel cu totul 
dincolo de toate energiile. A început să se certe cu mine că sunt 

împotriva „darurilor mistice” (cum numea el energiile). I-am 
repetat că, de vrea sincer Practica Isihastă, să facă şi această 

modalitate strict specifică şi apoi se va convinge. Nu vroia 
nicicum. Am auzit că peste puţin timp a înnebunit. 

Aşa că, Fiule, pentru mine Neofit este cel mai indicat as-

tăzi, când majoritatea sunt „debili mintal şi psihopatizaţi” de 

„hiperenergetismul” păcatelor. Majoritatea Tinerilor fac 

desfrâu precoce, de la masturbaţie până la perversiuni, ce să mai 
vorbim de desfrâul feminin, încât doar „saltul” peste „ener-

giile” Corpului mai poate readuce o „Spiritualizare”. Practicile 

oculte, ca Yoga şi altele, cultivă o şi mai mare „magie” 
energetică ce stimulează aparent o remediere, dar imediat face 
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„ruptura” fatală la cei mai mulţi. Isihasmul este singura 
„Salvare” tocmai pentru că are specificul a-energetic, al 

Reîntoarcerii spre Sufletul Fiinţial. Mulţi nu înţeleg acest 

specific al Isihasmului şi fac astfel grave greşeli de „ener-

getisme bolnăvicioase”. 
ICOANA Mistică a lui Neofit este TAINA „Locului mi-

raculos” unde energiile se absorb într-o Suprareprezentare 

care pare înrudită cu energiile, dar este „altceva”, unde 
totodată Duhul a-energetic de asemenea poate fi Prezent, 

încât se face o ODIHNĂ-ISIHIE reală, atât a Corpului, cât şi a 
Sufletului, în ACEST DINCOLO şi de Corp şi de Suflet – Taina 
ICOANEI EUHARISTICE. 

– Moş-Avva, îmi relata cineva o situaţie interesantă, re fe-
ritor la Icoană. Acesta cumpărase un Tablou cu un peisaj cam 

sumbru şi, cum l-a adus în casa lui, parcă ceva „rău” in trase. 
Toţi simţeau un fel de nelinişte. Înlocuind Tabloul respectiv 

cu Icoana MAICII DOMNULUI, iarăşi Pacea s-a restabilit. 

Se vorbeşte astfel, chiar ştiinţific, de „in fluenţa” Chipurilor 
care pot fi negative sau pozitive. Crucea şi Icoanele Sfinţilor 

au întodeauna ceva pozitiv şi binefăcător. În „locurile rele”, 
dacă se pune o Cruce şi o Icoană, se neutralizează răul. 

Rugăciunea în Biserică este Liniştitoare tocmai pentru că sunt 
Icoanele; fiecare în casa lui, dacă se Roagă în faţa unei 
Icoane, va avea Pacea HARICĂ. De aceea Neofit insistă pe 

ICOANĂ, ca prim pas în Isihasm. ICOANA ne „neutrali-

zează” energiile negative ca să putem apoi merge mai 

departe în interiorizarea Inimii. Până nu treci întâi prin 

„baia” ICOANEI, nu poţi intra „curat” în Biserica Inimii.  

– Fiule, fă Rugăciunea neîncetată a RITUALULUI ICOA-

NEI având permanent înaintea Conştiinţei PREZENŢA 
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ICOANEI, în faţa căreia tu eşti cu metanie şi închinăciune. 
Această Rugăciune tăcută, gestică, fără Cuvinte, îţi va Des-

chide apoi Rugăciunea prin CUVINTELE pe care deocamda-
tă nu eşti „vrednic” să le „rosteşti”, pentru că sunt „foc mis-

tuitor” ce arde pe cei care nu se „purifică” mai întâi. Isihia 

Rugăciunii ICOANEI RITUALICE este CALEA care te 

va duce la Isihia mult căutată şi dorită. 

Neofit Pustnicul se consideră un „Pământean” în care tre-
buie mai întâi să Coboare DIVINUL, să se Iconizeze, ca ast-

fel să primească acea Condiţie de Capacitate de URCARE 
spre cele Cereşti.  
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II 

ISIHASM 
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ISIHASM  

I 

Doamne IISUSE HRISTOASE 

 

IISUSE, Numele Tău este CUVÂNTUL în Sine, 

Îngenunchez Mintea în Rostirea Numelui Tău  
Și mă Întâlnesc cu Tine în Biserica INIMII. 

ISIHASM în VERSETE 

1. La început a fost Cuvântul și Cuvântul era la 

Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul (Ioan 1, 1).  
2. Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl (Ioan 14, 9).  
3. Singurul Lui FIU care este în Sînul Tatălui, Acela L-a 

făcut cunoscut (Ioan 1, 18).  
4. Cuvântul Trup S-a făcut (Ioan 1, 14).  

5. Și a zis Dumnezeu să fie Lumină (Fac. 1, 3).  
6. Lumina Creată este Chipul Bisericii Primordiale, ca 

Personalizare Chipul de Maica Domnului, prin care 

Logosul-Lumina Dumnezeiască se „coboară” în Lume.  
7. Icoanele-Chipurile Logosului și al Maicii Domnului 

sunt „Ușile” Tainei Trăirii Isihaste, ca Altar-Preoție și 
Biserică-Cântare Liturgică.  
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8. Trăirea Isihastă este Ritualul Liturgic al Preoției 
Hristice în Cântarea Bisericii-Maicii Domnului. 

9. Isihasm este Mistica Hristică prin Biserica-Maica 
Domnului, Născătoarea de Hristos în Sufletele celor 

Credincioși. 
10. Isihasm este LITURGHIE HRISTICĂ NECONTE-

NITĂ în Cântarea Minții, Inimii și a Sufletului direct.  

11. Rugăciunea ISIHASTĂ este Cântarea Liturgică per-
manentă și fără oprire, în cei care vor să fie Biserică 

Vie a Lui Hristos. 

MĂRTURISIRI  de  CREDINȚĂ 

Între SACRU şi profan, între Biserică și laicizare  

Este mare nevoie de „Reînsuflețire Spirituală”. Toţi aşteaptă  
ca Biserica s-o facă. Într-adevăr Biserica va face această 

„Minune”. Veniţi, toţi doritorii de Spiritualitate, veniţi în 
Biserică, reintraţi în Sacralitate și Minunea va Începe să se 
arate. Se încearcă o „rememorare” a Sacrului, prin tot felul de 

artificialități până la „tehnicile laice de spiritualizare”. Cultura  
Spirituală este astăzi în mare impas. Valorile Spirituale sunt 

considerate „învechite”, simple exponate de muzeu și biblio-
tecă. Parcă nimic nu ne mai „atinge” Sufletul direct. Învăţă-
torii nu mai sunt ascultaţi, părinţii parcă sunt străini în propria 

familie. Prietenii nu mai există... totul este un „tehnicism de 
interese profane”. Fraţilor, să ne trezim. Nu este altă „cale” 

decât Resacralizarea Vieții. Unde găsim Sacru?... Îl cumpă-
răm, îl fabricăm?...  

Nu există decât „Un Unic Sacru, DUMNEZEU”. 

Reîntoarceţi-vă cu „faţa” către Dumnezeu şi veţi redescoperi 
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Sacrul. Cei care „neagă” pe Dumnezeu de fapt îi „întorc” 
spatele. Mulţi fac „filozofia” căutării Lui Dumnezeu. 
Întoarceţi-vă „faţa” către El şi l-ați și găsit. Chipul Sacralității 

Lui Dumnezeu este „concretizat” în Chipul Bisericii. Biserica 
este Prezența Sacrului îu lume. Unde nu mai este Chip de 
Biserică, acolo se şterg „urmele” Lui Dumnezeu. Mulţi 
„invocă” o Biserică „interioară”. Fiți atenţi,  Dumnezeu „Vine 

de Dincolo” de noi. Mulți fac filozofia că „adâncul Sufletului” 
nostru este „Însuşi Divinul”. Mare atenţie. Dumnezeu este 
„dincolo” de noi, dar „trece și locuieşte” în noi. De aceea 
Dumnezeu este „Întâi” Biserică „exterioară”, care,  „trecând” 

prin „interiorul” nostru, ne face şi pe noi „biserici interioare”. 
Dacă Dumnezeu nu „trece” prin noi, Sufletul nostru este 
„gol” de Dumnezeu, şi se face „casă profană- laică”. Sufletul 
nostru „se face” Biserică doar dacă „trece” Dumnezeu prin el. 

Sufletul tău „gol” de Dumnezeu nu-l vei găsi niciodată. Prin 
Biserica lui Dumnezeu, devenind tu apoi Biserică, doar așa îl  
vei întâlni cu adevărat. De aceea trebuie să mergi la Biserică 
unde să-L Primeşti pc Dumnezeu în Suflet ca să-L poţi avea. 

Fraţilor, fiţi sinceri căutători de Dumnezeu, altfel vă 
„autoînşelaţi”. Ca să deveniţi şi voi Biserici „proprii”, trebuie 
să vă adunaţi în Biserica Lui Hristos, unde se „săvârşeşte” 
Liturghia Împărtăşaniei Sale, prin care Dumnezeu va „intra” în 

Sufletele voastre şi vă va face Biserici-Templele Sale. Fără 
„împărtăşirea” din Liturghia Lui Hristos nu veţi deveni cu 
adevărat Biserici „proprii”. Prin aceasta se va săvârşi Minunea 
„Reînvierii Spirituale”, prin împărtăşirea din Liturghia 

Bisericii Lui Hristos. Veniţi, fraţilor, la Liturghia Hristică, aşa 
vă veţi „trezi” Sufletele la Spiritualitate. Veniți „aşa cum 
sunteţi, mai puţin pregătiţi”, că Participarea La Liturghie este 
aceea care vă va „pregăti” Sufletul să-L primiți pe Dumnezeu. 

Orice Participare la Liturghie este o „scânteie” ce va aprinde 
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„Lumina” Întregului Suflet. Nu rămâneţi în „afara” Bisericii. 
Cei lipsiţi de Biserică fac un fel de Sacralitate în „gol”. Nu 
faceţi „Spiritualitate în gol”, în „afara” Sacrului Bisericii, că 

este o spiritualitate „artificială”. Ieşiți din „profan şi lacizare” 
şi intraţi in Sacru prin Biserica Lui Hristos.  

 

ISIHASMUL „coborât” în lume  

ISIHASM înseamnă „Unire Mistică prin Hristos”. Hristos 
înseamnă Liturghie Euharistică. Liturghia înseamnă „Ritualul 
Sfântului Duh” în Cântarea Bisericii, a Liturghiei Euharistice. 

Biserica fără Ritual şi Liturghie nu mai este Biserică. Cei 
„doritori” de intensă „trăire Liturgică” au găsit „calea isihas-

mului”. Isihasmul este „Liturghie Hristică Necontenită”, în 
cântarea Minţii, Inimii şi a Sufletului direct. Rugăciunea 
isihastă este „Cântarea Liturgică permanentă fără oprire” în 

cei care vor să fie „Biserică Vie” a Lui Hristos. Isihasm este 
„Prelungire de Liturghie Hristică” în cântare necontenită de 

Minte, Inimă şi Suflet Personal. Pustnicii și călugării au simţit 
„nevoia” unei „trăiri fără oprire” a Liturghiei Lui Hristos. 
Astăzi se pare că „mulţi laici” din lume vor şi ei „aceasta”. 

Aşa „Isihasmul coboară în mijlocul lumii”. Aşa Isihasmul nu 
este doar al „pustnicilor şi călugărilor”, ci al tuturor.  

Isihasmul este „Prelungire de Biserică de afară în Biserică 
lăuntrică”, fiind Aceeași Unică Biserică a Lui Hristos”. „Calea  
isihastă” este „aceeaşi” pentru toţi, fără deosebire... Unii 

încearcă un „creştinism în afara Bisericii”. Fiți cu atenţie. 
Chiar şi Biserica oficială a făcut greșeala de a „ține în afara 

sa” pe mulţi „mistici”, ce la „început” păreau „neoficiali”... 
Să nu se „Închidă Uşile Bisericii” niciodată, chiar dacă „unii 
sunt mai puţin de aceeaşi culoare”... Intrați în Biserică, toţi cu 

„lucruri străine” vor deveni cu timpul ce trebuie. Biserica are 
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„puterea să purifice şi să transubstanţieze”. Astăzi este o 
„năvală a laicilor spre Biserică”. Dar „laicii” nu se pot 

„debarasa” imediat de „impurităţile” lor, față de care Biserica 
trebuie să fie „răbdătoare-educatoare”. Aşa este cu „Isihasmul 

laicilor” de astăzi. Mulţi ai Bisericii nu vor să îi „primească” 
în Biserică... pe considerente minore. Mare atenţie. „Copiii 
rătăciţi” se întorc „Acasă” murdari, gălăgioși şi cu obiceiuri 

rele... Nu-i respingeţi, că vă „omorâți” proprii copii…  
Nu le puneţi condiţii grele la început, ci pe parcurs ei 

înşiși vor „vedea” ce este „nepotrivit”. Laicii „cei din lume” 

doresc „trăire Creştină, Isihasm”. Să nu se confunde „isihasmul  
laicilor” cu „isihasmul laic”. Unii poate ar vrea „un isihasin 

laic, fără Biserică”... Dar Isihasmul nu poate fi niciodată 

„laic- fără Biserică”, Isihasmul însemnând „Prelungire de 

Biserică Hristică în Interiorul propriu”. IsihasmuI este „Chip 

de Biserică Hristică în Trăire proprie- individuală”. Isihasmul 
poate fi şi „al laicilor”, al celor din lume, dar nu poate fi 

niciodată „isihasm- laic-profan-nereligios-necreştin”. Isihasmul 

nu poate fi niciodată „tehnică de spiritualizare”, isihasm fiind 

„Liturghie Hristică în Trăire proprie”, adică Taină Hristică 

Divină. Tehnica este „lucrare laică-profană”, pe când „Taina 
Harică” este „Ritualul Chipului Sfântului Duh”. Deosebiţi. 

Ritualul este Haric, pe când „tehnica” este „mecanicistă”. 

Unii văd şi în „Ritual” un „mecanicism” de „gesturi formale”...  

Aici se încurcă mulţi. Unii „cad” într-un „ritua1 mecanic-
teatral”, dar şi aceasta încă nu se poate „tehniciza- laiciza”. 

Cei care vor „redeseoperi Ritualul Sacru” vor putea face 

deosebirea clară între „Ritual şi tehnică-mecanicism”. Isihas-

mul este „Ritual Sacru” şi niciodată „tehnică”. Mulți „laici” 

vin în Biserică păstrând „reziduurile tehnicismului laic” şi 
greu renunţă la ele. Biserica să fie „înţelegătoare”, că pe 
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parcurs va fi remedierea. Biserica să nu se „grăbească” în a 

„stigmatiza” aparentele „neconcordanțe”. Doar în „cadru1 
Bisericii” acestea se vor corecta. Nu „opriţi” Intrarea în 

Biserică pe simple motive.  

 

ISIHASM şi „alte mistici”  

MISTICĂ înseamnă Unire Perfectă. Religia este „Legătura  
Perfectă cu Dumnezeu”. După „păcatul” căderii din Rai Legă-

tura cu Dumnezeu slăbeşte. Noi „ne rupem” de Dumnezeu, dar 
El nu se rupe niciodată de noi. Aici este „accesibilitatea” 

Mistică, de „deschiderea Unirii cu Dumnezeu”. Înstrăinâdu-ne 
de Dumnezeu, ne înstrăinăm de noi înşine. Aşa apare „nevoia” 
de a ne regăsi şi a ne „reuni” cu noi înşine. De aici apariţia 

„automisticii”, „reunirea cu tine însuţi”. Mulţi amestecă până 
la confuzie Mistica UNIRII cu Dumnezeu cu „automistica”. 
Aici este „deosebirea” între Isihasm şi alte mistici. Isihasmul 

are Mistica UNIRII cu Dumnezeu mai întâi de toate şi doar ca 
„efect” şi „automistica”. Sunt și „filosofi” de „automistică 

fără Dumnezeu”. Unii consideră Însuşi „interiorul” nostru 
Dumnezeu. Deosebiți. În viziunea Creştină Sufletul nostru 
este „Creaţie”, nu însuşi Dumnezeu, este Chip Creat „după 

Chipul şi Asemănarea” Chipului Dumnezeiesc (Fac. 1, 27). 
Aşa Isihasmul Creştin este Mistica-Unire cu Dumnezeu Cel 

„Dincolo de Sufletul nostru”. Isihasmul nu este „automistică”, 
deși ca efect este şi „regăsirea prin Dumnezeu şi a propriului 
nostru Suflet uitat şi Întunecat”. Automisticile sunt „căutări în 

golul Sufletului” a Sufletului şi a Lui Dumnezeu. Isihasmul 
este „căutarea” în Plinul lui Dumnezeu şi niciodată în „gol”.  

Isihasmul nu porneşte de la „gol”, ci de la Deplinul 
Dumnezeu, prin care apoi se face UNIREA cu Dumnezeu.  
Dar, zice proverbul, „nu uita nici de valoarea vecinului”. 
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Domnul Hristos, se zice într-o povestire apocrifă, mergând cu 
ucenicii, întâlnește un „Câine mort”. Toți văd doar putre-

ziciunea, doar Domnul Zice: „ce dinți frumoşi are”. Şi 
„automisticile” au valoarea „căutării cu străduinţă” a 

propriului Chip „uitat”. Automisticile trebuie să mai facă 
„pasul” căutării şi a Lui Dumnezeu. Să se concretizeze clar, 
însă, că Isihasmul este UNIRE întâi cu Dumnezeu şi apoi 

„regăsirea propriului Interior de Suflet”. Pare paradoxal. Noi 
nu putem „intra în Sufletul nostru” decât „prin Dumnezeu”.  

Aici este Taina Harică a Isihasmului. Dumnezeu poate să 
ne „deschidă Uşa propriului nostru Suflet”, că doar El „are 
Cheia”... De aceea Creştinismul începe cu „Primirea Lui 

Hristos”, El apoi „lucrând ce noi nu putem lucra”. Începe 
„Cunoașterea” cu „Primirea Lui Hristos”, El apoi deschizând 

în tine Cunoaşterea. Automisticile încep Cunoaşterea în „gol 
de Cunoaștere”, pe parcurs câştigând-o. Isihasmul porneşte 
direct de la „Plinul Hristic”, prin Acesta apoi adăugându-se şi 

„autocunoaşterea”. Deschide Mintea, Inima şi Sufletul să 
Intre Hristos, şi El vine cu tot, cu Supracunoașterea. Automis-

ticile jinduiesc după „unirea contrariilor”, ca „pace- linişte”. 
Isihasmul este direct Pacea-Liniştea-Isihia Lui Hristos. 

DIN TAINELE HARICE ale ISIHASMULUI 

1. Introducerea  în LIMBAJUL Isihast 

Isihasm este Taina Cuvântului-Fiului Lui Dumnezeu 
„coborât” în Creaţie. Revelația Creştină ne vorbeşte de Taina 
Treimii Dumnezeieşti, ca Viaţă Dumnezeiască în Sine.  
Dumnezeu Tatăl este IUBIREA absolută, Sfântul Duh este 
Dragostea absolută şi Fiul este Dăruirea-Cuvântul absolut. 
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Iată Originile Vieții. Chipul Lui Dumnezeu este CHIPUL 
TREIMII Durrusezeieşti. Şi apoi Creaţia suntem „Chip de 
Dumnezeu” transpus în „chip creat” (Fac. 1, 26). Domnul 
Hristos Vine cu „descoperirea” CHIPULUI Lui Dumnezeu. 
„Cine M-a Văzut pe Mine a Văzut pe TATĂL” (loan 14, 9). 
Fiul este Cuvântul Tatălui. Iată „esenţa Chip”. „La Început a 
fost CUVÂNTUL” (Ioan 1, 1). CHIPUL Lui Dumnezeu este 
VORBIREA-CUVÂNTUL. Aici mistica Isihastă îşi identifică 
„Fiinţa”. „A FI” este „a Cuvânta-Vorbi”. Limbajul este totuna 
cu Fiinţa. Aici filozofii se încurcă. CUVÂNTUL este CHIP-
PERSOANĂ, nu Idee devenită apoi Cuvânt. Ideea este 
„energia harică” a CUVÂNTULUI-CHIP-PERSOANĂ. Iată 
„fiinţa” misticii Isihaste, LIMBAJUL CHIP-PERSOANĂ, din 
care apoi energetic iese „Ideea”-semilimbajul CUVÂNTULUI 
CHIP. Aristotel învinuia „Ideile platonice” că nu au „ideea 
ideii în sine” adică nu au „CHIPUL” Ideii. Creştinismul vine 
cu „redescoperirea” CHIPULUI Ideii, ce este CUVÂNTUL 
CHIP PERSOANĂ, HRISTOS.  

Cine vrea mistică Isihastă, trebuie să „descopere” 
Limbajul CUVÂNTULUI CHIP PERSOANĂ, dincolo de 
„semilimbajul” filosofic al Ideii. Isihasmul începe cu „Redes-
coperirea” Limbajului CUVÂNTULUI CHIP. Isihasmul este 
mistica „RESACRALIZĂRII” Limbajului, a „Intrării” în 
Limbajul CHIP dincolo de „limbajul ideilor”. „Cuvintele 
Idei” nu sunt Limbajul Isihast, ci „CUVINTELE LOGOS 
PERSOANĂ CHIP” sunt Isihasmul. Ideile-esenţe sunt 
„umbre- informaţii” de CUVÂNT CHIP PERSOANĂ. Ca 
„introducere în limbajul Isihast” este „Intrarea In LIMBAJUL 
CUVÂNTULUI CHIP”. Taina Trăirii Isihaste este Taina Lui 
Hristos CUVÂNTUL, CHIP PERSOANĂ.  

Isihasmul este Taina COMUNICĂRII CHIP PERSOANĂ, 

ca PERSOANĂ față de PERSOANĂ, nu prin „Idei” de 
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Persoană. Limbajul de Rai era LimbajuI CHIP. Căderea din 
Rai „Întunecă” până la uitare acest Limbaj Ființial. Mistica 

filozofilor este „mistica limbajului Ideilor”, a „umbrelor de 
LIMBAJ CHIP”. Isihasmul este „Rememorarea” LIMBA-

JULUI de Rai. Gramatica Limbajului Ideilor este logica 
„dualității contrare”, bine şi rău, pozitiv şi negativ.  

GRAMATICA LIMBAJULUI CHIP este LOGICA TRI-

NITARĂ, a Triplei Afirmaţii, ce nu are niciodată „negaţie”. 
Raiul este „fără negaţie”. Căderea din Rai aduce „negaţia”. 

Fiinţa LIMBAJULUI CHIP este TREIMEA CHIP Dumnezeiesc, 
CHIPUL TATĂLUI-IUBIRII, CHIPUL SFÂNTULUI DUH-
DRAGOSTEI, CHIPUL FIULUI-CUVÂNTULUI. IUBIREA 

este Supraafirmaţia, DRAGOSTEA este Afirmația şi 
CUVÂNTUL este Recunoaşterea. Iată Gramatica Limbajului 

CHIP, Logica Trinitară de Rai, ce este „readusă” de Hristos. 
Căderea din Rai aduce „destructurarea” Limbajului. Hristos 
aduce „RESTRUCTURAREA” Limbajului. Dacă se poate 

vorbi de o „Filozofie Creştină”, aceasta ar fi Filozofia Res-
tructurării destructurării LimbajuIui. CUVÂNTUL CHIP este 

Taina Restructurării. Isihasmul are acest „Ideal”. Frumos zice 
Părintele Stăniloae că „Restaurarea Omului” este CUVÂNTUL 
HRISTOS (CUVÂNTUL CHIP, parafrazăm noi).  

 

2. Isihasm,Taina limbajului PREOȚIEI și Bisericii 

Hristice, Început în „dicționarul” Isihast 

Pentru „lumea de astăzi”, Taina Creştină trebuie „retradusă” 
în „limbajul specificului său”. Turnul lui Babel este în maxima  

destructurare a „limbilor”. Trebuie „păstrat” DicţionaruI 

„Limbajului Unic”, ca „Reidentificarea” limbajelor „încurcate-

denaturate”. Creştinsmul Vine eu „Rememorarea Limbajului 
Ancestral”. Isihasmul este „Mistica Limbajului Hristic, 
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Rememorarea Limbajului Sacru”. Sfinții Părinţi s-au străduit 

să ne „Lase” o „Limbă pur Creştină”. Noi, cei de astăzi, o 
„destructurăm” până la „neînţelegerea ei”. Învăţătura 

Teologică se sileşte să o „salveze”. Dar şi în „Teologie” apare 

o „încurcare a limbilor”, de unde atâtea confesiuni şi secte. 

Filosofia şi Ştiința sunt de asemeni aşa de „controversate”, 

incât destructurările sunt în adevărată „avalanșă”. Se încearcă 
mai nou o „Salvare prin Mistică”. Dar şi „misticile” sunt o 

„puzderie”... Mistica isihastă este astfel în situaţia de a se 

„Identifica prin Sine”, faţă de celelalte. De aici „situaţia nouă” 

de „Dialog între Limbaje”. Astăzi vor Isihasm şi „laicii” şi 

aceștia au nevoie de „Restructurarea limbajului laic”, 
Resacralizarea limbajului. Noi, cei de astăzi, trebuie să 

„redescoperim” Limbajul Filocalic, prin „Resacralizarea” 

Limbajului „laic”. Relatările noastre despre Isihasm sunt în 

această „formă de Resacralizare” a limbajului ce multora le 
pare „netradiţional”.  

Noi Vrem „Limbajul Sfinților Părinți”, dar ca să „ajungem”  

la ei trebuie să trecem prin „Sacralizarea” limbajului nostru 

„laic”. Încercăm astfel „câteva repere de Dicționar Isihast”. 

Alfabetul este în „Origini”. CH1PUL, TRIFIINŢIALITATEA 
CHIPULUI şi PERSOANA sunt cele Trei începuturi, ca 

Logică și Gramatică a Limbajului Creştin. Revelaţia Creştină 

vine cu „descoperirea CHIPULUI TREIMIC” al Lui Dumnezeu.  

De aici cele Trei Categorii de Limbaj Creştin: 
1). CHIPUL, Deplină Fiinţialitate-Totalitate de Sine, 

Permanentă, Indestructibilă, în deschidere nesfârşită de Sine;  

2). TRIFIINŢIALITATEA CHIPULUI, ca Deplinătate 

UNUL deschis deja în Sine, în Potență, dar nu manifestat.  

CHIPUL Absolut este DUMNEZEU TATĂL, care este 
deja în Sine TATĂL-TRIFIINŢIALITATE, ca Potenţă de 
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Purcederea Sfântului Duh şi Naşterea Fiului. Aşa CHIPUL 

este ORIGINEA Originilor, este TATĂL, SPIRITUL 
DUMNEZEU ABSOLUT. În Viziunea Creştină SPIRITUL 

Absolut DUMNEZU nu este „neantul divin”, ci „UN 

DUMNEZEIESC TATĂL”, nu este „necuprinsul fară formă”, 

ci Necuprinsul „SUPRAFORMA CHIP TATĂL”. CHIPUL 

este SUPRAFORMA-Deplinătatea şi a Formei şi Conținu-
tului şi Dincolo de ele. SUPRAFORMA-CHIPUL are deja în 

Sine FORMA şi CONŢINUTUL, pe SFÂNTUL DUH şi pe 

FIUL și așa din CHIPUL TATĂL deja TRIFIINŢIALITATE 

POTENȚĂ se Naşte „TREIMEA de PERSOANE CHIP”.  
De aici, 3). PERSOANA, ca CHIP TRIFIINŢIAL 

PROPRIU. 

Revelaţia TREIMII Creștine ne „readuce” Originile  

„tuturor Chipurilor” de Realitate, ne „rememoreaeză” 

Limbajul Realităţilor (mai pe larg în „Manuscrisul-Memoriile 

unui Isihast”, vezi Triadele Chipului-Persoanei). De aici 

„Limbajul” nostru Creştin, ca CHIP de Dumnezeu, CHIP de 

TREIME de PERSOANE, TATĂL, SFÂNTUL DUH, FIUL. 

Chipul Creat este „după CHIPUL Lui Dumnezeu” (Fac. 1, 26).  

CHIPUL Lui DUMNEZEU tradus în Creaţie este CHIPUL 

ALTAR-PREOŢIE. Chipul Creat este Chipul Biserică Templul 

CHIPULUI Lui Dumnezeu. La început, în Dicţionarul 

Limbajului Trăirii Mistice Isihaste, sunt acestea: Limbajul 

Preoției-CHIP de Dumnezeu și Limbajul Bisericii-Chip de 

Creație. Trăirea isihastă este astfel Dialogul Haric între 

CHIPUL Lui Dumnezeu ca Preoție-Altar și Chipul de Creaţie 
ca Biserică-Cântare Lui Dumnezeu. 
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3. Isihasm, RITUALUL Haric al Liturghiei PREOȚIEI  

Hristice 

Mistica Isihastă este UNIREA în DIALOG dintre 

CHIPUL Lui Dumnezeu şi Chipul de Creație, Dialog Liturgic 
dintre Altar-Preoţie şi Credincioşi-Biserică. Fiinţa Misticii 

Isihaste este în cele Trei Chipuri de bază:  
1). CHIPUL de DUMNEZEU, SACRUL Absolut în Sine, 

dincolo de toate Chipurile de Creaţie, dar  izvorul tuturor 

Chipurilor;  
2). CHIPUL Dumnezeiesc „coborât” în Creaţie, ca Altar-

Preoţie, SACRUL în Dăruirea- împărtășirea Creaţiei;  
3). Dialogul între CHIPUL-SACRU Dumnezeiesc şi Chipul 

de Creaţie, Biserica-Templul SACRULUI, adică RITUALUL 

HARIC. SACRUL este CHIPUL Lui DUMNEZEU TATĂL, 
„PREOȚIA-ALTARUL” este CHIPUL lui DUMNEZEU 

FIUL şi RITUALUL este CHIPUL SFÂNTULUI DUH. Fără 
acestea Trei deodată, neamestecate, nedespărțite şi în 
egalitate, nu se poate vorbi de o Trăire mistică pur Creştină. 

Trăirea isihastă este SACRUL CHIP de DUMNEZEU, în 
RITUAL HARIC CHIP de SF. DUH, prin LITURGHIA 

PREOȚIEI EUHARISTICE HRISTICE. Misticile necreştine 
sunt o „Căutare” a Sacrului fără CHIP, de Sacru „neant divin” 
într-un Ritual „gol” de CHIP Dumnezeiesc, fără Liturghie-

Preoţie. Ritualul gesturilor misticilor necreștine constă în 
„autogesturi”, ca „deschidere” de Creaţie spre „divin”. 

RITUALUL HARIC Creştin este din contră „coborârea” Lui 
DUMNEZEU în GESTURI de DUMNEZEU şi în LITUR-
GHIE tot de DUMNEZEU. RITUALUL HARIC Creştin este 

ÎNSUȘI SF. DUH cu ENERGIILE HARICE NECREATE 
care SĂVÂRŞEŞTE LITURGHIA Lui HRISTOS CEL 

DUMNEZEU, prin PREOȚIA HRISTICĂ. Preotul de Creație 
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trebuie să „Primeaseă PREOȚIA HRISTICĂ”, prin care 
RITUALUL-PREOȚIA Săvârşeşte LITURGHIA LUI 

HRISTOS totodată DUMNEZEU şi FIU-Frate de Creaţie, ca 
DUMNEZEU Întrupat.  

Cine nu „descoperă” Taina RITUALULUI HARIC al 
SFÂNTULUI DUH nu va „Trăi” Liturghia HRISTICĂ, nu se 
va „Împărtăşi” de EUHARISTIA Lui Hristos şi nu va şti ce 

este „Mistica pur Creştină”. Fără RITUALUL HARIC nu este 
Lucrarea SFÂNTULUI DUH şi fără LITURGHIA HRISTICĂ 

nu este SACRUL DUMNEZEIESC al TATĂLUI DUMNEZEU, 
nu este UNIRE cu DUMNEZEU. RITUAL fără Preoţie, sau 
Preoție fără Ritual, nu mai înseamnă RITUAL şi PREOȚIE 

HARICĂ, ci doar „simboluri-umbre”.  
Unii vor un „ritual” laic, până la „gesturi tehnice-

mecanice”, fără Liturghie Sacerdotală, doar ca „autopreoţie 
de proprie împărtăşire”. De aici „laicizarea Ritualului” în 
„tehnici şi gesturi mecanice de energii corporale profane”. 

Autoritualizarea şi autoliturghisirea până la „desfiinţarea” 
RITUALULUI PREOȚIEI în SINE este „pierderea” Misticii 

HARICE şi „căderea” în mistică „laică”. Isihasmul este prin 
excelenţă „Mistică HARICĂ”, ca RITUAL şi PREOȚIE 
HRISTICĂ „peste autoritualul şi autopreoția proprie dc 

Creaţie”. Fără aceste „repere” este „falsificat” şi eronat 
interpretat. Noi Creaţia avem şi „un autosacru” propriu, dar 
este „Dăruire” de la Dumnezeu, ca Chip Sacru Creat, ca Chip 

de CHIP de Dumnezeu. Despărţirea de SACRUL CREATOR 
şi „rămânerea” doar în Sacrul Creat se face „magie-ritual 

laic”, nu „Taină-RITUAL HARIC”. Deosebiţi chipurile. 
SACRUL CREATOR este HARIC. 
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DUHOVNICUL și ucenicii 

1. CHIPUL de Duhovnic 

Se tot vorbeşte de „Iniţiere”. Noi avem Cuvântul de 

„Duhovnicie”... Cel ce „iniţiază” și „învaţă”  în Creştinism  

este DUHOVNICUL, PREOȚIE HRISTICĂ. HRISTOS este 

MARELE PREOT-ARHIEREUL, Cel ce „naşte” în Creaţie 

PREOȚIA-DUHOVNICIA. De aceea Preoţia şi Duhovnicia 

nu pot fi decât prin Hirotonia de la Arhiereu CHIPUL direct 

al Lui HRISTOS.  

Fiecare are în sine „potență-deschidere de Duhovnicie-
Preoţie”, dar prin Hirotonie se face Preoție-Dubovnicie Sacer-

dotală „LUCRĂ-TOARE”. Fiecare în sine este „Biserică-

Potență de Preoţie universală”, dar nu este ALTAR-PREOŢIE 

LlTURGICĂ. Să se deosebească „potenţa de Preoţie a Bisericii 

ca Interior propriu”, de PREOȚIA SUPRAPERSONALĂ, de 

Hirotonie. Fiecare Suntem Biserici-Temple ale CHIPULUI 

lui DUMNEZEU, Preoţie Personală, ce nu poate „ieşi” din 

propria Persoană. PREOŢIA SUPRAPERSONALĂ LITUR-

GICĂ SACERDOTALĂ este „Primire” prin Arhiereu-

Hirotonie. 

În Filocalie se vorbeşte de AVVĂ şi de STAREȚ. 

PREOTUL SACERDOTAL DUHOVNIC este PREOȚIE 

SUPRAPERSONALĂ LUCRĂTOARE. AVVĂ şi STAREŢ 

este Biserică Preoţie Personală, ca Duhovnicie Personală în 

Lucrare proprie, ce poate fi „Exemplu” şi altora, dar nu în 

„LUCRARE asupra altora”. AVVA este „EXEMPLU” de 
proprie Duhovnicie, ce poate fi un „îndemn” de Duhovnicie 

proprie şi altora. AVVA totodată şi PREOT SACERDOTAL 

este AVVA DUHOVNIC. La fel Stareţul. DUHOVNICUL nu 
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este „Putere proprie”, ci „Putere HARICĂ” peste puterea 

proprie. AVVA este „un Harismatic” în proprie Persoană. 

DUHOVNICUL este un „HARISMATIC SUPRAPER-

SONAL”, ce dă HAR nu din propriile Câştiguri Harice, ci din 

PUTEREA PREOȚIEI SACERDOTALE.  

Ideal este să se „Împletească” cele două „Puteri Harice”. 
DUHOVNICUL dă HAR de la DUMNEZEU direct. Dacă are 

şi Harisme proprii, acestea se fac „însoțitoare”, dar nu 

„înlocuiesc” HARUL SACERDOTAL. DUHOVNICUL este 

PUTERE HARICĂ indiferent de Harismele proprii, deşi ideal 

este să fie o Integralitate, de ambele. Se vorbeşte de o „Scară” 
a Chipurilor DUHOVNICEŞTI. 

a. Paternitatea, Sacralitatea Preoţiei în Sine.   

b. Înfierea, împărtăşirea Paternităţii-Sacralității.  

c. Înfrăţirea, înrudirea cu „înfierea”.  
d. Împrietenirea, Comuniunea între „Înfieri”.  

e. Învățătorul, Comuniune între „împrieteniri”.  

f. Duhovnicia, Renaşterea tuturor acestora, ca UNIRE cu 

Paternitatea-Sacralitatea Preoţiei în Sine.  

De aceea CHIPUL de DUHOVNIC este SUPRACHIPUL 
tuturor PARTICIPĂRILOR SACRE.  

Prin DUHOVNIC se face „Duhovnicie proprie”, prin 

PREOȚIE SACERDOTALĂ se Actualizează şi se pun În 

Lucrare Chipurile Sacre. DUHOVNICUL este SUPRA-
CHIPUL HRISTIC în Putere Lucrătoare. PUTEREA Lucră-

toare a CHIPULUI HRISTIC este SF. DUH. DUHOVNIC 

este CHIP HRISTIC în LUCRAREA Sf. DUH. 

Te „duci” în faţa Duhovnicului ca în FAȚA CHIPULUI 

Lui Dumnezeu ce se „face Lucrare Dubovnicească”, începând 
de la „Înfiere şi toată Scara, până la Renaşterea-UNIREA CU 

DUMNEZEU”. 
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SPOVEDANIA la DUHOVNIC este „Intrarea în 
DUHOVNICIE”, în Lucrarea Sacră HRISTICĂ. Prin Spove-

danie ai „acces” la Duhovnicia DUHOVNICULUI, la 
PUTEREA HARICĂ. Duhovnicul Creştin este mai „complex” 

decât „Învăţătorul şi Iniţiatorul” celorlalte mistici, întrunind în 
el toată SACRALITATEA, atât de „coborârea” Dumnezeirii în 
Creaţie cât şi de „Urcarea” Creaţiei în Dumnezeire, ca 

„îndumnezeire”.  
 

2. Trăirea ISIHASTĂ şi Duhovnicia 

Isihasm este Chip de Duhovnicie Hristică în Trăire 
Personală-Individuală. Este Vorbire Transcendentală Sacră, 
Dialog între Icoane. Chip Personal Hristic este Icoana. 

Isihasmul este „Iconizarea” Hristică. Mulţi din „lumea  laică” 
ar dori Isihasm, dar le este „frică” de Biserică, de Icoană, de 

Ritualul Haric al Euharistiei Hristice. Vor un „isihasm 
ideatic”, de „esențe spirituale” fără Chipuri. Isihasm fără 
Chipuri Personale nu mai este Isihasm. Mistica „ideilor” nu 

este isihasm. CUVÂNTUL Hristic este Chip, nu este „idee”. 
Trăirea Isihastă este „Dialog” între Persoane Chip, între 

Chipuri Sacre, între Icoane, este RITUAL HARIC Liturgic. 
De aici un feI de „Scară Isihastă”.  

a. CHIP de DUMNEZEU, dincolo de toate Chipurile, dar 

Izvorul tuturor Chipurilor.  
b. Chip Hristic, Chip de Dumnezeu „coborât” în Creație. 

„Cine M-a Văzut pe Mine a Văzut pe TATĂL” (Ioan 14, 9).  
c. Chip de Fiinţă Creată Personal.  
d. Ritualul-Comuniunea între Chipuri. 

e. Împărtăşirea între Chipuri.  
f. ODIHNA Chipului de Creaţie în CHIPUL Lui Dumnezeu,  

Isihasmul propriu zis. 
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RITUALUL între Chipuri-Persoane este RITUALUL 
HARIC. Sfinţii Filocalici vorbesc de „ISIHIE” ca DOR 

Dumnezeiesc, Aprindere de Duh. „Fericiţi cei învăpăiaţi de 
Dumnezeiescul DOR”. DORUL este CHIPUL ÎNSUȘI  al  

SF. DUH,  Adâncul Ființialității. Dumnezeu TATĂL este 
IUBIREA CHIP, SF. DUH este DRAGOSTEA DORUL CHIP 
şi FIUL este DĂRUIREA-DOINIREA-CÂNTAREA CHIP. 

ISIHASMUL este DOR-DUH Permanent în Sine de DUM-
NEZEU în DOINIRE-CÂNTARE Permanentă. DUHUL este 

INIMA SPIRITULUI ce Bate fără Încetare Sângele IUBIRII 
ABSOLUTE În CÂNTAREA DOINIREA fără Oprire. 
DORUL este Bătaia DUHULUI şi DOINIREA este Respi-

raţia FIULUI. Aici sunt Originile VIEȚII, în CHIPURILE 
Transcendentale ale Însăși VIEȚII Dumnezeieşti în S ine. 

DUMNEZEU în Sine este TATĂL-IUBIRE în DUH SFÂNT-
DOR-DRAGOSTE şi în FIUL-CÂNTAREA-CUVÂNTAREA, 
VIAŢĂ-IUBIRE în INIMĂ-DUH şi RESPIRAŢIE-CUVÂN-

TARE SPIRITUALĂ Directă. Acest CHIP de DUMNEZEU 
este Transpus-tradus și în Chipul de Creație.  

De aici Isihasmul este Viaţa Dorului-DUH de Suflet în 
Respiraţia CUVÂNTAREA-CÂNTAREA de Suflet a Lui 
Dumnezeu. 

 
Doamne IISUSE, Viața mea este DOR de DUH şi  

CÂNTARE neîncetată, 

Este DORUL şi CÂNTAREA IUBIRII TALE  
Fără de care nu mai trăiesc și mor...  

Doamne IISUSE, Bate Inima mea în RITUALUL DORULUI 
după Tine,  

În SÂNGELE LITURGHIEI CÂNTĂRII IUBIRII Tale,  

Ca RUGĂCIUNE Neîncetată de DOR și CÂNTARE. 
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Isihasmul este RITUAL și LITURGHIE HARICĂ fără 
Oprire în Fiinţialitatea Proprie. 

 
Fac Fiiinţa mea BISERICĂ VIE a DORULUI  SF. DUH,  

Fac Fiinţa mea ALTAR-LITURGHIE VIE a Lui HRISTOS,  
Fac Fiinţa mea LOCUL ÎMPĂRĂŢIEI SACRULUI TATĂL 

Dumnezeu. 

Vino, Dumnezeiescule DUH, în mine cu DORUL Lui 
Dumnezeu,  

Vino, IISUSE, în mine cu LITURGHIA CÂNTĂRII Lui 
Dumnezeu,  

Vino, Dumnezeiescule PĂRINTE, ca să „cad”  în BRAŢELE  

Tale ca Fiu păcătos.  
 

3. PRIMA PREDICĂ A Isihasmului 

Fiilor, 
Voi, doritorilor de ISIHIE, veniţi să primiți mai întâi 

„ÎNFIEREA”. Isihasmul este Trăirea SACRULUI Dumnezeu 

doar ca FII ai Lui Dumnezeu. Doar FIII Lui Dumnezeu 
TATĂL pot Cunoaşte pe Dumnezeu până la UNIREA cu EL.  

Voi, Fiilor păcătoşi şi „rătăciţi” ca slugi de „porci-
păcatelor”, Reîntoarceţi-vă ACASĂ la PĂRINTELE CERESC 
şi deveniţi iarăşi FII Demni. Sunteţi murdari, buboşi, bolnavi, 

înrăiţi, îndrăciţi chiar. Veniţi totuşi ACASĂ... ACASĂ este 
RAIUL, în ÎMPĂRTĂŞIREA din EUHARISTIA IUBIRII 

Dumnezeieşti, „afară” .este „iadul” cu nebunia păcatelor, 
antitubirea-negarea. VIAŢA este Trăirea IUBIRII. Moartea 
este „trăirea negării-neiubirii”.  

FIILOR, ieșiți din „împărăţia iadului-morții-negării-
neiubirii”, reveniţi ACASĂ în ÎMPĂRĂȚIA VEŞNICĂ a 

IUBIRII. Drumul „Reîntoarcerii” în ÎMPĂRĂŢIA IUBIRII 
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Dumnezeieşti este Calea ISIHIEI. Începeţi să nu mai 
„suportaţi” iadul morţii-neiubirii de „afară”... Nu veţi găsi 

alinarea suferinţelor decât ACASĂ. Taina ISIHIEI este Taina 
HARICĂ a „alinării” suferinţelor  morţii şi răului.  

FIILOR, Calea spre Odihnă-Isihie are „Trei Urcușuri”, al 
Minţii, al Inimii și al DUHULUI direct de Suflet, ca Trei 

„Reînvieri”. Păcatul- fuga de ACASĂ a produs „nebunia 

Minţii”, „desfrânarea” şi „adormirea DUHULUI” de Suflet. 

De aici cele „Trei Lucrări Harice” ale Isihiei, asupra Minții, 
asupra Inimii şi asupra Duhului direct de Suflet. Isihasmul 

Filocalic vorbeşte de „Trei Isihii”, Isihia Minții, Isihia Inimii 

şi Isihia Duhului, ca „Ieşirea Minţii” din gândurile profane, ca 

Virtuți Harice şi Hristice curăţitoare de Inimă şi ca „Harizare 

şi Hristizare-Îndumnezeire” a Sufletului IUBITOR de 
Dumnezeu. Fiilor, opriţi „nebunia minții”, ieșiți din gândurile 

profane și laice. Începeţi Sacralizarea prin CUVÂNTUL 

HRISTIC. 

Gândurile Minţii sunt „ecouri-umbre” de Cuvânt de 
Suflet, şi „gândurile” au natura Cuvântului, sau „Odihna 

Cuvântului”. Descoperiţi Taina Odihnei Gândului în Cuvânt. 

Filozofia aici sc încurcă... Cuvântul este Originea Gândului, 

nu Gândul originea Cuvântului. Cuvântul este „Personal”, 

Cuvântul este Chip, este Ființă, pe când Gîndul este „energie 
şi Har”, Strălucire de Persoană Cuvânt. Fiilor, „dcscoperiţi” 

Taina Limbajului Cuvântului Persoană, dincolo de Gândul 

„esenţei” de Persoană. Persoana-Chipul nu are altă „esenţă” 

decât tot Chipul-Persoana. Nu amestecaţi Fiinţa-Persoana cu 

energiile sale, nu amestecaţi Cuvântul cu Gândul… Ideea nu 
este „esenţa” Persoanei-Fiinţei, ci este „energie de afară” a 

Cuvântului Chip Ființă. „La început era Cuvântul... şi 

Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1, 1). Ieșiți din „limbajul 
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minții” și Intraţi în Taina Limbajului Cuvântului Chip-

Persoană. Ca Isihasm al Minții coborâţi Mintea din „locul ei-
capul” şi opriţi-o în „locul gâtului, locul Cuvântului”. Nu 

faceți „filosofie-meditație” de „ruperea-separarea” dintre 

Cuvânt și Gând-Idee, ci faceţi „Taina Întâlnirii” Cuvântului 

cu Ideea. Aceasta este Mistica Minţii Isihaste, „unirea contra-

riilor Idee și Cuvânt”, dar nu „destructurarea” Cuvântului în 
Idei, ci „Restructurarea Ideilor în Cuvânt”.  

Iată Taina Misticii Isihaste.  

Naşterea din „Apă-Cuvânt” şi din „Duh-Har”. Mintea se 

„Creştinează” prin Cuvintele Evangheliei Hristice, se 

„Botează prin Cuvânt”. IsihasmuI Minții este, Iconografic, 
„Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” Căruia i se „taie 

Capul” şi- l poartă pe „tipsie la Inimă-Piept”. Miturile vorbesc 

de „tăierea capetelor balaurului-şarpelui-păcatului”. Sabia 

este Cuvântul Hristic, Sabia „fermecată”. Fă Isihasmul Minții 
prin „tăierea” capetelor de „şarpe”-gândurile profane 

păcătoase, cu Sabia Cuvântului-Numelui Hristic. Se zice că 

„Peştii-Cuvintele” Sacre, prin „păcat” se fac „şerpi-gânduri 

profane-reale”. Unele mituri reprezintă „Capul nostru” cu un 

„şarpe cu multe capete”. Mintea la „Origine” este „Peşte cu 
Mulţi pui înotând în Apa sacră a Cuvântului Logos”. Prin 

„căderea” din Rai „Peştii se transformă în şerpi”, chipurile 

diavoleşti.  

Isihasmul Minţii este „ieşirea din chipurile diavoleşti”, ca 
reîntoarcerea în „Chipul de pește-Hristos”. NUMELE lui 

HRISTOS este „TAINA” ce readuce Chipul de Peşte Minţii 

noastre. „Limbile de Foc” de la Pogorîrea Sf. DUH peste 

Apostoli sunt HARUL Cuvântului Hristic, Limbile Cuvân-

tului, ce Preface Mintea în „Propovăduirea-Mărturisirea 
Cuvintelor Evanghelice Hristice”. „Iluminarea minții” în 
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Creştinism este „Harul-Limbile de Foc” ce „Transformă” 

Mintea în Sacralitatea Cuvintelor Hristice. „Iluminarea” nu 
vine din „activitatea-meditația Minții”, ci din HARUL ce vine 

cu „Limbile-Cuvintele Hristice”, ce Prefac „Gândurile 

Minţii” în „Participare-Mărturisire” la Cuvintele Hristice 

„dincolo de Minte”. Iluminarea Minţii nu este o natură subtilă 

a minții, ci o „Primire” HARICĂ a CUVÂNTULUI Hristic, 
ce „transfigurează” Mintea în CUVÂNTUL HRISTIC, ca 

„Participare Harică a Minții la TAINA CUVÂNTULUI” mai 

presus de Minte.  

Isihasmul Minții nu este „Meditaţie Transcendentală”, ci 

este „primire” HARICĂ a Limbilor de FOC DIVIN-Cuvintele 
Dumnezeieşti HRISTICE. Deosebiţi „specificul pur” Isihast. 

În IsihasmuI Minţii, nu Mintea „face Mistică”, ci CUVÂNTUL-

LIMBILE de FOC HRIST1C, ce „înviază” Mintea şi o face 

CUVÂNT. „Prefacerea” Minții-Ideii în CUVÂNT-LOGOS 
HRISTIC este Isihasmul Minţii. ROSTIREA NUMELUI 

CUVÂNT al Lui IISUS HRISTOS de către Minte este 

„întoarcerea” Minţii-Gândirii în Originea sa CUVÂNTUL-

LOGOSUL. „Descalţă-te” de „încălţămintele” murdare a le 

gândurilor păcătoase-profane, şi intră în RUGUL APRINS al 
CUVÂNTULUI LOGOS. 

Urmează a „doua Isihie” a INIMII. Din „Rugul Aprins” al 

Cuvântului urmează „CÂNTAREA HARICĂ din RUGUL 

APRINS”. 
CUVÂNTUL se face Biserică-INIMĂ. 

Aici CUVÂNTUL se face „PRUNC” în Braţele Maicii 

Domnului-Biserica PREOŢIEI CUVÂNTULUI Hristos. 

Isihasmul INIMII este „Chipul Bunei Vestiri”. Isihasmul 

Minţii este Chipul „Rugului Aprins” peste care coboară Harul 
Limbilor de FOC Hristic. La Buna Vestire „coboară Sf. DUH” 
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şi face din FECIORIA INIMII Biserica întrupării CUVÂN-

TULUI. Isihia INIMII trebuie să Nască pe Hristos, să-L 
Poarte pe Braţe ca pe cea mai Dumnezeiască COMOARĂ 

VIE. 

Dacă Isihasmul Minţii este în Chip de Cuvânt fără 

PERSOANĂ, isihasmul Inimii este în „dublă Personalizare”, 

a PRUNCULUI DUMNEZEIESC şi a MAICII Domnului ce 
Naşte pe Hristos. Aici DIALOGUL dintre INIMĂ ca Biserică 

proprie-Chip de Maica Domnului şi PRUNCUL Hristos este 

„DIALOG VIU”. Mintea coboară la Inimă şi se face „FRATE 

cu PRUNCUL Hristos” (vezi Sf. Simeon Noul Teolog). 

Mintea este și ea tot ca „Prunc” de abia născută din Naşterea 
CUVÂNTULUI Hristic şi aşa Mintea Prunc Dialoghează cu 

PRUNCUL DUMNEZEIESC. Iconografic este Mintea-

pruncul loan Botezătorul ce se „Îmbrățişează cu PRUNCUL 

HRISTOS” în directa Privire atentă a MAICII Domnului. În 
Inimă Cei Doi Prunci Cresc Împreună, fiecare în Persoană 

Proprie, ca Înainte Mergător şi Botezător şi ca MÂNTUITOR 

DUMNEZEU FIUL HRISTOS. Cele două ISIHII astfel nu se 

amestecă, ci se Transfigurează în Chipuri distincte clar 

„LEGATE în ACEEAŞI LUCRARE DUMNEZEIASCĂ”. 
Urmează a treia Isihie a DUHULUI de Suflet, în care Mintea 

se „Jertfește cu totul”, ca Ioan Botezătorul ce este omorât de 

Irod prin „tăierea Capului” ca să se „ARATE ÎNVIEREA Lui 

HRISTOS”.  
Isihasmul Duhului de Suflet este al ÎNVIERII după 

RĂSTIGNIREA din Inimă şi Minte. Isihasmul Duhului este 

cel mai „dur”, că trece prin „RĂSTIGNIRE”. Aici se 

„Împotmolesc” majoritatea. Nimeni nu este „vrednic de 

ÎNVIERE” fără „RĂSTIGNIRE”. Să tc RĂSTIGNEŞTI din 
IUBIRE pentru DUMNEZEU şi IUBIREA Semenilor, 
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Asemenea Lui HRISTOS. Isihasmul Minții și al Inimii pare 

„poezie şi muzică Mistică”. Isihasmul Duhului este 
LITURGHIE a RĂSTIGNIRII ce Naşte „Euharistia-

ÎMPĂRTĂŞIREA-MISTICĂ” propriu zisă. Cine nu se face 

„JERTFĂ LITURGICĂ pe Sine Însuşi”, Jertfa IUBIRII 

ABSOLUTE, nu va „gusta” din ISIHIA DUHULUI direct de 

SUFLET. Aceasta estc ISIHIA de TAINĂ a celor cu adevărat 
MISTICI ISIHAȘTI. 

Fiilor, începeţi cu Isihia Minții, şi totodată cu Isihia 

Inimii de Minte ce se face „Prunc Cuvânt”. Nu coborâți 
Mintea în Inimă decât după ce se „face Prunc născut din 
CUVÂNTUL Hristic”, altfel falsificaţi Isihasmul Inimii şi 

faceţi din Biserica Inimii „mistică magică necreştină”, o 
„automistică mentală”, fără Întâlnirea cu PRUNCUL LOGOS 

ce este Adevărata Mistică a Inimii.  
Fiilor, Isihasmul nu este „simpla mistică a Minții”, a 

contemplării Minții de care vorbesc filozofii şi alte mistici. 

Isihasmul este „Triplă Mistică Harică”, este „DIALOG-
RITUAL LITURGIC”, ÎMPĂRTĂŞIREA EUHARISTIEI 

MISTICII propriu-zise. Contemplarea în „Limbaj Creştin” 
este „ÎMPĂRTAŞIREA” din DIALOGUL RITUALULUI 
SF. DUH al LITURGHIEI EUHARISTICE HRISTICE. Cine 

are „urechi” de auzit să audă.  

MEDICINA MISTICĂ  

Introducere în Medicina Isihastă 

Lumea „căderii-păcatului” este lumea „bolii și suferinţei”.  
Boala şi suferinţa sunt „geamătul IUBIRII negate”. Moartea 

este Nemurirea în „negaţie”. Şi prin faptul că „negaţia” este 
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„iluzia”, negaţia produce ignoranţa, suferinţa, boala şi 
moartea „aparentă”. Nu există „moarte”, ci doar „aparenţă de 

moarte”. Sufletul Creat nu moare, fiind Chip de CHIP de 
VEŞNICIE DUMNEZEIASCĂ. Mistica astfel „trece” prin 

„probele” suferinţei și morţii. Toți misticii vorbesc de 
„iniţierea mistică a morţii şi a suferinţei”. Revelaţia  Creştină 
are o-„viziune aparte” asupra suferinţei și a morții. Ca 

Realitate în Sine, IUBIREA este TOTUL, VEŞNICA BEATI-
TUDINE. „Negarea” IUBIRII este Începutul suferinţei și 

morţii. Lucifer-îngerul „căzut” este primul ce face „negarea” 
de Dumnezeu şi el este primul „bolnav şi suferind” în Creaţie. 
Filosofii vorbesc de „necesitatea” negării „suferinței”, ce este 

o confuzie…  
Esenţa DUMNEZEIRII PERFECȚIUNII ABSOLUTE este 

IUBIREA-AFIRMAREA ABSOLUTĂ, TREIMEA IUBIRII.  
Dumnezeu Crează o Creație „tot perfectă”, o  „Iubire” de 
Creaţie fără „negare”. Negarea este căderea păcatului creat de 
Creație. Păcatul este acela care are  „necesitatea” suferinţei şi 
morții. Aici este  „viziunea pur  Creștină”. Păcatul este 
„necesară suferinţă şi moarte”, întrucât „păcatul-negarea” nu 
există ca realitate în sine, ci ca „adaus-parazit” ce vrea să 
înlocuiască „Realitatea în Sine”. Aici este „paradoxul 
negării”, ca „Afirmare a afirmației”. Negarea vrea să nege 
Afirmaţia și paradoxal face de fapt o „supraafirmare” a 
Afirmaţiei pe care o neagă. Suferinţa şi moartea sunt 
„Supraafirmaţiile” VIEŢII NEMURITOARE. CRUCEA şi 
ÎNVIEREA Lui HRISTOS arată din plin Aceasta. De aceea 
până la „ÎNTRUPAREA HRISTICĂ” suferința și moartea par 
„negaţii reale și indestructibile”. ÎNVIEREA HRISTICĂ 
„demască” irealitatea şi nepermanența morţii, ÎNVIEREA 
fiind „Desființarea negării morţii”. Aşa prin Creştinism 
INIȚIEREA nu mai este „suferința şi moartea”, ci 
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ÎNVIEREA HRISTICĂ. Iniţierea nu este CRUCEA, ci 
ÎNVIEREA. CRUCEA până la HRISTOS este INIŢIEREA şi 
Însuşi Hristos o „foloseşte”. Odată cu ÎNVIEREA HRISTICĂ,  
CRUCEA se face „O DOVADĂ a ÎNVIERII HRISTICE”. 
Aici este MISTICA „suferinței-bolii şi morţii”. Creştinul are 
dreptul să refuze suferința și moartea, dar numai prin 
ÎNVIEREA lui Hristos.   

 Cel care are „în vedere ÎNVIEREA HRISTICĂ” goleşte 

„suferinţa de suferinţă, golește moartea de moarte”. Suferinţa 

şi moartea sunt „un accident” al păcatului şi nu o „realitate” 

implacabilă în sine. Ieșirea din păcat este posibilitatea 

„Tămăduirii suferinței”. Domnul Hristos zice: „iertate sunt 

păcatele tale” şi „slăbănogul se Vindecă”. IERTAREA până 

la HRISTOS nu „există”, ci doar „pedeapsa-Karma”, cum zic 

Indienii. HRISTOS este „Peste pedeapsă-Karma”, este 

ÎNVIEREA HARICĂ. Medicina Isihastă este Medicina 
„Iertării și a Învierii”. Condiţia este să ieși din viciul morţii. 

Noi generăm moarte și suferință prin „păcate ca Suflet și 

mâncare ca trup”. lată „Cheia” Medicinii Isihaste. Începutul 

în Medicina Isihastă este „oprirea păcatului” prin Virtuţi şi 

Rugăciunea Hristică a PĂCII și cu „duşmanul” pentru Suflet, 

și „oprirea mâncării”,  adică POSTUL pentru trup. POSTUL 

are însă un „specific” propriu. Nu este „Post total, ci 

MÂNCARE HARICĂ” cu PÂINE-GRÂU CHIPUL HARIC 

ENERGETIC HRISTIC. Toţi marii isihaşti s-au „hrănit doar 

cu Pâine şi Apă şi puţine legume nefierte”. Sfinții „vindecau” 

bolile prin recomandarea Postului cu Pâine şi Apă. Noi ca 

Medicină Isihastă „recomandăm” Postul INTEGRAL sau 

„Pâine de GRÂU” doar măcinat și muiat fără  coacere. Acesta 

este POSTUL HARIC isihast (vezi pe larg în „Medicina 

Isihastă”). Medicina Isihastă încearcă o „redescoperire a unei 
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Hrăniri-Harice-Mistice” atât ca Suflet, cât şi Corp.  GRÂUL 

și toate Alimentele Neomorâte sunt „Alimente Harice”, și tot 

ce este „omorât-fiert” nu mai sunt harice, ci alimente 

„profane- laice”. Nu fiți „fixiști” însă. Sfinţirea Harică se face 

„progresiv şi în .Creştere Duhovnicească”. Începeți „o dată pe 

An” un timp anume. Bolnavii au însă nevoie de mai mult.  

CONVORBIRI între CONTRARII 

Scrisoare deschisă  

Cea mai mare Strălucire a Creştinismului este ca 

totodată să Iubeşti pe „duşmanul” tău şi duşmanul să 
înceapă să te iubească. Și Prieten este cel care îţi arată 

„greşeala”, nu cel care ți-o acoperă, dar înţeleptul când 
„mustră”, zidește, pe când cel „neînțelept” când mustră 
„omoară”. Și „bănuiala” este începutul necredinței și a 

„urii”. Mă bucură grija Dumneavoastră pentru „puritatea” 
Creştină. Se spune în Patericul Egiptean că toate 

„învinuirile” să le primeşti, afară de „bănuiala de erezie”.  
Aluziile D-voastră mă fac să dau câteva lămuriri ce să 

spulbere orice „închipuire” de acest fel… în „relatările” 

mele despre Isihasm, nu fac „sincretisrn-amestec”, ci din 
contră încerc o „de-sincretizare” a misticii creștine. Că 

folosesc „majuscule”… Eu încerc o „Sacralizare” a Limbajului. 
Într-adevăr fac exces, ce-mi dovedeşte insuficienţa de reuşită, 
dar totuşi încerc… Mistica Isihastă este tocmai Mistica 

Cuvântului Hristic. Eu doresc un „Limbaj Sacru”. De aceea 
vă rog și pe D-voastră să evitați „limbajul profan”... Iubirea 

Hristică este dincolo de „bănuielile profane”. Mă învinuiţi 
„că fac tovărășie cu necredincioşii”… Și Hristos  era în 
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mijlocul „vameşilor şi al păcătoşilor”, care au devenit apoi 
cei mai iluştri creștini.  

:Duhul Hristic este Duhul Păcii fără amestecare cu 
„păcatele” altora. Referitor la presupusele „bănuieli” cu 

Pustnicul Neofit și Starețul... În primul rând nu este vorba de 
Mănăstirea de aici, fiind o istorisire petrecută undeva în 
Ardeal. Păcatul „bănuielii” aduce tot felul de „închipuiri 

profane”… 
Vă rog mult evitați acestea... Nu sunt supărat și o primesc 

ca pe o „atenționare”, ca într-adevăr să am grijă să nu 
alunec cumva… Mulţi „cad” în misticism bolnăvicios. Cel 
care nu primește „ocara”,  nu e capabil nici să „suporte” 

Cinstea… Pacea Domnului nostru  Iisus Hristos să fie cu noi 
cu toți. 

 
Cel mai mic, 

Gh. Gh. 
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ISIHASM 

II 

Doamne IISUSE HRISTOASE 
 

Dincolo de toate „vorbirile”  este Dumnezeu.  
Dar „VORBIREA LUI DUMNEZEU” ești TU,  

Doamne IISUSE, 
Și „Vorbind” cu Tine, Vorbim cu Dumnezeu.  

ISIHASM în VERSETE 

12. Isihasmul nu este „doar al pustnicilor și călugărilor”, 
ci al tuturor, fiind LITURGHIE Hristică UNICĂ a tuturor. 

13. Isihasmul nu este „tehnică de spiritualizare”, ci este 
RITUAL HARIC al LITURGHIEI IUBIRII Lui HRISTOS. 

14. RITUALUL HARIC Isihast are Trei Trepte: al Minții, 
al Inimii și al Duhului de Suflet direct.  

15. RITUALUL HARIC al Minții este Botezul Minții în 
„naștere din nou” din APĂ-CUVÂNTUL HRISTIC și din 
DUH-SF. DUH, adică „Pogorârea LIMBILOR de FOC-DUH”  
de la Rusalii (Ioan 3, 5; Fapte 2, 1-4). 

16. Isihasmul este Mistica prin HAR, ca intrare în Taina 
CUVÂNTULUI, ca Mistică INTERPERSONALĂ, Creație și 
Dumnezeu. 
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17. Haina de nuntă de care vorbește Evanghelia este 

„Haina HARICĂ”, iar Ospățul Nunții este CINA cea de 
TAINĂ, EUHARISTIA CUVÂNTULUI ca ÎNSĂȘI PER-

SOANA HRISTOS. 

18. EUHARISTIA HRISTICĂ este PERSOANA CUVÂNT 

Întrupată: „Și CUVÂNTUL Trup S-a făcut” (Ioan 1, 14).  

19. Isihasm nu este Mistica  „Ideilor de Minte”, ci 
Mistica LITURGICĂ a PERSOANEI HRISTOS. 

20. Isihasmul este Actualizarea în proprie Ființialitate a 

LITURGHIEI HRISTICE, de „dărâmarea” turnului Babel cu 

încurcarea limbilor din propriul limbaj și reclădirea SCĂRII-

POMULUI VIEȚII în proprie existență Personală, ca Mistica 
Restructurării Limbajului-Sacralitatea Limbajului.  

21. Isihasmul este Mistica „dincolo de Ideația Minții”, 

este Trăirea Tainei PERSOANEI CUVÂNT Deplină FIINȚI-

ALITATE de Sine. 
22. Isihasm este „Noua SCARĂ la Cer”, este ÎNVIEREA 

Lui HRISTOS prin care CRUCEA Vieții nu mai este 

„suferința și moartea”, ci LITURGHIA VIEȚII VEȘNICE 

Pururea Nemuritoare. 

FILĂ DE ACATIST 

Bucură-te, ISIHIE, 

Taina Liturghiei IUBIRII Lui Hristos! 
INIMĂ învăpăiată de Dumnezeiescul DOR,  

Deschide-ți Adâncul, 

Deschide ușa Lui Dumnezeu CUVÂNTUL.  

Aprinde-te, INIMĂ, de Venirea de Taină 

a Celui ce este Liturghie, 
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Fă-te Potir în care coboară Dumnezeiasca Euharistie.  
Fă-te Sf. Masă a Chipului de Sus 

Ca să Slujească Liturghia IUBIRII Dumnezeiești 

Marele PREOT IISUS. 

 
Vino, Minte, și îngenunchează în INIMĂ 

Și ascultă Liturghia IUBIRII, 

Descalță-te afară de toate „mișcările firii”,  

Pleacă-ți „fruntea” dincolo de podeaua de carne,  

Intră în INIMA Vistieriei de Taine.  
 

INIMĂ, biserică de Creație,  

fă-te Staul de Betleem, 

Fă-te Templu unde se Jertfește MIELUL Iertător de blestem. 
Fă-te mormânt al Celui Răstignit  

Ca să Înviezi cu cel ce păcatul a biruit.  

 

IISUSE, Cântarea IUBIRII Dumnezeiești,  

IISUSE, Vino în INIMA mea să Liturghisești,  
IISUSE, coboară pacea Ta în cele de jos.  

 

Bucură-te, ISIHIE, 

Taina Liturghiei IUBIRII Lui Hristos! 

TESTAMENT 

Avva Arsenie, cel mai apropiat ucenic al Pustnicului 

Neofit, a lăsat un „TESTAMENT” ucenicului său.  
– Fiule, îţi las ca „Moştenire” Dumnezeiescul DAR al 

ISIHIEI, ca „Binecuvântare” transmisă de la Avva Neofit 
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Pustnicul, ce s-a învrednicit de „Lucrarea cea de Taină” a 
ISIHIEI. Îţi las ca „Moştenire” acest DAR ca pe un „Talant”.  

Ai grijă să nu-l îngropi. Ţine Candela Luminii ISIHIEI 
aprinsă. A proorocit Avva Neofit Pustnicul că vor fi „cu 

miile” cei ce „vor urma calea de Taină a ISIHIEI”. Grele vor 
fi schimbările „lumii”, dar tot aşa de minunate vor fi 
„trezirile” Sufleteşti ale multora.  

Va coborî „din munte şi din peşteri” Lucrarea cea de 
Taină a ISIHIEI până în inima oraşelor şi mulţi „tineri” se vor 

„trezi” cu tărie la o „Viaţă de DUH” asemănătoare celei din 
vechime. Lucrarea cea de Taină a ISIHIEI va „înflori” în 
„pustiul” multor INIMI ce vor deveni apoi „Ceruri Întrupate”.  

Îţi las „Binecuvântarea ISIHIEI”, pe care să o ţii „aprinsă” în 
Candela proprie. Nu te întreba cum va fi aceasta. Lucrarea 

cea de Taină a ISIHIEI va fi Taina Viitorului. Istoria ce vine 
va fi cea mai teribilă „confruntare” dintre Lumină şi întuneric, 
dintre Viaţă şi moarte. Dar „Puterea Luminii” va fi atât de 

mare că va depăşi toate „ale firii”. Fă-te „părtaş” la această 
mare „aprindere Duhovnicească”. DARUL Domnului IISUS 

Hristos să fie cu tine şi cu toţi doritorii de ISIHIE.  
PREASFÂNTUL DUH să te „ocrotească”. Amin.  

MISTICA și RELIGIOZITATEA 

1. Turnul lui Babel, pierderea Religiozității 

Turnul lui Babel își continuă „încurcarea limbilor”... 
Vorbirea în Sine este UNA, dar fiecare o „vorbește în limbă 

proprie”. Nu confundați „UNICA VORBIRE” cu multitu-
dinea de „limbi proprii”, ce transpun „UNICA VORBIRE”. 
Încurcarea limbilor nu este „multitudinea de limbi proprii”, ci 
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„amestecarea limbilor proprii în contrarietate”, până la 
distrugere și substituire. Persoana și individualitatea fiecăruia 
are „limba sa proprie” de PARTICIPARE la UNICA 

VORBIRE. Depersonalizarea este „distrugerea” propriei 
limbi. Descoperiți „începutul răului” ca să- i știți rădăcina. 
Dacă tu îți „destructurezi propria limbă”, vei „atinge și 
UNICA VORBIRE”, până la „antilimbajul general”. Răul nu 

este „general”, ci începe cu „particularul”, care apoi trece la 
general. Răul nu a existat, ci a fost „inventat” de „îngerul 
căzut Lucifer”. Cutremură-te de aceasta și să-ți fie frică de 
„răul tău particular”, ce se poate face „general”. Răul începe 

cu „negarea IUBIRII”.  
Până la „apariția răului” nu exista decât „IUBIREA 

ABSOLUTĂ”. IUBIREA înseamnă „LEGĂTURĂ DUMNE-
ZEIASCĂ-RELIGIE”. Rememorați IUBIREA ca RELIGIE și 

veți „reîncepe” să IUBIȚI. Limbajul IUBIRII este Limbajul 
RELIGIEI în SINE. Cine pierde IUBIREA pierde și 
„Religiozitatea”. Lucifer nu mai „iubește pe Dumnezeu” și 
pierde „Legătura-Religiozitatea” față de Dumnezeu. Reme-

morați „LIMBAJUL PRIMORDIAL” ce este „LIMBAJUL 
IUBIRII-RELIGIOZITĂȚII”. „Încurcarea limbilor” proprii 
începe cu „pierderea” LIMBAJULUI IUBIRII-RELIGIO-
ZITĂȚII”. ISIHASMUL este „Reînvățarea” LIMBAJULUI 

primordial, al IUBIRII-RELIGIOZITĂȚII. TAINA ieșirii din 
„destructurarea Limbajului” este redescoperirea IUBIRII ca 
RELIGIE. IUBIREA este RELIGIE însă doar dacă IUBIREA 
este PERSONALIZATĂ. Iată Taina Misticii ISIHASTE, 

IUBIREA PERSONALIZATĂ. 
Fără acest CHIP de PERSOANĂ IUBIRE, Isihasmul nu 

mai este Isihasm. Misticile „impersonale” sunt „goale de 
religiozitate”, deși invocă o „alură de religiozitate”. IUBIRE-

RELIGIE-PERSOANĂ este TREIMEA Nedespărțită și 
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neamestecată a Isihasmului. Ruperea acestei Treimi a 
„încurcat limbile”. Turnul lui Babel este „negativul” SCĂRII 
lui Iacob pe care „se suie și se coboară Îngerii”, nu „diavolii” 

de la turnul lui Babel. „SCARA lui Iacob” ca pentru noi, 
Creștinii, este „SCARA Lui HRISTOS”, SCARA IUBIRII-
RELIGIEI-PERSOANEI pe care ÎNSUȘI Dumnezeu 
„coboară” în Creație și Creația se „Urcă”.  

 
2. Turnul lui Babel este „anti-Raiul” și SCARA Lui 

Hristos este „Noul Rai-Biserica Hristică” 

Raiul în Limbaj mistic înseamnă Templul-Biserică 
Primordială. Căderea-păcatul a „scos Creația din Rai”, în 

„pământul morții”, masca „antibisericii”. PĂMÂNTUL fără 
Rai nu mai este GRĂDINĂ-Biserică, ci „spini și pălămidă, 

antibiserică”. Primul „turn al lui Babel” îl începe Lucifer, prin 

„pomul binelui și răului, prima încurcare a limbii de Creație”. 
Pomul căderii din Rai este „turnul lui Lucifer”, nu pomul lui 

Dumnezeu. Lucifer vine în Rai și „seamănă neghina în Grâul 
de Rai”. Neghina este „prima încurcare a limbilor”. Dumnezeu 

„avertizează” pe Adam și Eva să nu se „amestece” cu 
„neghina”, dar nu ascultă. După „scoaterea din Rai” Creația 

se rupe, „se răspândește în lume”, din Biserică se face 
„corturi ale păcatelor”. Căderea din Rai este „primul 

protestantism”, ce rupe Biserica-Creația Rai de ALTARUL 

POMUL VIEȚII. În Rai era o „scară ce Urca la CER”, era 
POMUL VIEȚII din mijlocul Raiului. Lucifer a „clădit și el” 

un turn la marginea Raiului, „pomul binelui și răului”, care 
paradoxal „cobora undeva într-o prăpastie”... „Prăpastia” de 

la rădăcina pomului căderii este primul „mormânt al 
Creației”. Creația „refuză” Urcarea la Cer și „coboară în golul 

anti-Cerului”, hăul primordial. Miturile antice păstrează 
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memoria „Haosului”, din această vagă amintire a „golului 
căderii de la rădăcina pomului căderii luciferice”.  

Haosul nu există în realitate, ci este un „anti-Cer 

închipuit” în care Lucifer își visează propriile creații 

fantomatice și iluzive. Mistica de Rai este „Urcarea pe 
SCARA la CER-POMUL VIEȚII”. Anti-mistica începe cu 

„pomul căderii, anti-cerul-mormântul în prăpastia Pământului”. 

De aici Mistica Isihastă, ca reîntoarcerea la Mistica Pomului 

VIEȚII-SCĂRII la CER, a ÎNVIERII din „mormântul 

luciferic-păcatul”. HRISTOS vine ca „NOUA SCARĂ la 
CER”, ca NOUL POM al VIEȚII. HRISTOS Restabilește 

RAIUL și „scoate din rădăcini pomul căderii-binelui și răului, 

îl ia în Spate ca pe o CRUCE și- l aruncă în „FOCUL 

ÎNVIERII”. Așa „prăpastia  morții” nu mai are scara pomului 
morții, fiind prefăcut în CRUCE-LEMNUL SCĂRII la CER. 

Este cel mai teribil paradox. Antiscara morții este „prefăcută” 

prin Hristificare în SCARA ÎNVIERII la CER. HRISTOS Cel 

Întrupat înlocuiește pe Lucifer-șarpe de pe turnul-pomul 

căderii, dărâmă „turnul” cu Propriile Mâini, astupă beciurile-
mormintele cu „Propriul SĂU TRUP” și așa „dărâmă turnul 

lui Babel-Lucifer”, termină cu „încurcarea limbilor ca bine și 

rău”.  

Isihasmul este „Actualizarea în proprie ființialitate” a 
Acestei Mistici Hristice de „dărâmare a turnului lui Babel cu 

încurcarea limbilor din propria Ființă și reclădirea SCĂRII-

POMULUI VIEȚII”, în proprie Existență Personală. 

Isihasmul este astfel Mistica RESTRUCTURĂRII LIMBA-

JULUI, ca LIMBAJ de dinaintea „turnului lui Babel”. Hristos 
este restructurarea Limbajului. De aceea Isihasmul nu poate fi 

decât Mistică Hristică. Cine vrea Isihasm să înceapă astfel cu 

„Învățarea Limbajului Hristic al Cuvântului Evanghelic”. 
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Sfinții Părinți au știut „SACRALITATEA Limbajului 

Evanghelic”, încât nu spuneau nimic fără „temei evanghelic”. 
Nouă, celor de azi, cu „limbaj destructurat la maximum”, ne 

este greu și „rușine” de „Limbajul Evanghelic”. Să ne dăm 

seama de „Sacralitatea Limbajului Evanghelic” și să fie chiar 

o „mândrie” a noastră.  

Voi, filosofilor și intelectualilor, Reînvățați Sacralitatea 
Limbajului Hristic și doar așa veți avea acces la Tainele 
Creștine. Dacă vreți să faceți Creștinism fără „Limbaj 

Hristic”, nu veți face niciodată Creștinism, ci „simplă și 
confuză informație laică” despre Creștinism. Cei ce doresc 

Isihasmul Creștin trebuie mai întâi să reînvețe Limbajul 
Evanghelic. Tainele Creștine sunt direct legate de 
CUVINTELE Creștine. 

Isihasmul este Mistica CUVÂNTULUI HRISTIC și fără 
Trăirea Misticii-Tainei CUVÂNTULUI nu se poate face 

Isihasm. „Ideile Gândirii” nu sunt niciodată CUVÂNT 
HRISTIC, ci simple „umbre energetice de CUVÂNT”. 
Isihasmul este Mistica „Dincolo de Ideație”, este Mistica 

CUVÂNTULUI CHIP PERSOANĂ. Isihasmul începe cu 
„Învățarea Limbii Hristice”. Să nu vă fie „rușine” de Limba 

Lui Hristos. Redescoperiți Taina Limbajului Hristic.  
 
3. SACRALITATEA CUVÂNTULUI este PERSOANA 

CUVÂNTULUI 

CUVÂNTUL este SACRU, este Sfânt. La Evrei 
CUVÂNTUL era citit doar de Rabin. La alte religii, de 

asemeni, CUVÂNTUL Sfânt este ascultat cu „evlavie și gest 
sacru”. CUVÂNTUL este ÎNSĂȘI PERSOANA CUVÂN-
TULUI, SACRALITATEA. CUVÂNTUL și PERSOANA se 

Identifică. Filosofii despart până la amestecare acestea.  
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Ca Realitate în Sine „esența” Persoanei este CUVÂNTUL și 
„esența” CUVÂNTULUI este PERSOANA. Filosofii fac 

Persoana „Idee” și Cuvântul îl fac „produsul Ideii”.  
„La început a fost CUVÂNTUL... și Dumenzeu era 

CUVÂNTUL” (Ioan 1, 1). Creștinismul vine cu Redesco-

perirea CUVÂNTULUI PERSOANĂ care produce energetic-
haric apoi Ideea. Mistica Isihastă fără acestă concretizare nu 

mai este Mistică pur Creștină. Isihasmul nu este Mistica 

Ideilor, ci Mistica PERSOANELOR CUVÂNT. „Cine M-a 

Văzut pe Mine a Văzut pe TATĂL”, zice Domnul Hristos 

(Ioan 14, 9). Mistic parafrazat: „cine are CUVÂNTUL Meu 
Mă are pe MINE”.  

Aici este toată Taina Isihasmului. CUVÂNTUL este 

PERSOANĂ și PERSOANA este CUVÂNT. Ideea-Gândirea 

este „energie-har” în „afara” CUVÂNTULUI PERSOANĂ. 

În PERSOANĂ este Supramișcarea LIMBAJULUI CUVÂNT, 
din care apoi se „emană” energia harică „Ideația-Rațiunile 

Harice”. (Vezi Sfântul Maxim Mărturisitorul, Rațiunile 

Necreate). Sfinții Părinți ne spun că „prin Har-Rațiunile 

Necreate” ca „Punte de Trecere” avem „acces” la Întâlnirea 
Personală cu Dumnezeu PERSOANĂ TREIMICĂ. Isihasmul 

este Mistică prin HAR ca Mistică „INTERPERSONALĂ”, 

Creație și Dumnezeu. Prin HAR „intrăm în Taina 

CUVÂNTULUI HRISTIC” și prin CUVÂNTUL HRISTIC 

Intrăm la „CINA cea de TAINĂ” INTERPERSONALĂ.  
Haina de Nuntă de care vorbește Evanghelia este „Haina 

HARICĂ” și OSPĂȚUL Nunții este „vițelul cel gras”, CINA 

de TAINĂ a CUVÂNTULUI PERSOANĂ-HRISTOS. 

EUHARISTIA HRISTICĂ este CUVÂNT PERSOANĂ 
ÎNTRUPAT în Creație, este: „Și CUVÂNTUL TRUP S-a 

facut” (Ioan 1, 14). Taina CUVÂNTULUI PERSOANĂ ce se 
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face ÎMPĂRTĂȘIRE este Mistica Isihastă. CUVÂNTUL este 

PERSOANA-FIUL-LOGOSUL, LITURGHIA IUBIRII-PER-
SOANA TATĂL Dumnezeu. CUVÂNTUL este LITUGHIA 

IUBIRII. Isihasmul este Cuvântarea-Cântarea LITURGHIEI 

IUBIRII Lui HRISTOS. Isihasmul  nu este mistica „Ideilor 

Hristice”, ci Mistica LITURGICĂ a PERSOANEI HRISTOS. 

CUVINTELE Evanghelice sunt CÂNTAREA PERSONALĂ 
a LITURGHIEI PERSOANEI HRISTOS. Isihasmul nu este 

„mistică filosofică”, ci MISTICĂ-Mistică. 

Dicționar Isihast 

(continuare) 
 

S-a relatat că „început în dicționarul Isihast” sunt cate-
goriile de limbaj: CHIP, TRIFIINȚIALITATE, PERSOANĂ, 
toate cu Triadele lor (Vezi Triadele Persoanei, cap. 8 din 

manuscrisul „Memoriile unui Isihast”). Noi am încercat o 
„Iconografie Mistică” a Limbajului Mistic, prin aceste Triade 

CHIPURI Mistice. Sfinții Părinți fac „aluzii” în acest sens, 
mai ales Sfântul Maxim. Unii sunt nedumeriți de un astfel de 
„limbaj”... Lumea de astăzi are nevoie de „transpuneri de 

limbaj” ca „restructurări” ale limbajului „laic”. Dacă 
„Triadele Mistice” produc nedumeriri, dăm în continuare 

„Triadele LITURGICE”, corespondența acestora.  
Așa CHIPUL Lui Dumnezeu se „transpune” în coborâre 

în Creație ca Chip-PREOȚIE-Altar și Chipul de Creație se 

transpune ca Chip Biserică. Cine vrea Isihasm fără aceste 
„Categorii de Limbaj Creștin” nu va putea face niciodată 

Trăire Isihastă Creștină. Unii „din alura filosofică și 
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intelectuală” imediat resping aceasta. Vă rugăm nu „intrați” în 
Isihasm cu prejudecăți și superstiții intelectuale. Vă rugăm 

descoperiți SACRALITATEA Limbajului Creștin și 
Resacralizați-vă propriul limbaj. Laicizarea maximă și 

„protestantismul intelectual” al Religiozității de astăzi ne face 
pe noi să ne „închidem” la Valorile Mistice Ancestrale. Vă 
rugăm „Redescoperiți Limbajul Mistic Ancestral” și călcați-vă 

„mândria laicizării” Intelectuale. Budismul a fost primul mare 
„protestantism Intelectual” al Religiei.  

Renașterea medievală aduce și în Creștinism „protestan-
tismul Creștin”, ce „laicizează Biserica”, desființează Cultul 

religios,  desființează Preoția și face din religie o „simplă 

informație despre Divin” cu Sacralitate presupusă și faculta-

tivă. Istoria are „chipurile” ei de „destructurare și restruc-
turare”. Noi nu facem dispute, consemnăm niște realități, ce 

să ne dea „Redescoperirea Misticii Creștine”. Cine vrea 

Isihasm trebuie să „Redescopere Tainele Misticii Creștine”, 

care stau „prăfuite” prin Filocalii și alte Scrieri mistice, prin 

„peșteri și Mânăstiri” considerate „muzee antice”...  
Cine vrea Isihasm trebuie să înceapă cu redescoperirea 

Misticii Limbajului Creștin. Și primele CUVINTE ale acestui 

Limbaj sunt: PREOȚIE-ALTAR-CHIP de Dumnezeu coborât 

în Creație, BISERICĂ Templul Preoției și LITURGHIE-
RITUALUL MISTICA-RELIGIA dintre PREOȚIE-ALTAR 

și BISERICĂ Credincioși-Creație. Mistica este „UNIREA 

dintre CHIPUL Lui Dumnezeu și Chipul de Creație”, adică 

practic LITURGHIA dintre PREOȚIE-ALTAR și BISERICĂ. 

Isihasm este Mistica LITURGHIEI PREOȚIEI HRISTICE în 
BISERICA Creștină. Fără acest Limbaj al Realității concrete 

nu există Isihasm concret, ci doar o „abstracție de mistică 

ideatică”. 
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ISIHASM Mistica și Teologia ICOANEI Hristice 

1. Dumnezeu și Creație, Dialog între CHIPURI-

ICOANE 

În viziunea Creștină Mistica este DIALOG-UNIRE dintre 
Dumnezeu și Creație. Și mai mult este UNIREA pe care o 

face ÎNSUȘI Dumnezeu și Creația în totodată Unirea pe care 
o face Creația cu Dumnezeu. Aici filosofii se încurcă. 
Filosofii consideră „coborârea” Lui Dumnezeu în Creație ca 

„un vis al Lui Dumnezeu”, ca o rupere de Dumnezeu în părți 
de iluzii de Sine, ca o pierdere de Conștiință de Sine în 

„semiconștiințe de Creație”...  
Așa mistica filosofică este „ieșirea din semiconștiințele și 

inconștiințele de creație, în absorbire de trezirea Conștiinței 

absolute de Dumnezeu, în Unirea părților de Dumnezeu în 
Întregul Absolut”, de unde panteismul și semipanteismul 

filosofic. Creștinismul nu admite ca DUMNEZEU să se 
„piardă pe Sine, să se uite pe Sine, să aibă iluzii”... Dumnezeul 
Creștin este VIU în SINE, DEPLIN CHIP, capabil să Creeze 

și „o creație tot Vie și concretă”, Chip de CHIP al SĂU  
(Fac. 1, 26). Dumnezeul necunoscut „neant divin”, necu-

prinsul, în Creștinism Se ARATĂ la FAȚĂ. Aici este 
„depășirea filosofiei”. „Cine M-a Văzut pe Mine a Văzut pe 
TATĂL” (Ioan 14, 9), și „Singurul lui FIU care este în Sânul 

TATĂLUI, Acela L-a făcut Cunoscut” (Ioan 1, 18). Și 
„CUVÂNTUL-FIUL Trup S-a făcut” (Ioan 1, 14) adică 

Creație. Așa Hristos este ARĂTAREA la CHIP a Lui 
DUMNEZEU, adică ICOANĂ. 

ICOANA este CHIP de DUMNEZEU la VEDERE. Este 

ICOANĂ SUFLET și ICOANĂ Trup. Noi, păcătoșii, nu mai 
vedem Icoana-Chipul Sufletului, ci doar Icoana-Chipul 
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Trupului. Trebuie să știți că este o „Icoană-Chip” tot așa de 
concretă și vizibilă a Sufletului, ca și cea a Trupului. Noi, 

nemaivăzând-o, o facem „Idee-esență mentală și spirituală”. 
Să știți că Sufletul este Adevăratul CHIP, iar Corpul este 

„umbră” de Chip de Suflet. Noi inversăm realitățile și facem 
Sufletul o „umbră spirituală”.  

Când vom „muri” Sufletul se va Vedea pe Sine ca 

adevărat Chip, iar corpul îl va vedea ca pe o „umbră 

energetică” ce se descompune. Sufletul însă nu poate Vedea 

decât cu „OCHI Sufletești”, nu cu cei Trupești. Sufletul în 
Corp este „orb”, atât față de „Sine” cât și față de Trup. Nu 

datorită Trupului este „orb”, cum zic filosofii, ci datorită 

„păcatului”. În Rai era „Vederea dublă totodată”, atât cu 

Sufletul, cât și cu Trupul, fără contrazicere și umbrire.  

Aici se încurcă filosofii, uitând de Rai. La moarte Sufletul 
„rupt” de Corp capătă „o vedere de Sine”, dar nu totala 

Vedere, dacă nu s-a curățit de păcate-orbirea în sine. Sufletul, 

fiind în Corp, el se „uită” prin „ferestrele ochilor corporali”. 

Despărțit de corp, este nevoit să vadă prin propria Vedere. În 
mod normal Sufletul Vede direct prin Ochii proprii, deși este 

în corp și totodată Vede prin „ochii Corpului”. Datorită 

„păcatului”, Sufletul în Corp este „legat de corp” și așa nu 

mai poate Vedea Liber, ci prin „ochii Corpului”. Aici este 

„robia Sufletului în Corp”, datorită păcatului, nu datorită 
Corpului. 

Păcatul produce „Legarea Sufletului de robia” Corpului. 

Sufletul este Chip de CHIP de Dumnezeu (Fac. 1, 26). Cum 

este CHIPUL Lui Dumnezeu?... Vine Hristos și ni-L 

ARATĂ, prin PROPRIUL SĂU CHIP. „Cine M-a Văzut pe 
Mine a Văzut pe TATĂL”. Noi trebuie să deosebim în 

Hristos atât CHIPUL de SUFLET HRISTOS cât și Chipul de 
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Corp Hristos. Aici se încurcă mulți. Sunt Două ICOANE în 

Hristos, ICOANA DE SUFLET și Icoana de Trup. Mare 
atenție să nu le „amestecați”, dar nici să nu le „despărțiți”. 

Filosofii fac din „ICOANA-CHIPUL” de Suflet o „Idee”, un 

ceva mental. Trebuie știut că ICOANA de Suflet este 

CHIPUL PERSOANA ADEVĂRATĂ. Deosebiți bine 

„limbajul”. Sufletul este PERSOANA și Corpul este Indivi-
dualitatea. De obicei se confundă și se amestecă. Dumnezeu 

este PERSOANĂ PURĂ, DUH și SPIRIT PUR. Și la noi 

Sufletul este PERSOANA, Chip de CHIP de PERSOANĂ 

Dumnezeiască. Sufletul este Chip-ICOANĂ pentru că are în 

Sine „CHIPUL CHIPULUI PERSOANEI Lui DUMNEZEU”.  
 

Un Anume CUVÂNT al Tău se ÎNTRUPEAZĂ Creând 

FIINȚA mea.  

Și ACEST CUVÂNT este SCÂNTEIA ce Creează „născând” 
Sufletul meu, 

CHIP de Dumnezeu CUVÂNT întrupat în Chip de Suflet 

Creeat fără amestecare. 

Aici este Mistica Isihastă, DIALOG între CHIPUL și 

ICOANA Lui Dumnezeu CREATORUL. 
Doamne, tu m-ai Creat „VORBIND” cu mine,  

Și eu mă „nasc” Vorbind cu TINE.  

 

Doar între „CHIPURI-PERSOANE” poate fi acest 
DIALOG TRANSCENDENTAL. Așa Creația este ÎNSĂȘI 

MISTICA Lui Dumnezeu față de Creație, la care apoi Creația 

Răspunde cu Mistica sa față de Dumnezeu CREATORUL. De 

aici Creația este Mistica LITURGHIEI FIULUI-CUVÂN-

TULUI Lui Dumnezeu, este Mistică și Teologie Hristică.  
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Un Anume CUVÂNT al TĂU m-a Creat, 
Și Sufletul meu este Chip al acestui CUVÂNT al TĂU 

Și în ACEST CUVÂNT al TĂU ne REGĂSIM VORBIND 
reciproc. 

ACEST CUVÂNT ICOANĂ CHIP este MISTICA Isihastă.  
 
2.   CUVÂNTUL ICOANĂ este EUHARISTIA 

LITURGHIEI Hristice 

Ieșiți din „filosofia Ideilor” și intrați „descălțați de toate 
Ideile minții” în „Rugul Aprins” al CUVÂNTULUI 

ICOANĂ. Dar CHIPUL-ICOANĂ de Suflet nu este Trup... 
Când vei începe să Vezi CHIPUL de Suflet atunci începi cu 
adevărat să „Trăiești Isihast”. Filosofii spun că „Sufletul” este 

„fără Chip”, că doar Trupul are Chip. Să știți că Sufletul are 
„CHIP”, iar Corpul are „umbră de chip”. Păcatul ne împiedică 

să vedem noi aceasta. Cum este CHIPUL Sufletului? Sufletul 
este Chip de CHIP al Lui Dumnezeu. Cum este CHIPUL Lui 
Dumnezeu? Este CHIPUL LUI HRISTOS. Cum este 

CHIPUL Lui HRISTOS?  
Aici este TAINA. HRISTOS este FIUL-LOGOSUL-

CUVÂNTUL PERSOANĂ al Lui Dumnezeu ca Dumnezeu 
Pur și totodată ÎNTRUPAT-UNIT cu Chipul de Creație. El 
este ICOANA MISTICII, UNICA ICOANĂ. UNUL este 

HRISTOS, iar ceilalți sunt „următori- imitatori”. Icoanele 
Sfinților sunt „prin ICOANA Lui HRISTOS”, „au ICOANA 

Lui HRISTOS” în proprie Icoană. Icoanele Sfinților sunt 
„ICONIZĂRI prin UNICA ICOANĂ HRISTOS”. ICOANA 
Lui HRISTOS Împărtășindu-se ca EUHARISTIE Sfinților îi 

face pe Sfinți Icoane de Creație. HRISTOS este DUBLĂ 
ICOANĂ, de Dumnezeu și de Creație. Sfinții sunt ICOANĂ 

de HRISTOS Împărtășindu-se Icoanei de Creație. Orice Sfânt 
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dacă are în el ICOANA-CHIPUL Lui HRISTOS se face și el 
Icoană de Creație. Sfinții nu pot deveni prin ei înșiși Icoane, 

ci doar prin Iconizarea ICOANEI Lui HRISTOS. Sfinții sunt 
ICONIZĂRI prin ICOANA Hristică, nu ICOANE în SINE.  

 
Doamne, 

 Împărtășindu-mă din Euharistia UNUI CUVÂNT al TĂU  

M-ai Creat  

Și eu m-am „născut” din Această EUHARISTIE,  
Din LITURGHIA ÎNTRUPĂRII TALE în Ființele Create. 

          

ICOANA este LITURGHIA Întrupării CHIPULUI Lui 

Hristos în Chip de Creație. ICOANA este LITURGHIE Hristică. 

CUVÂNTUL este EUHARISTIA LITUGHIEI Hristice, dar nu 
Cuvântul informație, ci CUVÂNTUL PERSOANĂ ÎNSĂȘI 

ce se poate Împărtăși. Taina LITURGHIEI este CUVÂNTUL 

ce face PERSOANA EUHARISTIE. Deci PERSOANA 

HRISTOS se face EUHARISTIE prin CUVÂNTUL Său 
PERSONAL.  

Filosofii vorbesc de o „împărtășire de Idei”... Deosebiți 

ÎMPĂRTĂȘIREA din CUVINTE PERSONALIZATE, nu ca 

„informație”, ci ca PERSOANĂ ÎNSĂȘI. CUVÂNTUL este 

TAINA ÎNTRUPĂRII PERSOANEI și PERSOANA este 
TAINA ÎNTRUPĂRII CUVÂNTULUI, ca ÎNTRUPARE reci-

procă. Ideea nu „întrupează” PERSOANA, ci o „destructurează” 

în „informații”. CUVÂNTUL este „STRUCTURAREA 

PERSOANEI”. CUVÂNTUL nu este „monadă” ca Ideea, ci 

este TRIADĂ ca PERSOANA, este: EU (Conștiință), SUNT 
(Duhul-Memoria de EU), CEL ce SUNT (Reproducerea-

Recunoașterea de Sine). Dumnezeu se Numește pe Sine lui 

Moise „EU SUNT CEL CE SUNT”. PERSOANA este 
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VORBIREA-CUVÂNTUL de SINE, TRIFIINȚIALITATEA. 

CUVÂNTUL este ARĂTAREA PERSOANEI la Față. De 
aceea CUVÂNTUL FIUL este ARĂTAREA la FAȚĂ a Lui 

Dumnezeu TATĂL. „Cine M-a Văzut pe Mine a Văzut pe 

TATĂL” (Ioan 14, 9). Mistica CUVÂNTULUI este Mistica 

PERSOANEI directe.  

Aici este Temeiul Misticii Isihaste ca Mistica Tainei 
CUVÂNTULUI-PERSOANĂ. CUVÂNTUL este LITURGHIA 

PERSOANEI, este FIUL PERSOANEI, deci ASEMĂNARE 

de PERSOANĂ. PERSOANA în SINE este TATĂL și 

CUVÂNTUL este FIUL TATĂLUI, deci tot PERSOANĂ ca 

și TATĂL. Simpla „Idee” ca „esență” nu este „asemănare de 
PERSOANĂ”, de aceea au dreptate filosofii când consideră 

„Ideea impersonală”. Misticile „Ideilor” sunt astfel 

„impersonale”. Isihasmul este însă Mistica CUVÂNTULUI 

PERSOANĂ. Dincolo de „Idei”, CUVÂNTUL este FIINȚĂ 
în SINE, iar Ideea este „energie harică” de „CUVÂNT 

FIINȚĂ în SINE”. Aici este noutatea Creștinismului, ca 

filosofie pur Creștină, ca „LOGICĂ” a CUVÂNTULUI, nu a 

Ideii. Cine vrea Isihasm să-și însușească „LOGICA CUVÂN-

TULUI” dincolo de „logica Ideilor” și doar așa va face 
„adevăratul” Isihasm. LOGICA CUVÂNTULUI este 

CHIPUL TREIMIC în VIAȚĂ-LITURGHIE de SINE, ca 

IUBIRE-Supraafirmație, ca DRAGOSTE-Afirmație, CUVÂNT-

DĂRUIRE ca recunoaștere, ce sunt ÎNSEȘI PERSOANELE 
TATĂL, SFÂNTUL DUH și FIUL.  

Logica Ideii este „dualismul contrar” de „afirmație și 

negație”. Ideea are „nevoie” de „negație” de sine, ca să se 

„miște” pe sine, fiind „monadă-singularitate”. CUVÂNTUL 

este TRIFIINȚIALITATE de SINE și așa se „MIȘCĂ prin 
SINE ÎNSUȘI”, ce înseamnă PERSOANĂ. CUVÂNTUL este 
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ÎNSĂȘI PERSOANA în ARĂTARE de SINE. Isihasmul este 

Mistica „ARĂTĂRII PERSOANEI prin ASEMĂNAREA sa 
CUVÂNTUL”. CUVÂNTUL este ÎNTRUPAREA în CHIP 

de SINE a PERSOANEI de SINE. CUVÂNTUL este 

ICOANA PERSOANEI. „După CUVÂNT îi cunoști 

Personalitatea cuiva”, zice proverbul. Cine vrea Isihasm să 

„descopere” Această TAINĂ.  

HRONOGRAF – Istoria Istoriei 

I 

Din „neînceputuri” este DUMNEZEU CEL TREIME, 

TATĂL, SFÂNTUL DUH, FIUL, PERSOANELE Absolute, 
ca DESCHIDERE Absolută și DEPLINĂTATE Absolută. 

Din „neînceputuri” este DUMNEZEU CEL Absolut și 

Deplin, Nu „singular”, ci TREIMEA de SINE, PERFEC-

ȚIUNE Absolută, „Singularitatea” fiind „o perfecțiune prin 

imperfecțiune”. 
Doar DUMNEZEU TREIME este PERFECȚIUNEA fără 

„imperfecțiune”, UNUL TOTALITATE-TREIME, ce nu se 

poate „grăi”. 

TOTUL dintr-o DATĂ, ACELAȘI TOTDEAUNA, fără 
să se „repete” pe SINE. DUMNEZEU UNUL-TREIME mai 

are o „Strălucire de SINE”, HARUL Energiile Necreate, 

Rațiunile Divine. DUMNEZEU este TOTUL și nu este 

„spațiu” în care este EL, ci „spațiul” este în EL. „Spațiul” 

începe odată cu Creația. Originea Creației este „spațiul” din 
DUMNEZEU, care în fond nu „există”, El fiind TOTUL. Așa 
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Creația este „Creată” din „neexistență”, din Nimicul spațiului 

din Dumnezeu. Cu DUMNEZEU nu mai „există nimic”, EL 
fiind TOTUL. Acest „nimic de SINE” DUMNEZEU îl face 

„Creație”. DUMNEZEU care este TOTUL Absolut nu 

„admite” „nimicul” și așa „Creează în SINE” încă „Un Tot 

Creat”. DUMNEZEU Chiar TREIME, nu „admite singu-

laritatea de SINE” și așa Creează încă „o Treime de Creație”. 
DUMNEZEU în SINE ca TREIME „VORBEȘTE în SINE”, 

dar EL VREA să VORBEASCĂ și „dincolo de SINE”. 

„Dincolo neexistând”, El îl Creează. Creația este „Un al 

Doilea Dumnezeu, dar Creat”. DOI DUMNEZEI nu pot fi, 

neputând fi „două Absoluturi”, absorbindu-se unul prin altul. 
Așa DUMNEZEU îl Creează pe „al doilea Dumnezeu”.  

Dumnezeul Creat „Creația” este Fiul Dumnezeu Creat. 

DUMNEZEU TREIME în SINE are pe FIUL SĂU UNUL 

Absolut, dar „naște” încă „un Fiu de Creație”. Iată „marea 
TAINĂ” a Creației, ca „Fiu de Creație, Frate FIULUI UNIC 

DUMNEZEU”. Fiul Dumnezeu Creat nu este „un Dumnezeu 

contrar”, ci „Frate Fiului din SINE”. Creația este „Înrudită” 

cu DUMNEZEU prin „Rudenia” de „Frate cu FIUL DIRECT 

al LUI DUMNEZEU”. Creația nu este „contrarul Lui 
Dumnezeu”, ci „Arătarea la FAȚĂ a FIULUI Lui 

DUMNEZEU” prin Fratele de Creație. FIUL DIRECT de 

DUMNEZEU este ARĂTAREA la FAȚĂ a TATĂLUI 

DUMNEZEU. Fiul Creat este „Arătarea la Față a FIULUI Lui 
DUMNEZEU”. Cine Îl Vede pe FIUL Îl Vede pe TATĂL 

(Ioan 14, 9) și cine „vede Creația vede pe FIUL Lui 

DUMNEZEU”, ca Frate de FIUL Lui DUMNEZEU, și ca 

Frate cu FIUL este „Fiul Creat al UNICULUI TATĂ 

DUMNEZEU”. 
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II 

DUMNEZEU CEL TREIME și HAR Energii Necreate 

Creează și o „Creație” ce „nu este Dumnezeu”, dar este „Frate 

Creat, Frate cu FIUL DUMNEZEU CREATOR”. Înrudirea 
cu FIUL DUMNEZEU face Creația „un al doilea Dumnezeu 

Fiu Creat”. Creația este „Dumnezeu Fiu Creat”, nu Dumnezeu 
„revers” și negativ al Lui Dumnezeu. Creația nu este 

„reversul” Lui DUMNEZEU direct, ci „Înrudirea Afirmativă” 
a FIULUI Lui DUMNEZEU. Creația nu este „manifestarea 

Lui DUMNEZEU”, ci „manifestarea FIULUI Lui DUMNEZEU 
ce-și „adaugă și manifestarea de Creație” prin „MANIFES-

TAREA SA DIRECTĂ de DUMNEZEU ca FIU DIRECT”. 
Creația este „Darul-Prinosul” FIULUI DUMNEZEU ce- l 

ADUCE FIUL TATĂLUI DUMNEZEU Totodată cu DARUL 

SĂU de SINE ÎNSUȘI. Creația este „Sacralitate de FIUL 
DUMNEZEU” ca ÎNCHINĂCIUNE SACRULUI ABSOLUT 

TATĂLUI. Creația este „Înrudire” cu Sacralitatea FIULUI 
DUMNEZEU și prin FIUL „Acces” la SACRALITATEA în 

SINE DUMNEZEIASCĂ. Creația este ca „Origine” în Fiul 
DUMNEZEU și prin FIUL DUMNEZEU se „naște” Creația.  

Creația are în Sine „Chipurile FIULUI”, CUVINTELE 
FIULUI. „La început a fost CUVÂNTUL... prin El toate s-au 

făcut” (Ioan 1, 1). La început a Creat DUMNEZEU Cerul și 

Pământul” (Fac. 1, 1). Cerul și Pământul sunt: „corespondență” 
în Creație a CHIPULUI FIULUI DUMNEZEU ce „coboară” 

în ACTUL Creator. „Steaua lui David” este Iconografia 
acestora. Chip de cer, Chip de LOGOS-FIUL, Triunghiul cu 

Vârful în jos și Chip de Creație, Triunghiul cu Vârful în sus, 
ca CER și Pământ. Pământul este „Fratele de Creație” al 

CERULUI Necreat, Cerul de jos. „Și Pământul era netocmit 
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și gol” (Fac. 1, 2) adică era în CONȘTIINȚA LOGOSULUI. 
„Întuneric era deasupra Adâncului și DUHUL Lui 

DUMNEZEU se purta pe deasupra APELOR (Fac. 1, 2). 

Aici sunt ARHECHIPURILE Mistice de Creație. 
Pământul era sub „formă de Ape”, Substanța Primordială a 

Creației. Dar APELE sunt CHIPUL CUVÂNTULUI-

FIULUI. Trebuie „naștere” din Nou, din APĂ și din DUH 

(Ioan 3, 5), îi zice Domnul lui Nicodim. CUVÂNTUL 
HRISTOS este APA-BOTEZUL-NAȘTEREA. Așa APELE 

Primordiale sunt LOGOSUL ce Creează pe CHIPUL SĂU 

Apele de Creație. CHIPUL Pământului este Chip de CHIP 

LOGOS-CUVÂNTUL. Filosofii aici se încurcă. Apele 

Primordiale nu sunt Haos, ci sunt DEPLINUL LOGOS ce are 
în CUVINTELE APELE DUMNEZEIEȘTI Semințele Apelor 

Create-Pământul-Substanța Primă de Creație. Apele-Pământ 

sunt în „întuneric”, nefiind „scoase-Create”, ci în ADÂNCUL 

APELOR CUVINTELOR LOGOS NECREATE. Cu 

APELE-LOGOS este și SFÂNTUL DUH ce „AȘTEAPTĂ 
CREAȚIA din LOGOS FIUL ca și El să „Creeze cu FIUL” 

Creația. Nașterea Creației este din APA-CUVÂNTUL și din 

DUH-FĂPTUIREA SFÂNTULUI DUH. 

„Și a ZIS să FIE Lumină” (Fac. 1, 3), și s-a făcut Lumină. 
Acum Creația „Iese la Lumină” din APELE CUVÂNTULUI-

LOGOSULUI și din FĂPTUIREA SFÂNTULUI DUH. Din 

APE iese FOCUL-Lumina. Filosofii zic că întâi este Focul și 

apoi Apa. Mistic este invers. Chipul APEI este CUVÂNTUL-

LOGOSUL din Care apoi „Iese” Lumina-Focul. Focul-
Lumina Luminează Apele Create. Pământul este astfel Ape și 

Lumină Create, adică Sămânță de CUVINTE Logos și „Trup” 

CUVINTELOR LOGOS, ca Lumină. CUVINTELE LOGOS 

se „Îmbracă” în Corpuri de Lumină, CUVÂNTUL fiind 
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LUMINĂ NECREATĂ. LUMINA NECREATĂ LOGOS nu 

poate avea decât Corp tot de Lumină, dar Creată. LUMINA 
NECREATĂ se „Întrupează” în Lumina Creată. LUMINA 

NECREATĂ este ADÂNC-Întuneric și Lumina Creată este 

Zi, că este „naștere de Creație”. Misticii vorbesc de Adâncul-

Noaptea Mistică, ce este SUPRA-LUMINA Luminii Create. 

 
A Doua PREDICĂ a Isihasmului 

Fiilor, 

Sunteți nerăbdători să „gustați” din „APA VIE”  
a Trăirii Isihaste. Începeți.  

Rostind NUMELE TĂU, Doamne IISUSE, 
Se „deschide” în mine „Ceva Cunoscut”, 

Parcă se „trezește” în mine „Memoria” unei  
„Vorbiri” uitate. 

 „Un Anume CUVÂNT” al TĂU mi-a Creat un Anume Suflet 
al meu, 

Și Acest CUVÂNT al TĂU este „Izvorul APEI VII”, 
Pe acesta trebuie să-l „dezgrop”, să înceapă „să Curgă”  

în mine. 
Rostirea-Cântarea-Doinirea NUMELUI TĂU,  

Doamne IISUSE, 
Este „DORUL” Ființei mele-Create de ÎNTÂLNIRE  

cu TINE, 
Cu TINE, DOMNUL, CREATORUL și DUMNEZEUL meu. 

 
Începeți cu această „Rostire” a Isihasmului Minții. Mintea 

datorită „păcatului” căderii din Rai „și-a încurcat mințile”. În 
„locul ei din Cap” Mintea este „bolnavă, răutăcioasă” și chiar 

„îndrăcită”... Mintea trebuie să „iasă din cap”, să intre la 
„Școala lui Hristos”, la „reeducare”.  
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Noi, Creația, suntem „dihotomie Suflet și Corp”, Ființă 

Creată și energiile sale tot Create. Sfântul Grigorie Palama ne 
arată că Dumnezeu este FIINȚĂ TREIME în SINE și Energii 

Necreate HARICE. Dumnezeu este „dincolo” de Corp, El are 

HAR în loc de Corp. Traducerea-transpunerea HARULUI în 

Creație este Corpul, de aceea și noi avem Suflet Ființă Creată 

și „har” energii Corp Creat. Sufletul este Chip de Duh și 
Spirit „dincolo de energiile Corpului”, iar Corpul este 

„îmbrăcămintea” Sufletului. Pe noi Oamenii Dumnezeu ne 

Creează (cum zice Scriptura, Fac. 2, 7) Corp-Pământ și Suflet 

SUFLAT-CREAT direct de Dumnezeu în Corp. Dumnezeu 

„ne Croiește întâi Hainele-Corp” pe „măsura” Sufletului, întâi 
ne „face Casa”, ca Sufletul să nu fie „gol și fără Casă”.  

Filosofii se încurcă aici, considerând că Dumnezeu ne  

Creează „Scântei-Suflete” și ne „dă drumul în Lume” să ne 

construim singuri Corp-Casă Sufletului, ca o „evoluție-
devenire- încorporare”... Scriptura ne „revelează” clar că 

Dumnezeu ne Creează „Complet” de la început, nu pe 

„jumătate”... Evoluția-devenirea nu este „prin construirea 

Corpului”, cum zic unele mistici, de la „foc, aer, apă, pământ”. 

Este o „mistică a Stihiilor”, dar în alt „sens”. Cele patru 
„Stihii” sunt Chipurile Arhetipale ale „Lumii Cerurilor”, 

Lumina-focul, Cerul-aerul, Marea-apa și separarea Pământ-

Apă ca cele Trei Zile ale Facerii Lumii (vezi Fac. 1, 3-13). 

Păcatul „căderii din Rai” aduce „moartea Corpului” și 
desfacerea în „Stihiile Corpului”. Păcatul aduce „orbire-

muțenia Sufletului”, Sufletul mai rămânând cu „Auzirea”. De 

aceea Sufletul prin „auzirea Cuvântului Evanghelic se trezește 

la Conștiință”. Sufletul are Conștiința și IUBIREA ca OCHI 

și Cap, are Duhul de Suflet ca Inimă și Piept, are Vorbire-
Limbă de Suflet, ca „Limbă și Auz” și organe de Suflet.  
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Mâini și Picioare Sufletul le are tot de Duh și Spirit. Datorită 

„acestui Chip Trinitar de Suflet” și Corpul are cele „trei 
părți”, Cap, Trunchi și Membre, ca traducere în Corp a 

Chipului de Duh și Spirit al Sufletului.  

Viața Sufletului este IUBIREA-CONȘTIINȚA pură de 

Suflet, în Duh Simțire pură de Suflet și în Vorbire de FOC-

Spirit directă de Suflet. Corpul are corespondența acestora, ca 
Minte-conștiință de Corp, ca Inimă-simțire de Corp și ca 

„organe-Vorbire de Corp”. Aici filosofii se încurcă. După 

căderea din Rai, Sufletul „orbește de Conștiință, muțește de 

Vorbire, nesimțitor ca Duh, rămânând cu „Auzul de 

jumătate”... Sufletul în această „stare” este „purtat” de Corp. 
Așa Mintea Corpului se face „Conștiința Sufletului”, Simțirea 

Inimii se face și ia locul Duhului de Suflet și Vorbirea-Limba 

Corpului se face „Vorbirea Sufletului”. Așa „Psihologicul” 

nostru este doar „Amintire de Suflet”, nu însuși Sufletul. De 
aceea zice „știința” că nu „vede” Sufletul nici în Creier, nici 

în Inimă... Aici este Mistica. Corpul nostru este „ecou-umbră-

informație energetică de Suflet”, și Sufletul nu se „vede cu 

organele Corpului”, ci doar cu Sufletul direct.  

Mistica „vrea să deștepte Sufletul să vadă el însuși 
realitatea”, nu prin ferestrele cețoase ale Corpului”. Fixați-vă 

bine „realitățile”. Sufletul este Ființa-Persoana noastră 

Adevărată, iar Corpul este „har” energetic de Suflet Creat. 

Sufletul are Vorbire-Limbaj de Foc-Duh, dincolo de limbajul 
minții energetice. Esența Sufletului este Vorbirea-Limbaj de 

Foc-Duh și „esența Corpului” este „Gândirea-Mintea-Legea-

Rațiunea”. Aici filosofii se încurcă. Uitând de Suflet ca Viu în 

Sine, îl cred „Mintea-Legea-Rațiunea” Corpului. Mistica 

„descoperă” că Sufletul este „dincolo de Minte”, este Duh-
Foc Spiritual pur. Filosofii fac Mintea Spirit, ce este „greșit”. 
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Mintea este „harul Creat al Sufletului Creat”, este „puntea de 

legătură” dintre Sufletul Duh pur și „materia” Corpului. Mintea 
este „Vorbirea” Corpului și Mintea face „legătura” cu Vorbirea 

Sufletului ce este „Vorbirea de Limbă-Cuvânt de Foc-Duh 

pur”. Aici este Mistica Isihastă ca „trecerea” de la Mintea de 

Corp la Vorbirea pură de Suflet, Limba de Foc-Duh. 

Isihasmul începe cu „Taina Pogorârii SFÂNTULUI DUH 
de la Rusalii”, cu LIMBILE de FOC. LIMBILE sunt  

CHIPUL FIULUI-CUVÂNTULUI și FOCUL este CHIPUL 

SFÂNTULUI DUH, ca „Naștere din APĂ și DUH”. Mintea 

este harul Creat ce înrudește Sufletul-Duh cu energiile Corp. 

Dar Mintea este a Corpului și energia de „afară” a Sufletului. 
Așa Mintea este totodată și a Corpului și a Sufletului, de unde 

„confuzia” că Mintea este Suflet-Spirit, sau că este 

„produsul” energiilor Corp. Aici se încurcă filosofia și știința. 

Mintea este „energia luminoasă ce iese din Sufletul Duh pur”, 
care se face totodată „întrupare” de Suflet, se face „veșminte 

materiale”. Corpul este „lumina-condensată-materia”, zice 

mai nou știința.  

Mistica isihastă este Taina „Întoarcerii Minții” în 

Originea sa, CUVÂNTUL FOC-DUH de Suflet. Păcatul 
„rupe” Mintea Corpului de CUVÂNTUL LIMBA de FOC-

DUH Suflet. Isihasmul Minții este „Mistica-Unirea” Minții cu 

Limba de FOC-DUH CUVÂNTUL de Suflet, Asemănare de 

CHIP de Dumnezeu. Mintea „refuză” reîntoarcerea, dar o 
„Botezăm”, o „Renaștem din APA-HRISTOS CUVÂNTUL 

și din SFÂNTUL DUH”. „Coboară- îngenunchează” Mintea 

în ROSTIREA NUMELUI Lui IISUS, care va face 

„Miracolul Pogorârii LIMBII de FOC-DUH”. Mintea de 

energii corp trebuie să se „reîntoarcă” în VORBIREA de 
FOC-DUH a Sufletului. LIMBA de FOC este VORBIREA cu 
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HRISTOS și SFÂNTUL DUH, este Mistica-Unirea Minții cu 

DUMNEZEU.  
RUGĂCIUNEA ISIHASTĂ este LIMBĂ de FOC-DUH, 

nu este „meditație” de Minte. FOCUL din RUGĂCIUNE este 
ÎNSUȘI HRISTOS și SFÂNTUL DUH. Descalță Mintea de 

toate „gândurile” și intră în „Rugul Aprins al LIMBII de 
FOC”, unde este „IZVORUL HRISTIC” al APEI VII 
Isihaste. APA cea VIE Isihastă este APA de FOC-DUH ce 

„botează Mintea” și o face capabilă să „ia parte” la „Ospățul 
de Nuntă” al FIULUI HRISTOS. 

 
Minte „învăpăiată” de LIMBA de FOC a Domnului Iisus,  
De acum nu mai vrei să te „întorci” la „gândurile reci”,  

Un DOR fără seamăn ți-a intrat până în adâncuri.  

Rostesc fără încetare NUMELE TĂU, Doamne IISUSE, 
Mintea „golită” de gânduri se umple de un FOC 

Dumnezeiesc, 
Mintea începe să „Vorbească” o altă Limbă 

Dincolo de Minte... 

NUMELE TĂU, Doamne IISUSE, se face un „IZVOR”  
de APĂ de FOC, 

Care „CURGE” în mine și în „ȘOAPTA LUI” Te Aud  
pe TINE, 

Și simt că mai trebuie doar „un pas” și Te voi ÎNTÂLNI 

Pe TINE ÎNSUȚI. 
 

De acum va urma Isihia INIMII. Mintea din Rostirea din 
„gât” a RUGĂCIUNII Isihaste va „intra” în Biserica INIMII 

unde este CÂNTAREA LITURGHIEI HRISTICE, într-o 
LIMBĂ pe care Mintea n-a mai „auzit-o”, dar pe care cu 

„uimire” o „înțelege” fiind Luminată de LIMBA de FOC ce a 
„primit-o” prin Rostirea NUMELUI DOMNULUI IISUS.  
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Medicina Isihastă, dublă Medicină, de Suflet și de Corp 

Medicina obișnuită, laică, pe baza „unei filosofii mai mult  
sau mai puțin întemeiate”, face din Corpul nostru energetic o 

„realitate” cu „legi fizico-chimice”, ce pot fi „controlate”...  
Medicina Isihastă evidențiază mai „întâi” Realitatea de 

Suflet care „apoi” se „prelungește și în afară ca energii Corp”. 
Legile Fizico-Chimice ale Corpului sunt „corespondență” de 
LIMBAJ Sufletesc, care se „traduce” în energiile Corpului ca 

„legi și Chimisme materiale”. Sufletul este „LIMBAJ pur de 
DUH-SPIRIT”, iar Corpul este „limbaj de LIMBAJ” de 

Suflet. 
În Corp „legile și chimismele” sunt „produsele energetice” 

ale VIEȚII-LIMBAJULUI pur de Suflet. Așa „bolile de 

Suflet” se „traduc” în boli de Corp. Păcatul face o „rupere” 
mai mult sau mai puțin între Suflet și „energiile Corpului” ce 

vor o „independență” de Suflet. Boala este o „rupere parțială” 
a energiilor Corp de Limbajul de Suflet. Moartea este 
„ruperea totală”.  

Ca Terapie Isihastă este, astfel, reîntâlnirea LIMBAJULUI 

de Suflet cu „limbajul energetic” de Corp. Sufletul este 

„Sănătos doar dacă are la rândul său „LIMBAJUL Lui 

DUMNEZEU”, altfel cade în „boală” de Suflet. Iată 

„Sacroterapia Isihastă”, ca „Terapie de Suflet” prin „reintrarea 
în Unire cu Dumnezeu”, ca terapie de energii Corp, prin 

„reintrarea” în „armonie” cu Sufletul ce mai înainte a făcut 

„Reunirea cu Dumnezeu”. O „terapie” doar de energii Corp 

este o terapie de suprafață. Isihasmul caută o terapie de 

„fond”. Înțelegeți acesta. Pentru Suflet terapia este 

„Rugăciunea de Împăcare cu Dumnezeu” și totodată Virtuțile-

faptele bune cu evitarea păcatelor ce îmbolnăvesc Sufletul. 

Odată Sufletul „revitalizat”, va „revitaliza” și Corpul său. 
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Dacă Sufletul trebuie să se lase de „păcate”, și Corpul trebuie 

să se lase de „păcatele sale”. Cele mai mari „păcate” ale 

Sufletului sunt „Ura și neiubirea”, cele mai mari păcate ale 

Corpului sunt „mâncarea și desfrânarea”. „Neurând” începi să 

Iubești, la fel, „oprind mâncarea păcătoasă”, începi să scapi și 

de desfrânare.  

Hrana HARICĂ a Sufletului este IUBIREA de Dumnezeu 
și de Aproapele cu toate Virtuțile lor, iar „hrana Harică a 

Corpului” este „Postul și Curățirea” cu toată gama lor.  Cine 

„mănâncă mâncare Sacră-Harică” ajută și Sufletul să poată 

„învinge ura și neiubirea”. Este astfel o influență reciprocă 

între  Suflet și Corp (Recitiți cap. de Sacroterapie din 

„Medicina Isihastă”). Luați „hotărârea” și începeți „Sacro-

terapia Isihastă” și probați prin proprie experiență cele con-

semnate. Nu fiți „extremiști” și fanatici. Deosebiți „realitățile” 

și cu înțelepciune adoptați- le după „factura proprie”.  

DIALOG între LIMBAJE 

DOGMĂ, Teologumene, Lărgiri Teologice 

Dogma este Adevăr ce se „primește” (prin Credință). 

Credința este „deschiderea-primirea” unui Adevăr Revelat, 

„luat pe încredere” de la cineva „vrednic de încredere”. 

DOGMA este un „Adevăr DĂRUIT” și DARUL se Primește. 

Primirea DARULUI împlică și „Răspuns”. Răspunsul este 

„Dogmatisirea proprie” a „UNICEI DOGME”. Toți Sfinții 

Părinți au făcut „Dogmatisiri” ale Adevărurilor UNICE 
Scripturistice Revelate. Sunt „Dogmatisiri majore consfințite 

de Sinoade” și „dogmatisiri comentarii”.  
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Teologumenele sunt „Dogmatisiri ale DOGMELOR 

Consfințite deja ca „transpuneri” Dogmatice. Fiecare Sfânt 
Părinte are în „felul său” câte o „Teologumenă” ce 

„Completează-Încununează” DOGMA. Lupta cu „ereziile” a 

adus multe noi „Dogmatisiri” ca Teologumene tot așa de 

„valabile” ca și DOGMELE propriu-zise. Teologumenele mai 

au la rândul lor și „Lărgiri Teologice”, ce nu contrazic 
DOGMA, ci o „diversifică în coloristică” bogată. Predicile în 

general sunt „Lărgiri Teologice”. Teologumenele sunt 

„Dogmatisirile periodice la anumite împrejurări Istorice”. Așa 

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Grigorie Palama, 

Sfântul Simeon Teolog etc. Sunt încă „multe Dogme 
Scripturistice” încă Taine și nescoase la iveală, ce se 

„evidențiază” în anumite împrejurări speciale. Acestea sunt 

de obicei primite cu multe contestații și chiar respingere... 

după multe controverse impunându-se ca Adevăruri. De aceea 
„feriți-vă” de „extremismul Dogmaticismului rigid”.  

Teologumenele, Lărgirile Teologice să nu fie „primite 

degrabă”, dar nici „respinse cu ușurătate”, ci probate prin 

„focul” DOGMELOR Consfințite. Este „bine să descoperi 

minciuna”, dar este urât să te faci „contrar Adevărului sub 
masca Adevărului”. Aici mulți se încurcă până la greșeli 

deplorabile. Mulți se grăbesc a „primi”, cât și a „respinge”. 

Ambele sunt contraindicate. „Vai de cei mincinoși, dar vai de 

cei care prin viclenie fac Adevărul minciună”, zice o vorbă. 
Diavolul nu este de ajuns că este „mincinosul”, este și 

„ucigașul-vicleanul”.  

Astăzi mai mult ca oricând este „pericolul minciunii, dar 

și vicleșugului-uciderii Adevărului sub masca adevărului 

mincinos”... Paradoxal este „un adevăr mincinos”, cel mai 
viclean ucigător al ADEVĂRULUI. Bănuielile ușuratice, 
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bârfele muierești, închipuirile psihopaților, vicleniile 

demonizaților sunt moduri de „batjocorire” a Adevărului. Dar 
și „naivitatea și prostia” multora ce primesc fără nici o probă 

minciunile în „haine de Adevăr” sunt la fel de vătămătoare. 

Faceți DIALOG între Limbaje, DIALOGUL este Lumina. 

Dar DIALOGUL Înțelept constructiv, nu „ucigător”.  
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ISIHASM 

III 

Doamne IISUSE HRISTOASE 
 

NUMELE TĂU, Doamne IISUSE, Îl Rostesc cu Dorire, 
Chem NUMELE TĂU, IISUSE, Cântându-l fără oprire, 

Învăpăiat cu Totul în Așteptare de Întâlnire! 

ISIHASM în VERSETE 

23) Isihasmul este Dor, Oferire, Răspuns, adică IUBIRE, 
RITUAL Sacru și LITURGHIE, toate încununate în 
EUHARISTIA-Împărtășirea Hristică.  

24) Începe cu Isihasmul Minții, ce este întoarcerea 
Gândirii în originea sa CUVÂNTUL-PERSOANĂ, Taina 
prefacerii Gândirii în RUGĂCIUNEA Hristică.  

25) RUGĂCIUNEA Isihastă nu este Ideație și meditație 
mentală, nici simplu pietism, nici metafizică filosofică, nici 
„tehnică energetică”, ci Taina NUMIRII, CHEMĂRII și 
ÎNTÂLNIRII cu CHIPUL-PERSOANA HRISTICĂ. 

26) RUGĂCIUNEA Isihastă a Minții este „coborârea” 
Minții din locul ei din Creier în locul CUVÂNTULUI-
Gâtului ca o „schimbare a cursului apei Minții”, care să 
„miște Roata CUVÂNTULUI SACRU”, nu a Gândirii.  
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27) Taina RUGĂCIUNII Isihaste este: NUMIRE de Dor, 
CHEMARE cu Doinire-Cântare, ÎNTÂLNIRE cu Așteptare 

neabătută, ca Taină a Reîntoarcerii Creației „păcătoase” spre 
Creatorul său. 

28) Doar după „purificarea și Sacralizarea” Minții în 
Taina CUVÂNTULUI HRISTIC se trece în „Isihia Inimii”, în 
Biserica VIE proprie, unde LITURGHISEȘTE Însuși 

DOMNUL HRISTOS, unde Mintea se Roagă dar totodată 
„ASCULTĂ” în RITUALUL SFÂNTULUI DUH Însuși, 

Însăși LITURGHISIREA LUI HRISTOS, cea mai presus de 
Minte. 

29) Și doar după Isihia Bisericii Inimii se trece la Isihia 

Duhului direct de Suflet, când se „Deschid Perdelele 
ALTARULUI din Inimă și se arată la Față Însuși HRISTOS 

cu POTIRUL EUHARISTIEI SALE, din care te 
ÎMPĂRTĂȘEȘTE, ca Împlinire a Urcușului Isihast Mistic.  

MĂRTURII FILOCALICE 

Din Viața Sfântului Maxim Cavsocalivitul 

Întâlnindu-se Sfântul Grigorie Sinaitul cu Sfântul Maxim 

și stând de vorbă cu el, între altele îi spune și acestea:  
– Te rog, preacinstite Părinte, să-mi spui: ții Rugăciunea 

Minții? 

Și acela, zâmbind puțin, zise:  
– Nu vreau să-ți ascund, cinstite Părinte, Minunea Născă-

toarei de Dumnezeu, care s-a făcut cu mine. Eu din tinerețea 
mea am avut multă Credință în Stăpâna mea Născătoarea de 
Dumnezeu, și am Rugat-o cu lacrimi să-mi dea Harul 

Rugăciunii Minții. Într-una din zile mergând la Biserica Ei, 



163 

cum aveam obiceiul, o rugam iarăși cu multă nemăsurată 
căldură a Inimii mele. Și acolo cum sărutam cu DOR Sfânta 

Ei Icoană, îndată am simțit în Pieptul meu și în Inima mea „o 
Căldură și o Flacără” ce venea din Sfânta Icoană, care nu mă 

ardea, ci mă răcorea și îndulcea și aducea în Sufletul meu o 
mare „Străpungere a Inimii”. De atunci Părinte a început 
Inima mea să Zică în Lăuntrul ei Rugăciunea și Mintea mea 

să se îndulcească de Pomenirea Lui IISUS și a Născătoarei de 
Dumnezeu. Și din acel timp n-a mai lipsit Rugăciunea din 

Inima mea. Iartă-mă... 
– Te rog să-mi spui, în vremea în care e răpită Mintea ta 

la Dumnezeu, ce vezi cu Ochii Înțelegerii?    
– Când Vine Harul SFÂNTULUI DUH în om prin mijlo-

cirea Rugăciunii, Mintea este „luată” în Stăpânirea Harului 

SFÂNTULUI DUH și nu mai poate să pună în lucrare 

puterile ei, ci rămâne în nelucrare și se supune numai 

SFÂNTULUI DUH și unde Voiește SFÂNTUL DUH acolo o 
duce, fie în Văzduhul Nematerial al LUMINII Dumnezeiești, 

fie la altă Vedere de negrăit, sau adeseori la o Grăire 

Dumnezeiască. Scurt vorbind, precum Voiește Mângâietorul-

DUHUL SFÂNT, așa mângâie pe robii săi. Precum îi trebuie 

fiecăruia așa îi Dă Harul Său.  
„Altele sunt semnele „amăgirii” și altele ale Harului. 

Duhul rău al amăgirii când se apropie de Om îi zăpăcește 

Mintea și o slăbește, îi face Inima aspră și o întunecă, îi 

pricinuiește frică, temere și mâhnire, îi înăsprește Ochii, îi 
tulbură Creierul, îi înfioară tot Trupul, îi iscă prin năluciri „o 

lumină ce nu strălucește și nu e curată”, ci roșie, îi 

dezechilibrează Mintea și o îndrăcește, îl face să hulească prin 

cuvinte necuviincioase... îl face plin de slavă deșartă și fără 

înfrânare și Temere de Dumnezeu și întotdeauna este stăpânit 
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de patimi. Iar la urmă de tot își iese cu totul și din minți și 

vine la pierzare deplină. Fie ca Domnul să ne izbăvească, prin 
rugăciunile tale, de această amăgire.  

Iar semnele Harului sunt acestea: Când Vine la Om Harul 

Preasfântului DUH, îi Adună Mintea și- l face să fie cu Luare 
Aminte și smerit, aducându- i aminte de moarte, de păcatele 
lui, de Judecata Viitoare și de osânda veșnică, îi face Sufletul 

de se frânge ușor, de plânge și se tânguiește, dar cu Ochii 
Liniștiți și plini de lacrimi.”... Atunci Mintea Omului parcă 

este răpită de acea „Lumină și Luminată de Lumina 
Cunoștinței Dumnezeiești”. Inima i se face Senină și Blândă 
și dă la iveală Roadele SFÂNTULUI DUH ca Bucuria, Pacea, 

Îndelungă Răbdarea, Bunătatea, Compătimirea, Iubirea, 
Smerenia și celelalte. Sufletul lui „Primește o BUCURIE de 

negrăit”. 
Auzind acestea, Sfântul Grigorie Sinaitul a rămas uimit și 

se minuna de cele ce- i spunea Dumnezeiescul Maxim și nu- l 

mai numea Om, ci Înger pământesc.  
(Reproducere după Părintele Stăniloae, „Din Istoria 

Isihasmului în Ortodoxia Română”, 1992.) 

FILĂ de ACATIST 

Doamne IISUSE, LITURGHIA IUBIRII Dumnezeiești în Sine,  
Deschide Inima mea și Coboară în mine,  

Vino în săracul și smeritul meu Sălaș,  
Fă-mă Veșnicei Tale Liturghii Lăcaș.  

Din LITURGHIA IUBIRII TALE m-ai zidit, 

Din IUBIREA TA negrăită Făptură Creată m-ai Născut, 
Din ÎMPĂRTĂȘIREA IUBIRII TALE m-ai Făcut. 
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Sufletul are Inimă de DUH și Corpul Inimă de Trup  
 Și în Amândouă Doresc LITURGHIA IUBIRII TALE să Cânt. 

Inima de DUH are în Sine LITURGHIA CUVÂNTULUI TĂU, 
Care LITURGHISEȘTE Permanent IUBIREA în Sufletul meu.  

Niciodată nu se „Oprește LITURGHIA IUBIRII”, 
De aceea este „INIMA NEMURIRII”, 

De aceea este INIMĂ, Bătaie Neîncetată, 

Că LITURGHIA IUBIRII nu încetează niciodată.  
 

IISUSE, Bate IUBIREA TA în Inima mea 
Și nu poate Inima niciodată să Stea,  
Doamne IISUSE, IUBIREA cea VIE, 

Bucură-te, Isihie, 
În Taina IUBIRII, Necontenită LITURGHIE,  

Bucură-te, Isihie, 
Ce în Potirul Inimii Te FACI Dumnezeiască Euharistie.  

Bucură-te, Isihie, Taina LITURGHIEI IUBIRII LUI 

HRISTOS, 
Bucură-te, Isihie, 

Ce Cobori pe DUMNEZEU până la cele de „jos”. 

CHIPURILE VIEȚII în SINE 

1. Dăruire, Mișcare și Răspuns, IUBIRE, RITUAL, 

LITURGHIE 

Acestea sunt ARHECHIPURILE VIEȚII în SINE. „Tu eșt i 

Hristosul, FIUL Lui Dumnezeu CELUI VIU” (Matei 16, 16). 
„Dumnezeu CEL VIU Care a făcut Cerul și Pământul, marea 
și toate cele ce sunt în ele” (Fapte 14, 15). VIUL înseamnă 

„COMUNIUNE de SINE”. VIUL nu poate fi „singularul”. De 
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aceea DUMNEZEUL Revelației Creștine este DUMNEZEUL 
CEL TREIME. Doar un DUMNEZEU TREIME este un 

DUMNEZEU VIU. „Și aceasta este Viața Veșnică, să TE 
Cunoască pe TINE Singurul DUMNEZEU Adevărat și pe 

IISUS HRISTOS pe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 3). „Mergând,  
Învățați toate neamurile, Botezându- le în NUMELE TATĂLUI 
și al FIULUI și al SFÂNTULUI DUH” (Matei 28, 19). 

CHIPUL VIULUI este PERSOANA-TRIFIINȚIALITA-

TEA de Sine, este IUBIREA. De aceea DUMNEZEUL CEL 
VIU este UN DUMNEZEU PERSOANĂ-TRIFIINȚIA-

LITATE-DEPLINĂTATE de SINE. VIUL este ENTITATE, 

TOTALITATE, IDENTITATE, CONȘTIINȚĂ, SUBIECT 

etc. (Vezi și Triadele Persoanei din Manuscrisul Memoriile 
unui Isihast, cap. 8). DUMNEZEU este: Viul, Viața, 

Existența deodată, în egalitate, fără despărțire.  

VIUL este PERSOANA-IUBIREA-DUMNEZEU TATĂL, 

VIAȚA este SF. DUH-DRAGOSTEA-MIȘCAREA IUBIRII, 

și EXISTENȚA este FIUL-RĂSPUNSUL-CUVÂNTUL 
IUBIRII. EXISTENȚA este FIUL VIULUI în SINE TATĂL 

și VIAȚA este MIȘCAREA VIULUI TATĂL. VIUL NAȘTE 

VIAȚA și EXISTENȚA. VIUL este SACRUL Absolut, 

VIAȚA este RITUALUL SACRULUI VIULUI și EXISTENȚA 
este LITURGHIA IUBIRII SACRULUI Absolut. Iată 

Originile Originilor. Aici este Mistica Metafizicii Creștine, în 

ARHECHIPURILE TREIMII DUMNEZEIEȘTI. DUMNEZEU 

TATĂL este IUBIREA-DARUL ce Purcede MIȘCAREA-

DRAGOSTEA-RITUALUL IUBIRII și NAȘTE RĂSPUNSUL-
DĂRUIREA-LITURGHIA IUBIRII. Acest LIMBAJ CHIPURI 

VII este Isihasmul.  

Și noi, Creația, suntem Chip de ACESTE CHIPURI 

Dumnezeiești traduse-transpuse în „Substanță Ființială 
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Creată”. Ființa noastră Creată „Întrupează în Creație 

ARHECHIPURILE Dumnezeiești” și le „traduce” în Chipuri 
Create. Mare atenție, să nu se confunde „Chipurile Create” cu 

CELE CREATOARE. ARHECHIPURILE Dumnezeiești sunt 

„dincolo” de cele Create, dar Izvorul celor Create. De aici 

Mistica Apofatică și Catafatică.  

Apofatismul Mistic Creștin este altul decât cel filosofic. 
Filosofii Îl fac pe Dumnezeu „Necunoscutul- fără Chipul-

Neantul Divin, până la un principiu în Sine”, care apoi se 

„desfășoară în devenire” de Sine în „forme create”. Așa 

Apofatismul filosofic este „panteist”, Creația fiind conside-

rată „iluzia-visul Divinului în afara Sa”. Visul este „străin de 
Divin” și paradoxal „Însuși Divinul ce visează”... Apofa-

tismul Mistic Creștin este de altă factură, pornind de la Un 

Dumnezeu CHIP, VIU deja în sine. Filosofii consideră 

Creația „însăși manifestarea vie” a Lui Dumnezeu, fără 
Creație Dumnezeu fiind „nemanifestat”...  

În Viziunea Creștină Dumnezeul TREIME este cu 

MANIFESTAREA SA în SINE, ca TREIME, iar Creația este 

Manifestarea MANIFESTĂRII Lui Dumnezeu. CHIPURILE 

de VIAȚĂ Dumnezeiască deja MANIFESTATE în SINE se 
fac apoi CHIPURI-Modele de Creație. Dar CHIPURILE de 

VIAȚĂ Dumnezeiască sunt „apofatice, dincolo” de Chipurile 

de Creație. Dar CHIPURILE de VIAȚĂ Dumnezeiască 

„dincolo de toate Chipurile” de Creație Se „coboară” Creativ, 
fără „amestecare sau confundare”. Deci „Acest Apofatism” 

nu este complet „străin”, ci „Înrudit” ca Chip, ca 

„ARĂTARE-ÎNVECINARE”. Și ARĂTAREA o face „FIUL”. 

Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe TATĂL” (Ioan 14, 9). 

Prin „ÎNTRUPAREA FIULUI în Creație”, Dumnezeu nu mai 
este „străin” Creației, ci „Împărtășibil chiar”.  
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Apofatismul Creștin nu este „distrugător total” al 
Chipurilor de Creație, „negare absolută”, ci „Supra-Afirmare 

în Dialog de Afirmare reciprocă”. Chipurile de Creație nu 
trebuie „negate total”, ca să se deosebească de CELE 

DUMNEZEIEȘTI, ci prin „Chipurile de Creație se trece 
dincolo de cele de Creație”. Chipurile de Creație Supra-
evidențiază pe CELE Dumnezeiești, nu „le neagă”... 

„Chipurile de Creație VORBESC de CHIPURILE Dumne-
zeiești și le AFIRMĂ”, Rămân Mărturii ale CELOR Dincolo 

de Creație. Acest „Catafatic” de asemeni nu este cel „filosofic”, 
care de asemeni sunt „afirmații ale negației”... Catafaticul-
afirmativul Creștin este tot al „Supra-Afirmativului 

Apofactic”. În Creștinism nu se admite „negația” niciodată, ci 
deosebirea prin Supra-Afirmație. Filosofia este „dualismul 

contrar, afirmație și negație” pe când Creștinismul este 
„TREIMEA AFIRMATIVĂ”, ca Supraafirmație, Afirmație și 
Recunoaștere. VIAȚA în Limbaj pur Creștin nu este în 

„raport” cu „moartea”, ci cu VIUL și EXISTENȚA.     
Moartea este „un parazit al păcatului căderii” fără 

realitate în sine, ce nu face parte din Logică, ci dintr-o 
„antilogică”. Filosofia „amestecă” Logica cu antilogica 
păcatului. Creștinismul „readuce LOGICA Pură fără negație”. 

Și Taina este CHIPUL TRINITAR al REALITĂȚII, VIUL, 
EXISTENȚA, IUBIREA, RITUALUL, LITURGHIA, 
SUPRAAFIRMAȚIA, AFIRMAȚIA, RECUNOAȘTEREA 

etc. (vezi Triadele Persoanei, Memoriile unui Isihast, cap. 8). 
           

2. Fără RITUAL și LITURGHIE nu mai există VIAȚĂ 

Creația este „LITURGHIA FIULUI Lui Dumnezeu în 
RITUALUL SFÂNTULUI DUH”. Iată Mistica Metafizicii 

Creștine. Iată Teologia Mistică Creștină. Fără Aceste  
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CHIPURI, Creștinismul se „reduce”, ca și celelalte religii și 
filosofii, la „un simplu mecanism de legi mecanice”... Mitu-

rile antice vorbesc de „Jertfa Lui Dumnezeu” ca „naștere” de 
Creație, de Dumnezeu ce se Jertfește, „Se rupe pe Sine”, din 

„aceste părți de Dumnezeu născându-se Creația”... Creația 
trebuie văzută în primul rând ca „Chip de Rai” și apoi ca 
„chip destructurat” după păcatul căderii din Rai.  

VIAȚA este Permanentă MIȘCARE în Permanentă 

EXISTENȚĂ de VIU de SINE. Viața este Viu în Existență 
Permanentă de Sine. Aici se încurcă filosofii. Viața nu este 

„un produs”, ci este „Egalul Viului” în Identitatea Existenței. 

Este „LOGICA TRINITARĂ a UNULUI DEODATĂ TREI”. 

Creștinismul nu are Logica principiilor-esențelor Idei”, ci 
LOGICA CHIPURILOR ENTITĂȚII TOTALITĂȚII. VIUL 

este ÎNSUȘI DUMNEZEU TATĂL, VIAȚA este ÎNSUȘI SF. 

DUH Egalul VIULUI TATĂL și EXISTENȚA este ÎNSUȘI 

FIUL Identicul VIULUI TATĂL. VIUL este INEPUIZA-

BILUL Absolut, SACRUL. VIAȚA ESTE MIȘCAREA 
INEPUIZABILĂ în VIUL Absolut și EXISTENȚA este 

„CONCRETIZARE-ARĂTARE INEPUIZABILĂ” a VIULUI 

Absolut. VIUL este SACRUL, VIAȚA este RITUALUL 

SACRULUI și EXISTENȚA LITURGHIA-Cuvântarea-
Cântarea-Împărtășirea SACRULUI. 

EXISTENȚA este LITURGHIA IUBIRII SACRULUI-

VIULUI în RITUALUL Acestora. Deci nu se pot „despărți-

rupe, nici amesteca”. IUBIREA nu este „Jertfă”, ci DAR în 

SINE-VIUL. RITUALUL nu este Jertfă, ci MIȘCAREA-
DRAGOSTEA DARULUI. LITURGHIA nu este Jertfă, ci 

ÎMPĂRTĂȘIRE de DAR VIU. „JERTFA” este „Adausul 

căderii” Creației în „contrarul păcatului, negării IUBIRII-

VIULUI. Să nu se „amestece” CHIPUL PERFECT cu cel 
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„imperfect al păcatului Creației”. PERFECȚIUNEA însă 

„DEPĂȘEȘTE” imperfecțiunea „Adausului căderii în păcat” 
prin „CHIPUL JERTFEI”. De aceea, odată cu Creația, 

JERTFA este CHIPUL IUBIRII PERFECTE ce DEPĂȘEȘTE 

orice „imperfecțiune”.  Așa „imperfecțiunea” nu există și nu 

va exista vreodată ca „realitate în sine”, ci doar ca „adaus 

participativ al unei abateri accidentale” și „reversibile”.  
IUBIREA nu poate fi și „neiubire”, dar poate să-și 

„adauge negarea de sine ca zisă neiubire” ce totodată poate 

„reveni” la Afirmarea de Sine ce este „revenirea la IUBIRE”. 

Imperfecțiunea este „total străină” de PERFECȚIUNE și ea 

rămâne „total în afara PERFECȚIUNII”. JERTFA însă este 
„IUBIREA trecută prin focul imperfecțiunii”. „Adausul 

imperfecțiunii chiar iluziv”  este o „memorie ce murdărește 

PERFECȚIUNEA”. JERTFA nu este „ștergerea memoriei” 

păcatului, ci maximul paradoxal al „retransformării memoriei 
păcatului” în „Supramemoria ștergerii păcatului”. Aici este 

TAINA proprie Creștinismului. IUBIREA ce RĂMÂNE tot 

IUBIRE chiar „răstignită de negarea- focul păcatului” este 

JERTFA. JERTFA este IUBIREA ce DOMINĂ și negarea, în 

care „negarea se topește de la sine”, se autodizolvă. Jertfa nu 
„omoară păcatul”, ci face „păcatul” să se „autodizolve”. De 

aceea JERTFA este „ADUCEREA PĂCII și IERTĂRII”, este 

SUPRADARUL IUBIRII ÎMPĂCĂRII. 

IUBIREA este DAR. Păcatul este „omorâre de DAR”, 
făcându-se „antidar”, oprire-egoism sau distrugere. JERTFA 

este UNIREA „contrariilor” în care „contrarul” se „autodizolvă”.  

VIAȚA este LITURGHIA IUBIRII fără „contrar”. Moartea 

este „antiliturghia contrarului-negării”. JERTFA este SUPRA-

LITURGHIA IUBIRII care nu a putut fi „omorâtă” de 
contrar. JERTFA este „ÎNVIEREA”, nu moartea. JERTFA 
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este „desființarea morții”, nu semnul morții. Toate Jertfele 

până la „Venirea Lui Hristos” sunt „Prefigurarea ÎNVIERII”  
pe care o aduce HRISTOS. LITURGHIA HRISTICĂ este 

astfel LITURGHIA IUBIRII fără „contrar” și totodată a 

IUBIRII „peste contrar”, a JERTFEI.  

 
Doamne, TU ne Creezi din IUBIREA TOTALĂ. 

TU ai văzut dinainte că noi vom „cădea” din Iubire, 
Dar IUBIREA TA este așa de „Puternică” și „peste aceasta”. 

 
Cine „poate împiedica” IUBIREA TA, 
Cine poate sta în Calea IUBIRII TALE, 

Cine poate „opri” IUBIREA TA Absolută Nemuritoare?... 
 

IUBIREA TA o „Încununezi” cu JERTFA IUBIRII peste 
„contrar” 

Și JERTFA IUBIRII este FOC ce „Mistuie cu IERTAREA” 
contrarul, 

Este „Prefacerea Contrarului” iarăși în IUBIRE. 
 

Creația se „naște-creează” din LITURGHIA-IUBIREA  
fără contrar, 

Dar Creația „EXISTĂ” din JERTFA IUBIRII,  
Se „naște” din ÎNVIEREA JERTFEI „peste contrar”.  

 
Încă de la ACTUL Creației TU, DOAMNE, ne și ÎNVIEZI 

Și din ACEASTĂ PUTERE a ÎNVIERII JERFEI IUBIRII TALE 
Noi „putem Trăi biruind permanent contrarul morții”.  

 
Noi mereu prin „păcat” „cădem din IUBIRE”,  

Dar LITURGHIA JERTFEI IUBIRII TALE ne ÎNVIAZĂ mereu, 
RITUALUL LITURGHIEI JERTFEI ne Redă VIAȚA.  
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RITUALUL este mai mult decât o „formalitate simbolică”,  
este  o „ACTUALIZARE PERMANENTĂ” a ÎNSĂȘI REA-
LITĂȚII TOTALE. Filosofii „desființează” RITUALUL 
INTEGRAL și- l „reduc” la niște „esențe simbolice de 
principii goale de CHIPURI”... RITUALUL LITURGIC este 
CEL în CHIPURI DEPLINE și peste „esențe și peste forme”, 
ca TAINĂ a DESCHIDERII NESFÂRȘITE. RITUALUL nu 
este „repetare mecanică”, ci ACTUALIZARE în PERMA-
NENTE DESCHIDERI ce nu „se repetă niciodată”, dar 
Rămân în ACELEAȘI CHIPURI PERMANENTE. CHIPUL 
este INTEGRALITATEA-TOTALITATEA, dar „nu închis în 
sine”, ci în DESCHIDERE PERMANENTĂ ce este „ÎNSUȘI 
RITUALUL”. Când VIAȚA se „oprește din RITUALUL ei” 
nu „mai înflorește”, ci se „usucă”...  

 
3. IUBIREA în RITUAL este CONȘTIINȚĂ 

Conștiința în Ritual este IUBIRE. RITUALUL în RITUAL 
este MEMORIA IUBIRII-CONȘTIINȚEI. RITUALUL este 
Memoria IUBIRII și fără Ritual Iubirea se „uită”. Actua liza-
rea Permanentă este Ritualul Sacru. Ritualul nu are „nevoie” 
de o „Conștiință Separată”, fiind Memoria CONȘTIINȚEI în 
SINE, ce DESCHIDE Permanent CONȘTIINȚA. Memoria-
Ritualul este „Trezia-Veșnica Neadormire”.  

NUMELE este „RITUALUL-MEMORIA Permanentă a 
PERSOANEI”. NUMELE este „o Veșnică NUMIRE-
Pomenire”, un „Veșnic RITUAL”. NUMELE se pune la 
„Botez”-Nașterea din „APĂ și DUH” (Ioan 3, 5). NUMELE 
este  CUVÂNT (Apă)-CONȘTIINȚĂ în MEMORIE (DUH)-
RITUAL. NUMELE este MEMORIE-RITUAL SACRU. 
NUME, MEMORIE, PRONUNȚARE este Treimea Identității 
de Sine. Pronunțarea este LITURGHIA Numelui în Ritualul 
Memoriei. Acestea sunt ARHECHIPURILE în Sine, ca Origini. 
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Ca Isihasm Această TREIME este „esența”. CUVÂNTUL 

este LITURGHIE SACRĂ, dar nu „închis în Sine”, ci în 
Permanentă DESCHIDERE prin RITUALUL-DUHUL 

SACRULUI. Ruperea Cuvântului de Ritual este „mutilare a 

Sacrului” și o „autoînchidere a Cuvântului”. Sunt și tendințe 

de „rupere” a Ritualului de Cuvânt, ca „singular Ritual”, ce 

înseamnă de asemenea „autoînchiderea în Ritual”. Aici se 
încurcă mulți. Cuvântul „gol” de Ritual este „uscat, închis”, 

ca și Ritualul „gol” de Cuvânt. Este o „tendință” de 

„Ritualizare extremă”, de „des-ritualizare maximă”. Mare 

atenție. Treimea: Nume, Ritual, Numire nu se pot „despărți, 

nici amesteca” niciodată. „SACRUL, GESTUL, CUVÂN-
TAREA” este TREIMEA NEDESPĂRȚITĂ a Isihasmului, 

adică tocmai NUMIREA SACRĂ a NUMELUI Lui IISUS, în 

RITUALUL SACRU ca ÎNCHINĂCIUNE față de Dumnezeu,  

și ca „permanentă Cuvântare-Numire”, Liturghia Isihastă.  
Isihasmul nu este „simplă mistică de Contemplare închisă 

în ea însăși”, ci este LITURGHIA HRISTICĂ în Sine, 

PERSONALIZATĂ în FIECARE PERSOANĂ și Individua-

litate. Isihasmul este ACEEAȘI LITURGHIE și RITUAL 

HRISTIC, dar în DESCHIDERE PERSONALĂ. Isihasmul 
nu este „rupere” de Ritualul Liturghiei Generale, ci PRE-

LUNGIRE în PROPRIE PERSOANĂ a UNICEI 

LITURGHII HRISTICE. 

VIAȚA este LITURGHIA HRISTICĂ în RITUALUL 
SFÂNTULUI DUH și ACESTEA sunt CHIPURILE VIEȚII 

Generale și particulare. Trebuie bine concretizată Originea-

Izvorul, ce este LITURGHIA UNICĂ ce prin Prelungire și 

Actualizare se „Face VIU PERMANENT” în cei ce „Trăiesc 

continuu IUBIREA VIE”. Această IUBIRE VIE PERMA-
NENTĂ este Trăirea Isihastă.  
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Cine nu Trăiește Permanent VIUL IUBIRII 
Nu este vrednic de Viață, 

Nu va gusta din „Ambrozia-Euharistia LITURGHIEI 

IUBIRII”. 

ICONOGRAF, Actualizarea Actualizărilor 

„La început a fost Cuvântul... și Cuvântul era Dumnezeu” 
(Ioan 1, 1). Mistic Isihast este: „La început a fost 

LITURGHIA-CUVÂNTUL și LITURGHIA era la Dumnezeu 

și LITURGHIA era Dumnezeu”. Dumnezeu este TREIME, 

TATĂL-SACRUL-PERFECȚIUNEA Absolută, SFÂNTUL 
DUH-RITUALUL MIȘCAREA SACRULUI și FIUL-

CUVÂNTUL-LITURGHIA-Actualizarea SACRULUI. ACEST 

CHIP TREIMIC este ADEVĂRATUL DUMNEZEU, fără 

început și fără sfârșit. Creația este „Prinosul-Darul LITUR-

GHIEI FIULUI față de IUBIREA TATĂL. Creația este 
LITURGHIA FIULUI în RITUALUL SFÂNTULUI DUH și 

BINECUVÂNTAREA de PRIMIRE a TATĂLUI 

DUMNEZEU. 

Existența Creației este în LITURGHIA IUBIRII Absolute 
a FIULUL Dumnezeu. FIUL este CUVÂNTUL PERSOANĂ 

DUMNEZEIASCĂ. CUVÂNTUL este LITURGHIA IUBIRII. 

Doar cei care IUBESC pot CUVÂNTA-LITURGHISI-

ACTUALIZA. LITURGHIA este permanentă ACTUALI-

ZARE. Fără LITURGHIE totul este „încremenit” și fără 
Existență Vie. 

„A FI” înseamnă a „ACTUALIZA-LITURGHISI”. 

ACTUALIZAREA nu este „repetare- imitare”, ci Permanentă 

DESCHIDERE de SINE în Inepuizabilă ACTUALIZARE de 
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SINE. DUMNEZEUL TREIME este VIUL TATĂL în 

DESCHIDERE PERMANENTĂ de VIAȚĂ SF. DUH și 
EXISTENȚĂ FIUL-LITURGHIA.  

A EXISTA înseamnă a LITURGHISI PERMANENT VIUL. 

FIUL LITURGHISEȘTE PERMANENT IUBIREA SA 
DUMNEZEIASCĂ față de TATĂL DUMNEZEU și totodată 
ca „Prinos” mai Aduce și LITURGHISIREA Creației. Creația 

este „Coborârea LITURGHIEI FIULUI în LITURGHISIREA 
de Creație”. Și CUVÂNTUL-LITURGHIA Trup-Biserică  

S-a Făcut” (Ioan 1, 14). Creația este Biserica-LITUR-
GHISIREA-Trupul FIULUI DUMNEZEU. 

II 

„Și a fost seară și apoi a fost dimineață, Ziua Întâi”  

(Fac. 1, 5). Creația începe cu Timpul. Nașterea Timpului este 
„Lumina-Ziua” față de „Seară-Potența de Creație”. Timpul 
este Actualizarea ACTULUI de Creație. ACTUL este 

„FĂPTUIREA”, Timpul-Calendarul este Actualizarea Actului 
Făptuitor. Făptuirea este RITUALUL SFÂNTULUI DUH în 

ACTUALIZAREA-LITURGHISIREA FIULUI-LOGOSULUI. 
DUMNEZEU TATĂL este CHIPUL ACTUL în SINE, 
SFÂNTUL DUH este FAȚA-MIȘCAREA ACTULUI și 

FIUL este ASEMĂNAREA-ACTUALIZAREA ACTULUI-
LITURGHIA ACTULUI, ARĂTAREA ICOANEI-CHI-

PULUI ACTULUI. ACTUL-ICOANA-CHIPUL-SACRUL 
este Dincolo de Timp, este ETERNITATEA în SINE, 
DUMNEZEU TATĂL. SFÂNTUL DUH RITUALUL este 

PREZENTUL ETERNITĂȚII. FIUL-LITURGHIA-CUVÂN-
TAREA-ACTUALIZAREA este PERMANENTUL 
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PREZENȚEI ETERNITĂȚII, PRELUNGIREA ETERNI-
TĂȚII. Aici sunt „Originile” Timpului, Calendarului, 

Comemorărilor. SACRUL-ETERNITATEA este SĂRBĂ-
TOAREA în SINE. RITUALUL este COMEMORAREA 

SĂRBĂTORII. 
LITURGHIA este SĂRBĂTORIREA. Sacrul este 

Neschimbabilul, Sărbătoarea în Sine. Ritualul este Memoria 
Sacrului în Mișcare, Înprezentarea. Liturghia este 

Prelungirea-Actualizarea Neschimbabilului-Sacrului, Prezen-

tarea-Sărbătorirea (calendarul). Timpul Creației este astfel Zi-

Sacralitate-Sărbătoare-Dată-Ritual-Calendar-Liturghie-Actua-

lizare. Zilele sunt Neschimbabile (Luni, Marți...). Data este 
Rememorarea Zilelor (Săptămână, Lună, An). Calendarul este 

Actualizarea-Prelungirea Zilelor în Ritualul datei. Mulți 

confundă și amestecă Data cu Calendarul, sau le separă.  

Tradiția este „problema cea mai delicată” a datei și a 

Calendarului. Tradiția este Mistica acestora. Ieșirea din 
Tradiție este asemănătoare cu „ruperea Unității și împăr-

tășirii”. Confesiunile și diferitele Calendare sunt „urmările 

ruperii de Tradiție”. Dar Liturghia este STĂPÂNITOAREA 

Calendarului. Actualizarea este Liturghia, încât o Sărbătorire 
poate fi Sacră, chiar dacă se „trece peste Calendar”, Liturghia 

fiind cea care dă Sărbătoririi Sărbătoarea. Disputele Calen-

daristice sunt astfel mai mult față de Tradiție și Confesiune, 

care implică și Calendarul. Calendarul însă este în Puterea 

Liturghiei unei „anume Sărbători”. Sărbătoarea respectivă 
este valabilă indiferent de Calendar. Dar diferitele Calendare 

„rup” Unitatea Confesională și Tradiția.  

Liturghia este „Supra-calendar” și astfel Liturghia este 

„posibilitatea Refacerii Unității Timpului”. Timpul de Creație 

este Liturghie și din Liturghie se „deschide în Creație Sacrul, 
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Data și Calendarul Timpului”. Cele Șapte Zile ale Creației 

sunt „Cele Șapte Liturghii ale Timpului de Creație”. Actul 

Liturghiei de Creație este Actul Cuvântului Dumenzeiesc, 

care „coboară” în Creație ca „Lumină-Zi” (Ioan 1, 4, Fac. 1, 3). 

Cele Șapte Zile ale Creației sunt „Cele Șapte Lumini ale 

Sfeșnicului Creației”, cele „Șapte Zile ale Săptămânii”. 

Calendarul „începe cu Actualizarea-Prelungirea Celor Șapte 

Zile Liturgice”, ca Lună și An. Calendarul este „Deschiderea 

săptămânii Liturgice”. Prin Liturghiile Săptămânii se „naște” 

Calendarul. 

Tainele Misticii PERSOANEI 

1. Triființialitatea Persoanei nu este „număr”, ci  

Deplinătatea FIINȚIALITĂȚII 

Creștinismul vine cu „Viziunea” FIINȚEI ca CHIP 

PERSOANĂ. Filosofii „reduc” FIINȚA la o „esență-principiu 

peste care nu se mai poate trece, deși izvorăște toată 

multitudinea”. Creștinismul „trece peste esență”, ca CHIP-

PERSOANĂ. Filosofii pornesc de la o „Divinitate de zisă” 

esență spirituală, „neant Divin”. Creștinismul nu admite 

„lipsa” de CHIP. Nu există „neant Divin”, că Este 

DUMNEZEU TATĂL de la Neînceputurile Eternității.  

Unii vorbesc de o Dumnezeire din care apoi se 

„configurează” Dumnezeul propriu-zis. Creștinismul nu 

admite așa ceva. DUMNEZEU nu este „un produs”, ci este 

ÎNSĂȘI ESENȚA Dumnezeirii. Dumnezeirea este în 

DUMNEZEU care este însăși Dumnezeirea. DUMNEZEUL 

Creștin nu este „o simplă FIINȚĂ” în Sine, ci este FIINȚA 
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DEPLINĂ dintr-o dată, ca VIU, VIAȚĂ, EXISTENȚĂ, ca 

Supraformă, Formă, Conținut, ca Supraafirmație,  Afirmație, 

Recunoaștere, ca Identitate, Identic, Identificare, ca 

PERSOANĂ, FIINȚĂ, SPIRITUALITATE, că toate acestea 

sunt concretizate de Revelația Creștină ca DUMNEZEU 

TATĂL, FIUL și SF. DUH. DUMNEZEU se Numește pe 

Sine: „EU SUNT CEL CE SUNT” (Ieșire 3, 14). Adică, „EU” 

Supraafirmația-CHIPUL-Identitatea-Entitatea-Obiectivitatea 

Absolută-CONȘTIINȚA în Sine-PERSOANA „SUNT”-

Afirmația-FIINȚA în SINE-Identicul „CEL CE SUNT”-

Recunoașterea-Asemănarea-Existența. Și concretizarea 

Acestora ca TREIMEA DUMNEZEIASCĂ Descoperită de 

Revelația Hristică.  

În Viziunea Creștină DUMNEZEU este DEPLINUL 

Dintr-o dată Absolut, CONȘTIINȚĂ, FIINȚĂ și LIMBAJ în 

SINE, adică „SUPRANUME” (EU PERSOANA), NUMI-

REA (Sunt-FIINȚA) și NUMELE (Cel Ce Sunt, Vorbirea în 

Sine, Spiritualitatea). Așa „Metafizica pur Creștină” pornește 

de la DEPLINUL DUMNEZEU, TATĂL, FIUL, SF. DUH, 

apoi datorită Acestora este zisul „Număr trei”. Zice frumos 

Sfântul Dionisie Areopagitul că TREIMEA Dumnezeiască nu 

este „Număr”, dar este „izvorul Numărului”.  

Prin „faptul” că DUMNEZEU este DEPLINUL Absolut, 

TATĂL, SFÂNTUL DUH, FIUL, apoi este „zisul Număr 

Trei”. Treimea Dumnezeiască este TRIFIINȚIALITATEA 

pentru că noi „punem logica intelectului” înaintea OBIECTI-

VITĂȚII. De aici „Mistica NUMELUI și Numărului”. Crești-

nismul are Mistica NUMELUI-PERSOANEI, nu mistica 

„energetică a Numărului”. NUMELE-PERSOANA este 

Izvorul Numărului, Originea. Datorită NUMELUI este 
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Numărul. Filozofii ce „intelectualizează” Realitatea consideră 

tocmai invers, că Numărul „naște” NUMELE. De la Pitagora, 

Numărul este însăși „esența”, ca „Forma formelor”.  

Vă rugăm încercați puțin să „Gândiți și să Vorbiți” și în 

Viziunea pur Creștină. Creștinește este „Întâi PERSOANA 

DEPLINĂ-NUMELE-CONȘTIINȚA-VORBIREA TOTALĂ 

în SINE”, din care apoi „iese energetic Gândirea Numero-

logică”.  Are dreptate filosofia când zice că Gândirea este 

„Idee-Număr” și apoi din Număr se „nasc formele”. Totul 

este „matematică și geometrie”, zic unii, Idee-Informație  

și Număr- forme. Creștinește se „trece dincolo”, în 

PERSOANĂ-CONȘTIINȚA CONȘTIINȚEI, în NUMELE-

Numărul Numărului. Fără aceste mențiuni, Mistica pur 

Creștină este confuz interpretată. Filozofii fac greșeala că 

personalizează Gândirea fără ca Gândirea să fie Persoană. 

Gândirea care se Gândește pe ea însăși este o „autodi-

vinizare”, ca falsă „personalizare”. Dincolo de Gândire este 

Conștiința-Persoană care „energetic” apoi, ca ecou de 

Conștiință, are și „Gândire”.  

Taina Misticii Creștine este tocmai „ieșirea” din falsa 

personalizare a Gândirii-Gândirii, ca Reîntoarcerea în 

Adevărata personalitate NUMELE-Sufletul. Filozofii încearcă 

o „Gândire pură în ea însăși”, până la Numărul pur-Idee în 

Sine ce nu este Persoană. De aceea filosofia fără Teologie și 

Mistică se face o „cunoaștere desacralizată”, până la o 

„inteligență artificială-mecanică”, ce este maximum de 

„depersonalizare” și de „autopersonalizare fără Persoană”. 

Științele moderne de „tehnicizare-robotizare” sunt produsul 

acestora. 
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A Treia PREDICĂ a Isihasmului 

Fiilor, 

Ați intrat deja în Taina harică a Rugăciunii Isihaste. Ați 
înțeles că Mintea trebuie „scoasă” din „locul Capului”, unde 

este Sistemul Nervos-Creierul ca vehicul. Toți știm câtă 
„nebunie” este în Capul nostru, ce furtuni de „gânduri”… 
Sfinții Părinți au înțeles că Mintea de este „mutată” în alt 

„loc” i se ia „roata morii”. Mintea este ca „apa” ce învârte 
„roata nervilor” noștri cu simțurile lor. Creierul este „roata”. 

Ca isihasm al Minții, primul lucru este să dăm „apei Minții” 
alt „curs”. Îi dăm „Cântarea din Gât”. Astfel Creierul se 
odihnește, nervii se calmează, exploziile mentale încetează, 

simțurile își potolesc „patimile”. Dați Minții Roata 
Cuvântului SACRU, ROSTIREA NUMELUI LOGOSULUI 

CUVÂNTULUI DUMNEZEIESC.  
În Creier Mintea avea „Memoriile zisului subconștient 

nervos și celular”, cât și al „obiectelor simțurilor”. Scoasă din 

Cap, Mintea este „liberă”. Dar mare atenție, nu lăsați Mintea 
„liberă” că se face „ucigătoare”. Mintea începe să se „miște” 

prin Minte, așa zisele „subtilizări de Minte”, ce duc la „magie 
și ocultism”. Mulți încearcă „magia Minții”, dar Isihasmul nu 
este aceasta. Isihasmul nu face „meditații de Minte”, nu face 

„detașări” de Minte, nu face „subtilizări și alchimisme 
mentale”, nu face „mistica energetică a Minții”.  

Isihasmul are altă Taină. Mintea scoasă din Creier o 
„punem la treabă Isihastă”, ce este „Cântarea Liturghiei 
NUMELUI SACRU HRISTIC”. Mintea este obișnuită să aibă 

gânduri, idei, imaginații, să întărâte simțurile, să se lupte cu 
alte gânduri… Mintea oprită în Cântarea Isihastă a 

NUMELUI LUI HRISTOS va fi „nemulțumită și revoltată”, 
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va încerca mereu să se întoarcă la vechile gânduri, va fi 
neatentă la Cântare, va ploua Cântarea cu imagini urâte și 

hulitoare… Nu vă lăsați, țineți-vă tari. 
Mintea trebuie să „descopere” Taina Cuvântului SACRU. 

Aici este tot Isihasmul Minții. Mintea este o „energie” ce iese 

din Viul Mișcării Sufletului, ce este dincolo de „toate 
energiile”. Sufletul este PERSOANĂ pur Spirituală cu 

proprie CONȘTIINȚĂ ca EU PERSONAL, cu DUH-

MIȘCARE direct de CONȘTIINȚĂ și cu LIMBAJ-CUVÂNT 

direct de CONȘTIINȚĂ-PERSOANĂ. Mintea este „energia 

primă” ce iese din VIUL TRIFIINȚIALITĂȚII PERSOANEI 
SUFLET. Mintea prelungește în „străluciri de afară” 

CHIPURILE-VORBIREA de SUFLET. Așa Mintea duce în 

Corp prin Creier și sistem nervos tocmai VIUL de SUFLET. 

Mintea este cea care „poartă VIUL de SUFLET” și-L duce în 

Corp (Vezi mai pe larg despre energiile Corpului din 
Medicina Isihastă). Dar Mintea, datorită „păcatului”, 

consumă ea din VIUL PERSONAL, și în Corp duce mai puțin 

VIU. De aceea Mintea „trebuie adusă” la „conștiință Sacră”, 

să nu mai „fure”…  
Așa primul „pas” în Isihasmul Minții este „Resacralizarea 

Minții” prin RUGĂCIUNEA din locul Cuvântării-Gâtului. 

Aici „spălăm” Mintea, o purificăm, o deparazităm de 

gândurile diavolești, o „naștem” din nou din APĂ-CUVÂNT 

și din DUH SACRU (Ioan 3, 5). Mintea „păcătoasă” nu poate 
Participa la Dumnezeiasca LITURGHIE  a Lui Hristos. 

Mintea ca să poată „face RUGĂCIUNEA Isihastă” trebuie să 

se „Resacralizeze”. În Cap-Creier Mintea nu se poate 

Resacraliza, fiind permanent împiedicată de „circuitele 
nervoase ale Organelor Corp”. Mintea poate apoi „aduce” și 

SACRUL în CREIER și de aici în Organele Corpului, dar 
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după ce s-a Sfințit ea în „Baia CUVÂNTULUI SACRU” din 

locul Gâtului. 
Multe mistici încearcă o „mistică a Creierului” și a 

Nervilor, făcând o „magie a energiilor corp”. Mare atenție, 

Isihasmul este de altă factură. De asemenea Isihasmul nu este 

„mistică ocultă a Minții detașată de Creier și Nervi-Simțuri”. 

Mintea, de face „desfrâul propriei Minți, se „autodivi-
nizează”, ceea ce nu mai este Isihasm, ci „magie” de Minte. 

Isihasmul „identifică Mintea” ca „energie de CUVÂNT 

SUFLET” și o „repune” în „circuitul adevărat”, de „purtă-

toare a VIULUI de SUFLET”, care participă la „VIUL de 

SUFLET”, fără „automagia energiei în energie”, a Minții în 
Minte. Mintea nu este „o realitate” în ea însăși, ci este o 

„purtătoare” de Realitate de SUFLET și de face „automagie 

de Minte” se face „contrară” și negativă SUFLETULUI.  

Aici Sfinții Părinți Filocalici insistă pe „curățirea Minții” 
de păcatul „mândriei Minții”, de a se crede o „realitate în 

sine”. Mintea să se „smerească, să se depersonalizeze”, ca să 

Participe la Adevărata Personalizare a SUFLETULUI Chip de 

CHIP DUMNEZEIESC. Mintea în ea însăși nu este 

„Persoană”, ci purtătoare de Mișcări de Persoană. Mintea este 
cea care ne dă „vibrațiile” în tot Corpul nostru. Tempera-

mentul Nervilor noștri este în funcție de „temperatura” Minții 

noastre. La unii mintea este „înceată” și legată mult de 

Simțuri. La alții Mintea este prea agitată, cu explozii 
nervoase. Simțurile ne dau „bătăile Inimii” și Mintea ne dă 

„ritmul Respirator”.  

Mulți „consumă” prin Simțurile lor aproape toată Mintea 

și pentru ei a Gândi înseamnă a Simți cu Organele. Alții 

„consumă” cu Mintea lor „energiile Simțurilor” până la un 
„intelectualism de fier”. Și Simțirea exagerată și 
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Intelectualismul extrem sunt o „magie a Minții în ea însăși”. 

Isihasmul caută o „depășire” atât a Simțurilor, cât și a 
„Intelectualismului pur”, fără să le „excludă” însă, 

Sacralizându-le în DORUL după ÎNTÂLNIREA cu PER-

SOANA ca și în CÂNTAREA-CUVÂNTAREA-LITUR-

GHISIREA din CHIPURILE Pur Spirituale ale PERSOANEI 

în SINE.  
De aceea fiți atenți. Pronunțarea în CUVÂNT-Gât a 

RUGĂCIUNII Isihaste nu este „vibrație”, deși este Cântare. 

Deosebiți „vibrația energetică” de NUMIREA-ROSTIREA 

CUVÂNTULUI DUH din care apoi iese și „vibrația 

energetică”. Întâi este NUMIREA-ROSTIREA CUVÂNTULUI 
DUH, ce nu este prin „vibrații”, ci prin însăși PERSOANA în 

SINE, care tot ca PERSOANĂ VORBEȘTE. Noi pricepem 

greu aceasta. Siliți-vă să „descoperiți” ROSTIREA-

NUMIREA-CUVÂNTAREA DUH „dincolo” de vibrațiile 
energetice și așa ați „găsit” Taina RUGĂCIUNII ISIHASTE. 

Unii se „folosesc de Sunetele” Cuvintelor sacre, ce fixează și 

calmează Mintea. Muzica este cunoscută ca o „liniștire” a 

Minții.  

Ca Isihasm, trebuie o „depășire și o trecere” Dincolo de 
„Sunete și Muzică”, ca o „intrare în DUH”, altfel nu se a junge 

niciodată la adevărata Trăire Isihastă de SUFLET DUH 

Dincolo de „toate energiile”. NUMIREA este Taina 

Isihasmului Minții, NUMIREA NUMELUI LUI IISUS, cu 
Închinăciune și Rugăciune, cu DORIRE-CHEMARE-

ÎNTÂLNIRE directă de PERSOANĂ. Chiar dacă „Sunetul și 

Muzica” însoțește aceasta, căutați permanent să „treceți 

dincolo” în ÎNTÂLNIREA FAȚĂ către FAȚĂ.  

Nu „reduceți” NUMELE SACRU la „Idee pură”, că de  
asemenea nu mai este Isihasm. Întâi este CUVÂNTUL 



184 

SACRU de PERSOANĂ directă DUH și CUVÂNTUL este 

DUH-SPIRIT din care apoi energetic iese și Ideea. „La 
început a fost Cuvântul” (Ioan 1, 1). NUMIREA Isihastă este 

„dincolo” de Ideația pură, este „Intrarea în PERSONA-

LIZAREA PERSOANEI DUH. De aceea Mintea, prin 

NUMIREA Isihastă, se „oprește” din proprie activitate de 

Minte și Participă la „cele dincolo de Minte”, ca o „reîntoar-
cere” a Minții în „origine” ca NUMIREA-CUVÂNTUL. 

ROSTIREA este înaintea „Sunetului” și ROSTIREA este 

„dincolo” de „toate energiile și sunetele”.  

 

Doamne IISUSE, NUMESC NUMELE Tău în Rugăciunea 
Minții, 

NUMIREA NUMELUI Tău este dincolo de Minte,  

NUMELE Tău este dincolo de „Ideea pură”,  

NUMELE Tău, IISUSE, este ÎNTÂLNIREA cu Însăși 
PERSOANA Ta. 

 

Doamne IISUSE, în NUMIREA NUMELUI Tău 

Mintea mea începe Să-și descopere „obârșia” și Taina,  

În NUMELE Tău își redescoperă Identitatea. 
 

Mintea și-a „uitat” Originea sa, NUMIREA-CUVÂNTUL,  

Crezându-se o „curgere” de Gânduri și Idei,  

Dar NUMIREA CUVÂNTULUI îi descoperă CHIPUL 
adevărat. 

 

NUMELE Tău, IISUSE, este de acum DORUL Minții mele, 

NUMELE Tău este CĂUTAREA mea, 

NUMELE Tău, IISUSE, este „Odihna” Gândurilor mele.  
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RUGĂCIUNEA NUMELUI Tău este DOR, CHEMARE, 

ÎNTÂLNIRE, 
NUMELE Tău este DUMNEZEIASCĂ IUBIRE,  

NUMELE Tău este LITURGHIE-EUHARISTIE. 

 

Misticile vorbesc de „fixarea” Minții. Filocalia vorbește 

mereu de „Paza Minții”. Fixarea Minții tot prin Minte este o 
„magie a Minții”. Nu Mintea „stăpânește” Mintea, ci 

CUVÂNTUL este Stăpânul Minții. Descoperiți „Aceasta” și 

veți înțelege ce este Isihasmul. Fixați Mintea nu prin Idei tot 

mentale, ci prin CUVINTE SACRE. Pronunțați CUVINTE 

SACRE cu atenție și îndelungat și veți vedea ce efect 
miraculos are asupra „gândurilor” Minții. „Aruncați gân-

durile” în „Focul CUVÂNTULUI SACRU” și „gândurile” se 

vor „liniști” și se vor Sacraliza. Așa-zisele „Repetări” de 

CUVINTE SFINTE sunt în acest sens, recunoscut experi-
mental.  

Psihologii vorbesc de „autosugestia prin Cuvânt”. 

CUVÂNTUL nu este „autosugestie”, ci STĂPÂNUL MINȚII, 

care apoi „sugestionează-comandă” Minții. Mintea are în sine 

„Ascultarea CUVÂNTULUI”, de aceea CUVÂNTUL o poate 
influența până la „comandare”. Hipnoza este tot de la Puterea 

CUVÂNTULUI asupra Minții. Cine descoperă „Puterea 

CUVÂNTULUI” a găsit „calea stăpânirii Minții”. Unii 

folosesc acestea ca „magie până la ocultism”. Cuvântul „rău 
și desacralizat” de asemeni „influențează” Mintea, până la 

declanșarea unor „stări energetice” în Organismul nostru.  

Așa zisele „tehnici psiho-energetice” sunt deja cunoscute. 

Mulți folosesc „magia puterii Cuvântului”. Fiți atenți și nu vă 

lăsați „pradă” acestor magii negative. Cuvântul „cade” în 
magie când este „despărțit” de PERSOANĂ și când din 
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CUVÂNT SACRU trece în „cuvânt păcătos”. De aceea 

Mintea „păcătoasă” are „cuvinte păcătoase-murdare”. Când 
aveți „gânduri negative”, căutați Cuvântul „Duh” corespon-

dent, și repetați- l mereu, și veți vedea cum „răul” scade până 

la atenuare. 

 

Doamne IISUSE, NUMELE Tău mă „izbăvește”  
de tot gândul rău, 

În NUMELE Tău CUVÂNTUL se face STĂPÂNIREA  

Minții mele, 

NUMELE Tău, IISUSE, este ODIHNA Dumnezeiască. 

 
CUVÂNTUL mai are și Taina GESTULUI-RITUA-

LULUI. Punerea în Lucrare a CUVÂNTULUI este GESTUL-

RITUALUL. CUVÂNTUL, de nu este în „GEST SACRU”, 

se face „nociv și profan”. „Tehnicile psihoenergetice” 
folosesc „Cuvinte-Informații” în mișcări-poziții corporale. 

Isihasmul nu are „poziții corporale”, are RITUALUL SACRU 

al CUVÂNTULUI SACRU.  

RITUALUL este „originea” mișcărilor și pozițiilor-

gesturilor corporale. RUGĂCIUNEA Isihastă este ROSTIRE 
de CUVÂNT HRISTIC în RITUALUL SFÂNTULUI DUH, 

ca ÎNCHINĂCIUNE SACRĂ. RITUALUL este CHIP de SF. 

DUH direct. Cine exclude RITUALUL se „lipsește” de Însuși 

SF. DUH. Sunt multe „secte” care fac paradă de SF. DUH, 
dar sunt „dușmănoase” față de RITUALUL SACRU. Unde nu 

mai este RITUAL nici LUCRAREA Harică a SFÂNTULUI 

DUH nu mai este.  

Descoperiți Taina RITUALULUI SACRU și așa veți 

înțelege Taina Trăirii Isihaste. Așa-zisele „tehnici de terapii 
energetice”, cu pase și mesaje, cu gesturi de ridicarea 
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mâinilor și alte poziții corporale, sunt un fel „de reîntoarcere” 

la RITUALUL „pierdut”. RITUALUL este Taina dincolo de 
„poziții corporale”, dar este totodată „urmat” și de „gesturi 

exterioare”. De aceea în RITUAL se fac „anumite mișcări 

ritualice”.  

În RUGĂCIUNEA Isihastă, RITUALUL ISIHAST este 
„DORUL Adânc după DUMNEZEU”, este CHEMAREA 
Adâncă a Lui DUMNEZEU și este AȘTEPTAREA 
ÎNTÂLNIRII cu Învăpăiere de DUH a Lui DUMNEZEU. 
RITUALUL Isihast este GEST SACRU de RUGĂCIUNE de 
NUMIRE CUVÂNT. Aceasta se traduce și în „gesturi sfinte” 
corporale, ca Închinăciuni, ridicarea mâinilor, mătănii, 
prosternări și alte gesturi Rituale. Aveți în vedere însă 
„originea acestora” în RITUALUL SFÂNTULUI DUH ca 
Adevărat RITUAL. 
 
În Biserica Inimii ÎNSUȘI IISUS și SFÂNTUL DUH se ROAGĂ, 

Și Mintea cu propria ei Rugăciune PARTICIPĂ doar 
La LITURGHISIREA LUI HRISTOS în RITUALUL 

SFÂNTULUI DUH. 

MEDICINA ISIHASTĂ 

PÂINEA-Grâul este Taina Medicinii Isihaste 

„Pâinea noastră cea spre Ființă, Dă-ne-o nouă astăzi”, 
zice Rugăciunea TATĂL NOSTRU, Rugăciunea de Origine 
Dumnezeiască, pe care ne-o Dă Însuși DOMNUL HRISTOS 
direct. „Eu sunt PÂINEA VIEȚII” (Ioan 6, 35), zice Domnul 
IISUS. PÂINEA este „Corespondența” în „energii” a PÂINII-

EUHARISTIE. „Cine mănâncă din PÂINEA Aceasta VIU va 
fi în Veci” (Ioan 6, 51).  
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Descoperiți Taina PÂINII și veți descoperi Taina 

Vindecării Medicinii Isihaste.  Dar Pâinea Integrală. De aceea 
noi ca Isihasm indicăm Pâinea din Grâu direct și fără 

„coacere”. (Vezi rețeta din Medicina Isihastă). Fraților, nici 

nu vă dați seama ce miracol Haric este în Grâu-Pâine. Știința 

descoperă și ea că în „făina de grâu” sunt „substanțe ce 

neutralizează toxinele din Organism și le elimină”. Mai mult, 
„oprește evoluția bolilor”. Noi, ca Medicină Isihastă, vă 

„descoperim Taina Harică a GRÂULUI”, ca Terapie. Unii 

indică „Postul total” un anumit timp, în bolile grave și 

obișnuite.  

Noi, ca medicină Isihastă, indicăm mai întâi „un Post cu 
Pâine necoaptă”, și doar apoi să se treacă și la „Postul total” 

ce într-adevăr are mare valoare. Recitiți cu atenție capitolele 

despre Post din Medicina Isihastă. Nu este nici un pericol, 

indiferent de gradul bolii, „un Post de patruzeci de zile”, cu 
Pâine necoaptă” din Grâu Integral.  

Veți vedea ce efecte bune va avea. Mulți poate nu vor 

„suporta” de la început aceasta, dar nu vă lăsați. Începeți cu 

„Pâinea necoaptă” (vezi rețeta din Medicina Isihastă), dar și 

cu puțin miez de pâine obișnuită, fără coajă. Mai adăugați 
câteva nuci și semințe de dovleac și puțină Miere. Și după 

această „aclimatizare”, de vreți cu adevărat  o „dezintoxicare 

adevărată a organismului”, treceți la un „Post de patruzeci de 

zile” doar cu Pâine Necoaptă. Din experimentările avute „și 
cancerul se oprește pe loc” cu acest „Post Haric”.  

Nu neglijați partea SUFLETULUI, că altfel este doar o 

„Terapie pe jumătate”. Trebuie o Medicină în egalitate 

SUFLET și Corp (Recitiți Medicina Isihastă). Nu fiți fixiști. 

Atât cei sănătoși cât și cei bolnavi folosiți această „Terapie 
Isihastă” cu adaptările pentru fiecare în parte și condițiile 
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respective. Dar înțelegeți marea „importanță” a tainei Har ice 

a Pâinii de Grâu Necopt.  
Nu folosiți Grâul încolțit, că este „exploziv” și chiar de vă 

Hrănește, pe de altă parte vă „vatămă mult”. Eventual, după 

„încolțire”, să „reuscați Grâul”, ca să intre „în adormire” și 

doar după aceasta să- l folosiți, măcinându- l și făcându- l Pâine 

Necoaptă. Unii preferă Grâul muiat fără măcinare. Este mai 
bine să fie „măcinat” (dar aveți grijă să nu- l cerneți, ci să fie 

făină integrală). Începeți cu zile mai puține la Început.  

DIALOGUL ÎNTÂLNIRILOR 

Se vorbește de Trei Mistici, 1) Mistica-Mistică, 2) Meta-

fizica Mistică și 3) Teologia Mistică. În fond toate acestea se 

cuprind una în alta, sunt în Deoființa Unicului CHIP al 

Misticii. Mistica-Mistică este RELIGIA PURĂ, ca trecere 
directă la ÎNTÂLNIREA Creației cu DUMNEZEU, care însă 

are în Sine atât toată Metafizica, precum și toată Teologia. Și 

Metafizica și Teologia au de asemenea RELIGIA-MISTICĂ. 

Fără SACRALITATEA Absolută, niciuna nu poate să fie. 
Mulți fac Mistică de „ocazie” sau incompletă și de aceea 

despart până la contrariere cele Trei Fețe-Chipuri Mistice. Nu 

reduceți Mistica la „simplul pietism”, sau la un 

„intelectualism rece și singular”, nici la „teologismul rigid și 

formal”. Mistica este „INTEGRALITATEA Spiritualității”, 
ce le unește pe toate și le Încununează. 

Lumea noastră de astăzi, confuză și destructurată, nu-și 

va găsi „salvarea” decât în „Dialogul Întâlnirilor” Sincere și 

Deschise, prin care se se Recunoască Reciproc, să se 

„completeze” cu ce le lipsește, să se Reîmprietenească, până 
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la UNIREA în CHIPUL UNIC, ce nu este „amestecarea”, ci 

„Comuniunea, Comunicarea și Împărtășirea”. Depășiți 
„prostia spirituală”. Prostia este „mândria fără conținut”, 

umflarea în sine în interior gol. Ca să fii „PLIN”, înseamnă să 

te Umpli de Celălalt.  

Aici este Taina Misticii, UNIREA cu Celălalt prin care să 
te Recunoști pe tine însuți. Prostia de a nu „recunoaște pe 

celălalt” aduce „uitarea de proprie Recunoaștere” până la 
golul interior de „umflare exterioară”. Doar Dialogul Întâlni-
rilor este „leacul prostiei spirituale”. Nu admiteți închistarea 

și închiderea în propriul „gol”. Singularitatea este „gol de 
sine”, în care cazi prin proprii iluzii de sine, până la pierderea 

propriei Personalități.  
Fiți Deschiși, dar nu „pradă” „tuturor influențelor de 

ocazie”. Deschiderea Sinceră trebuie să fie cu totodată 

Atenția de a nu fi „înșelat” de tot felul de „mistificări infe-
rioare și negative”. Doar cine este „Capabil” de Dialogul 

Întâlnirilor va fi capabil și de o Adevărată Mistică, Demnă și 
vrednică de încredere. Mulți fac din „Întâlniri” pricini de 
învrăjbire și războire, până la „oribila ucidere”... Nu admiteți 

„contrarierile inferioare”, nici „bănuielile gratuite și 
feministe”, ca închipuiri false și iluzive.  

Cei „Înțelepți”, totdeauna, se „Înțeleg chiar dacă fiecare 
își păstrează specificul propriu”. Vai de „falșii spirituali” care 
și „Adevărul îl falsifică”.  
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RUGĂCIUNEA 
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PROLOG 
 
 
L-am cunoscut pe Moş-Avva în ultimii săi Ani de Viaţă 

pământească. Deşi nu prea în vârstă, nevoinţa sa ascetică îşi 

lăsase urmele din plin. Nu mai avea vigoarea pe care doream 

eu să o sesizez. O slăbiciune tot mai persistentă punea 

stăpânire pe trupul lui. Avea o paloare galben-albăstruie, dar 

Ochii păstrau o Vioiciune, ca semn al Tainei mistice de care 

era plin. 

La mistici Ochii sunt „ICOANA Vieţii lor”. Un mistic se 

caracterizează nu prin ceea ce ştie, ci prin ceea ce „VEDE”. 

Ultima treaptă mistică este „VEDEREA de Taină”, în care 

este atât Conştiinţa, cât şi ştiinţa şi simţirea. În Creştinism, 

VEDEREA de Taină se mai numeşte IUBIRE. Puţin înţeleg 

această IUBIRE-VEDERE. O zisă Iubire care doar se simte 

nu este încă mistică. Simţirea te amestecă şi chiar te absoarbe 

confuz, pe când IUBIREA-VEDERE păstrează „STAREA 

FAŢĂ în FAŢĂ”, ce lasă neatinse Identităţile IUBIRII. În 
Creştinism, IUBIREA nu este „contopire”, ci paradoxal, 

„Distincţia Celuilalt” în starea sa absolută, faţă de care 

totodată te Distingi. În IUBIRE, doar Distingerea TOTALĂ 

a Celuilalt este IUBIRE, altfel o pierzi, sau cazi în „auto-

iubire”. Zisa „depersonalizare” mistică, în Creştinism este 

tocmai această „Distingere TOTALĂ a Celuilalt”, care ia 

„locul prim” şi prin care tu te Identifici apoi. IUBIREA se 

VEDE, dar numai prin „OCHII de VEDERE ai IUBIRII”, 
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pe care doar misticii adevăraţi o cunosc. Misticul atât 

IUBEŞTE cât VEDE şi VEDE atât cât IUBEŞTE. Când te-ai 

ÎNTIPĂRIT în VEDEREA unui mistic, te-ai ÎNTIPĂRIT şi 

în IUBIREA lui. Această ÎNTIPĂRIRE, pe care noi o numim 

ICONICUL mistic, este Taina Vieţii mistice Creştine. Dar 

OCHII VEDERII IUBIRII mistice au altă „optică”, în care 

este de fapt toată mistica de Taină.  

Se zice că PUTEREA Vieţii este „IMAGINAŢIA”, din 

care ies Voinţa şi Acţiunea. Imaginaţia este o reflectare tocmai 

a VEDERII în Sine. VIAŢA nu poate fi fără VEDEREA 

CELUI din care s-a NĂSCUT şi pe care de fapt îl TRĂ-

IEŞTE. VIAŢA este posibilă doar dacă OGLINDEŞTE 
permanent CHIPUL CELUI din care are VIAŢA. Noi după 

păcat, am pierdut VEDEREA directă şi am rămas cu 

nostalgia ei, care este „Închipuirea”, Imaginarea în compen-

saţie. VIAŢA este pe SUPORTUL CHIPULUI ORIGINII 

şi de aici ies toate potenţele Vieţii. MEMORIILE VIEŢII 

sunt în SUPRAMEMORIA VEDERII CHIPULUI ORIGINII. 

Când VIAŢA nu-şi mai AMINTEŞTE aceste MEMORII, se 

pierde. Păcatul a despărţit şi a distanţat CHIPUL de MEMO-

RIILE ce ies din el. MEMORIILE, în lipsa CHIPULUI, Îl 
RECONSTITUIE ca Imaginaţie şi chiar ca Închipuire. Mis-

ticul ajunge să recapete VEDEREA directă a CHIPULUI, 

fără să mai fie nevoie de Imaginare şi Închipuire. Păcatul ne-a 

redus doar la o „Vedere prin Memorii”. Misticul are 

VEDEREA „Transmemorială”, dincolo şi peste Memorii. 
La Moş-Avva am surprins în Ochii săi tocmai această 

VEDERE de Taină. 

– Fiule, îmi spunea el, Viaţa noastră este o „Desfăşurare  

de Memorial” al Chipului nostru şi totodată o VEDERE a 

RĂSPUNSULUI nostru. În Chipul nostru Personal avem 
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toată Viaţa, dar care nu se Împlineşte  dacă nu ia Chipul 

RĂSPUNSULUI Propriu, care este tocmai VEDEREA 

directă. Dacă nu ajungi să „VEZI CHIPUL VIEŢII FAŢĂ 

către FAŢĂ”, rămâi tot la „Memorialul de Imaginaţie şi 

Închipuire”, ce înseamnă că nu te-ai dezvoltat, nu ai Născut 

CHIPUL din „Sămânţă”. Să te ÎNTÂLNEŞTI cu CHIPUL 

VIEŢII, nu doar să- l ai ascuns ca Memorial, este Menirea 

Vieţii noastre. Şi CHIPUL VIEŢII în noi, Creaţia, este în 

primul rând CHIPUL Lui DUMNEZEU, faţă de care Chipul 

nostru Personal trebuie să RĂSPUNDĂ, să VADĂ. Într-

adevăr, un mistic nu mai trăieşte cu închipuiri şi imaginaţii, ci 

dintr-o REALITATE concretă, care se VEDE direct. Cât 

poţi ACUMULA din această VEDERE REALĂ este ÎMPLI-

NIREA Vieţii tale. 

Dar trebuie bine evidenţiat faptul că VEDEREA de Taină 

este IUBIREA. Doar pe Cel care Îl IUBEŞTI îl poţi VEDEA 

„dincolo de tine”. VEDEREA mistică este „VEDEREA 

dincolo de tine”, care face posibilă VEDEREA directă a 

tuturor celorlalţi. Noi Vedem prin noi Înşine, fapt ce ne 

preface Realitatea cu propriu subiectivism.  

Mai mult, în această VEDERE mistică este o TĂRIE 

suprafirească, o NECLINTIRE, o PERMANENŢĂ. Noi în 

general avem mereu sentimente şi păreri schimbătoare.  

A VEDEA CEVA NESCHIMBAT este o Taină. Doar 

DUMNEZEU este ACELAŞI absolut. Omul Duhovnicesc se 

apropie şi el de acest CHIP  al PERMANENŢEI. CHIPUL Lui 

DUMNEZEU din Om este IUBIREA, ce este NESCHIM-

BABILĂ. Când VEZI prin IUBIRE, nu te mai schimbi, ci ai 

tocmai acea TĂRIE Neclintită şi demonii sunt neputincioşi 

în faţa acestei TĂRII de Taină.  
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Pe Moş-Avva5 îl vedeam eu începătorul Ucenic, prin 
acest Caracter, ce copleşea pe toate celelalte.  

 
„OCHI mai adânci ca marea; necuprins de Cer; pă trun-

zători ca fulgerul; TĂRIE neclintită; IUBIRE permanentă”.  
 
– Să nu te scârbeşti de mine, Fiule, îmi spunea adesea 

Moş-Avva, că vezi un Bătrân neputincios, Om obişnuit ce se 
apropie de trecerea pământească. Nu căuta la mine „Darurile 
Harismatice”. Dacă poţi să Vezi în mine puţina mea IUBIRE 

pentru DUMNEZEU, îmi vei vedea Chipul meu propriu-zis. 
Monahul, Fiule, este această CĂUTARE a IUBIRII de 

DUMNEZEU. Toate zisele nevoinţe ale unei întregi Vieţi 
pământeşti se văd în RODUL acesta: „câtă IUBIRE de 

DUMNEZEU ai câştigat”. Şi să ştii, Fiule, că mai ales la 
sfârşit, se va separa aşa de tare „omenescul” de acest 
„Supraomenesc-IUBIRE de DUMNEZEU”, încât treci prin 
cea mai dură probă a Vieţii şi tocmai aici constă Taina. 

Omenescul în sine ca Fire de Creaţie, rămâne închis şi chiar 
contrar, dacă nu se depăşeşte în Supraomenesc. Doar 
DUMNEZEU este: „EU SUNT CEL ce SUNT” (Ieş. 3, 14). 
Creaţia este: „Sunt ceea ce voi FI”. Acest „Ce voi FI” este 
RODUL Vieţii, este IUBIREA de DUMNEZEU. Noi vom 

rămâne Omenescul simplu, şi doar Transfigurarea prin 

IUBIRE ne va da Chipul ÎMPLINIRII. Iată, Fiule, eu sunt la 
momentul când se face „separarea” totală dintre Omenescul 

                                                                 
5
 Denumirea de Moş-Avva este specificul Carpatin, după tradiţionalul 

Dacic, în care MOŞUL era ÎNŢELEPTUL Lui DUMNEZEU. Marele Preot 

Traco-dacic se numea Marele MOŞ şi toţi Pustnicii se numeau, de 

asemenea, Moş-Pustnicii. În Creştinism, este numele de Avva, şi păstrarea 

ambelor denumiri este ca Moş-Avva, ce se folosea mai mult în vechime, 

printre Pustnici. 
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meu şi IUBIREA-Supraomenescul meu. Noi, Creaţia, suntem 
o Natură Creată în care se Întrupează CHIPUL Lui 

DUMNEZEU şi din această UNIRE se Nasc Sufletul şi 

Corpul nostru. Omul este „Ţărână-Natură” în care se 
SUFLĂ CHIPUL Lui DUMNEZEU şi din această Întrepă-

trundere de Taină se Creează Sufletul şi Corpul nostru. 
Noi suntem astfel Fiinţe Personal-Individuale, cu PECETEA 
CHIPULUI Lui DUMNEZU şi cu Pecetea Lumii-Naturii 

Create, cu Supramemoriile DIVINE şi cu Memoriile Lumii 

Create. În toată Fiinţa noastră Suflet-Corp sunt Supramemo-
riile CHIPULUI DIVIN şi totodată Memoriile Naturii Create, 
care datorită păcatului adamic, nu mai sunt în „legătură 

direct conştientă”, ci „învăluite”, datorită „orbirii” Fiinţei 
noastre. Viaţa noastră este „Calea dintre CHIPUL Lui 

DUMNEZEU şi Chipul Naturii Create”, care se Împlineşte 
când CHIPUL Lui DUMNEZEU şi Chipul Creat se 

ÎNTÂLNESC şi se VĂD. Dar în acest moment de VEDERE 
de Taină se face o „înfricoşată separare” dintre CHIPUL 
Lui DUMNEZEU şi Chipul Creat, ca să nu se confunde 

DUMNEZEU cu Făptura Creată. Este în noi un „Hotar 

transcendental” între DUMNEZEU şi Creaţie, o „prăpastie 

de netrecut” şi, paradoxal, la acest „Hotar” se face şi 
ÎNTÂLNIREA dintre DIVIN şi Fiinţa Creată. Misticii antici 
vorbesc de acest „gol transcendental”, în care te mistui şi 
din care Înviezi. Aici este şi „originea morţii”. În mod normal, 
nu există „moarte”, ci trecere prin „separarea hotarului 

transcendental”, prin care Fiinţa Creată se Vede „goală de 
DIVIN”, ca o „dezbrăcare de CHIPUL DIVIN”, ce lasă 
Fiinţa Creată într-un „gol înfricoşător, ca o moarte”. Fiinţa 
Creată doar pe „SUPORTUL” PECETEI CHIPULUI DIVIN 
poate exista, altfel „cade în prăpastia-goliciunea transcen-

dentală”, tocmai „chipul morţii”. Chiar dacă nu era „păcatul”, 
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Fiinţa Creată trebuia să „treacă prin separarea de la 

Hotarul transcendental”, ca posibilitatea IDENTIFICĂRII 

neamestecate dintre DIVIN şi Chipul Creat, când Conştiinţa 

Creată VEDE PECETEA CHIPULUI Lui DUMNEZEU ca 
net distinctă de Chipul Creat. Păcatul forţează această 
„separare” şi mai mult, mai face şi o „separare de Natura-

Corpul Sufletului”, ca „dublă moarte”. 
Fiule, şi Sfinţii mari erau înfricoşaţi de momentul acestei 

„treceri transcendentale”, ca o „separare de DIVIN şi o rupere 

de Natura Creată”, ca „dublă prăpastie de la Hotarul ultim”. 
În mistica noastră Creştină, cel mai important fapt este 
„neamestecarea” DIVINULUI cu Făptura Creată. Panteiştii 
antici au idealul mistic al „absorbirii creaţiei în Însuşi Divin”, 
lucru de neadmis în Creştinism. De aceea, mistic Creştin, 
ultima „probă mistică” este tocmai această „separare netă 

dintre DIVIN şi Creaţie”, de la „Hotarul-prăpastia transcen-
dentală” şi marii Sfinţi trebuie să „treacă prin FOCUL Hota-
rului transcendental”, din care să ÎNVIEZE la Conştiinţa 

Veşnică a NEAMESTECULUI DIVIN şi Creaţie, dar  
la o UNIRE-ÎMPLETIRE de CHIP şi PARTICIPARE, 

ÎNTÂLNIRE-VEDERE fără absorbire, tocmai prin 
DISTINCŢIA netă dintre DIVIN şi Natura Creată fiind 
Taina VEDERII-IUBIRII Nemuritoare. 

În mistica specific Creştină, doar „DISTINCŢIA” dintre 
CHIPUL DIVIN şi Chipul Creat poate face „LEGĂTURA 

VEDERII-IUBIRII Veşnice”. De aici „trecerea prin sepa-

rarea ultimă”, când Fiinţa Creată se „dezbracă de PECETEA 
CHIPULUI DIVIN” şi se Vede „goală pe sine”, prin această 
„dublă Vedere” căpătându-se „CONŞTIINŢA ÎNVIERII 

Veşnice”. 
Ultima treaptă a misticii Creştine este paradoxal, tocmai 

această „separare mistuitoare”, în care Supranaturalul 
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DIVIN se separă de Naturalul Creat, şi Fiinţa Creată trece 
prin „DISTINCŢIA de Hotar-prăpastie” dintre DIVIN şi 
Creaţie. 

Omul trebuie să treacă prin „Prima Judecată a separării-

distincţiei dintre DIVIN şi Creaţie”, urmând apoi şi 
„judecata de adaus a păcatului”. 

Iată, Fiule, acum, spre sfârşitul Vieţii mele pământeşti, 
vei vedea tot mai mult această „separare-distanţare” 

dintre HARUL DIVIN din mine şi Natura goală stricăcioasă 
şi păcătoasă a mea. Eu însumi voi trăi cu dureri înfricoşătoare 

această „separare”, care îmi va statornici CONŞTIINŢA 
Veşniciei. 

Trebuie să trec prin „FOCUL Hotarului” dintre DIVIN 
şi Natura Creată, să se Vadă net şi clar ce sunt eu ca Natură 

creată şi ce este clar şi net DUMNEZEIREA cea 

DINCOLO de Creaţie. 
Acum, Fiule, se va vedea şi câtă IUBIRE de DUMNEZEU 

am acumulat, cât pot eu să fiu neabătut în această 

IUBIRE, chiar trecând prin „golul-prăpastia ultimă”. Unii 
Sfinţi vorbesc de „focul iadului” din ceasul morţii, alţii chiar 
de un iad cu mult timp înainte de moarte. Bolile şi marile 
încercări ale multor Sfinţi sunt grăitoare în acest sens. 

Misticul Creştin nu este un „iluminat absorbit în Divin”, 
ci o „Cale de DISTINCŢIE tot mai VIE dintre DIVIN şi 

Natura Creată”, aparenta „separare transcendentală”, făcând 
posibilă Adevărata IUBIRE dintre Fiinţa mea şi DUMNEZEU.  

Trebuie să treci prin „Smerenia ultimă”, altfel nu vei 
avea CONŞTIINŢA adevărată a Veşniciei. Se spune că în 
acest moment al „Hotarului ultim” se fac uimitoare şi înfrico-
şătoare „Prefaceri”. Treci prin FOCUL Supraarzător DIVIN, 

ca să te ÎMBRACI în ÎNVIEREA VIEŢII Veşnice. Este aşa 
de grea acea clipă, încât chiar DOMNUL HRISTOS în 
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Grădina Ghetsimani a avut o stare de teamă. Este DESCO-
PERIREA în totalitate a „Hotarului dintre DIVIN şi Creaţie”, 
când tu ca Natură Creată te Vezi „separat total” în Supra-

infinitul DIVIN, ca un suspendat deasupra unei „prăpăstii 
absolute”. Aceasta este zisa ILUMINARE, în sensul nostru 
Creştin, când capeţi CONŞTIINŢA pe Veşnicie a ceea ce eşti 

tu ca Natură Creată faţă de DIVINITATEA care te-a Creat. 

Misticile antice visează la o Unire-absorbire preafericită în 
Divinitate. Creştin, doar după Prefacerea trecerii prin acest 
„Hotar transcendental” are loc şi o „COMUNIUNE cu 

DIVINITATEA”. 

Aşa, Fiule, în mistica noastră Creştină, vei vedea 
„BALANŢA dintre Creaţie şi DIVINITATE”, deasupra 
PRĂPASTIEI transcendentale înfricoşătoare. Fericit care va 
ÎNCLINA pe TĂRÂMUL Veşniciei. Şi eu, Fiule, mă pregă-
tesc să intru la „CÂNTĂRIREA Veşniciei”, unde dezbrăcat 
de Însăşi CHIPUL DIVIN, doar cu Propriul meu Chip de 
Creaţie, să se VADĂ cât am Crescut Viaţa Dăruită de 
DUMNEZEU şi câtă IUBIRE am acumulat. Fiinţa mea 
Personală, fără nimic, se va CÂNTĂRI, doar IUBIREA fiind 
Propria mea greutate. 

Antici vorbesc de „golirea totală de sine”. Noi, Creştinii, 
vorbim de „DISTINGEREA absolută” dintre DIVIN şi 
Natura Creată. 

Trebuie să te Vezi pe tine Făptura, fără „nimic”, ca să te 
poţi UMPLE de DIVIN. „Nimicul” în sens Creştin, nu este 

nici „golire, nici anihilare”, ci „separarea absolută” dintre 
DIVIN şi Natura Creată, ca „Hotar transcendental”, ca 
„nimicul prăpastiei absolute”, care-ţi va da CONŞTIINŢA 

Veşniciei. 
Fiule, îmi pare rău că tu, ca Ucenic începător, mă găseşti 

tocmai la momentul trecerii „Hotarului ultim”. Ce  o să vezi la 
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mine, decât ultima zbatere dintre DIVIN şi Creaţie, când se 
face tot mai mare „prăpastia dintre cele două Realităţi”... 

Stricăciunea până la „nimicul de Creaţie” se va accentua 
tot mai mult, şi tu vei fi contrariat în Idealul tău de „mistică 

supranaturală”. Am avut şi eu din plin „Supranaturalul 

DIVIN” în Urcuşul meu Duhovnicesc, dar acum trebuie să-l 

las şi să rămân „nimicul de Creaţie”, ca să pot VEDEA 

SUPRAPLINUL DIVIN. 
Dacă vei putea suporta acest contrast, vei avea ocazia să 

pricepi cea mai mare Taină a misticii Creştine.  
Nu miracolul este Chipul meu Duhovnicesc, ci 

„Distingerea” netă şi clară dintre DIVINUL Cel DINCOLO 
de Creaţie şi Natura separată de Creaţie. Nu este o 

„despărţire”, ci o „separare-distincţie” de Taină, prin care să 
se evidenţieze fără confuzie CREATORUL de Creaţie. În sens 
Creştin, FIINŢA CREATORULUI nu se poate amesteca 

niciodată cu Fiinţa Creată şi de aceea ÎNTÂLNIREA dintre 
Făptură şi CREATOR se face prin DISTINGEREA maximă a 
lor. La acest „Hotar de DISTINGERE absolută” se poate avea 
VEDEREA CELUI NEVĂZUT. La acest Hotar, Conştiinţa 

ta de Făptură îşi capătă Permanenţa proprie, prin care nu 
va mai avea „iluzia şi confuzia” dintre MIRACOLUL DIVIN 
şi „firescul de creaţie”. Până ajungi la acest „Hotar al 
absolutului”, îţi trebuie într-adevăr şi Miracole, dar acum, în 
faţa Hotarului, „separarea” netă este singura DISTINCŢIE 
SUPRAMIRACULOASĂ. 

Normal, această „DISTINCŢIE absolută” trebuie să o ai 
înainte de moarte, ca moartea să nu fie lipsită de „VEDEREA 
de DINCOLO”. Din cauza păcatului, majoritatea mor fără 

„VEDEREA de Taină”, care va produce o suferinţă în plus.  
Paradoxal, acum la sfârşit, când se pare că am acumulat 

„totul”, văd cu surprindere că „nu am nimic”. Este şocantă 
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această constatare. Ce sunt eu Făptura faţă de DIVINITATE? 
Eu ca Natură de Creaţie sunt cu totul „Altceva” decât 
DIVINUL şi acest „Altceva separat” va revela „prăpastia de 
netrecut” dintre DIVIN şi Creaţie. Am crezut că am în mine 

„DIVINUL”, că sunt DIVINUL şi într-un Chip al meu de 
Creaţie, că l-am purtat şi l-am deschis în propria mea 
Personalitate. Aşa este, DIVINUL S-a REVĂRSAT şi în 
Făptura mea. Dar trebuie să vină momentul când să se 
DISTINGĂ ce sunt „Eu Făptura” faţă de DIVIN, ca să nu 

se confunde una cu alta. În sensul nostru Creştin, trebuie ca şi 
Făptura să se „Reverse în DIVIN”, ca Răspuns de Asemănare. 
Dacă Natura Creată este „neutră” şi Ogorul în care 
DIVINUL se SEAMĂNĂ pe Sine, trebuie să vină momentul 
când DIVINUL să fie „neutru” şi Natura Creată să se 

„Semene” în DIVIN. Aceasta este „INTRAREA Făpturii 

în DIVIN”. Anticii vorbesc de o „reabsorbire” a DIVINULUI 
din Natura Creată. Creştin, nu este o absorbire, ci un „Supra-
miraculos”, în care Natura Creată INTRĂ în VEDEREA 

DIVINULUI prin ÎNTÂLNIREA FAŢĂ în FAŢĂ. Absor-
birea nu este nici vedere, nici întâlnire, ci o anihilare de 
creaţie în impersonalul Divin. În Creştinism, Taina ultimă 
este tocmai DISTINCŢIA absolută prin VEDEREA FAŢĂ 
către FAŢĂ a CELUI de DINCOLO cu Cele de „Dincoace”. 

Dar după cum am mai amintit, OCHII VEDERII absolute 

sunt IUBIREA. În Creştinism, IUBIREA nu este „contopirea 
în celălalt”, că atunci nu mai ai de fapt iubire, ci contopire. 

IUBIREA în sens Creştin este „DISTINGEREA absolută a 

Celuilalt” faţă de tine. Când poţi VEDEA total pe Celălalt, 
fără să-l absorbi, fără să-l prefaci cu propriile tale simţă-

minte, atunci vei descoperi IUBIREA. În general, noi vedem 
şi simţim ce dorim şi ce asimilăm pentru propriul interes.  
A VEDEA peste toate acestea, nu din interesul nostru, ci 
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pentru „Totalitatea Celuilalt”, este Taina IUBIRII. Dar ca să 
Vezi „Totalitatea Celuilalt”, trebuie să treci printr-o paradoxală 

„separare absolută”, nu de „despărţire”, ci de „Distingere”, în 
care Tu să poţi „lăsa total pe CELĂLALT”, iar Tu să fii 

„alături total” şi între Tine şi Celălalt va apărea astfel o tai-
nică VEDERE-IUBIRE. Cea mai mare suferinţă a Creştinului 

este „întunericul-nevederea”, că înseamnă neîntâlnirea 

IUBIRII. Doar IUBIREA cu VEDERE este IUBIREA Ade-
vărată. Dacă nu- l VEZI pe Cel IUBIT, te autoamăgeşti cu o 

mascată „autoiubire”. A absorbi sau a te absorbi în Celălalt 
este, de fapt, o „autoiubire”. Întunericul este neiubire şi doar 
VEDEREA este IUBIRE. 

IUBIREA este însăşi Firea Fiinţei Create; este Chipul 
Personal şi Individual al Fiecăruia. Fiecare IUBEŞTE în 

Chipul său propriu. Atâta ai „Crescut”, câtă IUBIRE ai 

Deschis în tine. Zisul „Sinele-Entitatea” ta este această 

IUBIRE-Conştiinţă Personală. Când ajungi la „Hotarul Veş-

niciei”, Cel ce Distinge în tine este acest Personal-IUBIRE. 
Este mare Taina IUBIRII. Are capacitatea Fiinţială de a 

IEŞI şi peste tine, de a se ÎMPĂRTĂŞI şi Altuia, de a 

Acumula şi încăpea în sine tot ce IUBEŞTE. IUBIREA este 

Interiorul şi Exteriorul şi peste  acestea. IUBIREA are 

DUHUL Memorial şi totodată Eul Personal-Activul propriu. 
Pe Chipul IUBIRII Vine şi HARUL SFÂNTULUI DUH. 

IUBIREA noastră de Creaţie are VEDEREA Fiinţialită-

ţii de Creaţie, dar totodată, prin CHIPUL PECETEI DIVINE 

SUFLAT de DUMNEZEU la Naşterea ta, poate Distinge şi 

ARĂTAREA DIVINULUI. 

Fără SUPORTUL DIVIN, Ochii noştri nu Văd 

DIVINUL, ci sunt orbi la LUMINA DIVINĂ. Păcatul a 

orbit Vederea Creaţiei. Cu cât IUBIREA noastră de Creaţie 
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Acumulează în Sine tot mai mult PECETEA CHIPULUI 

DIVIN, cu atât VEDE Cele DINCOLO de Creaţie. 
Sfinţii Părinţi Creştini vorbesc de HARUL SFÂNTULUI 

DUH, care dă VEDEREA peste Fire. La „Hotarul Veşniciei”, 
rămâne doar „IUBIREA ta” în „separare totală” faţă şi de 
HAR, dar fără să te „părăsească de fapt HARUL”. Acum se 
VEDE ce este IUBIREA ta, dacă a Crescut în „Tărie şi 

neclintire”. 
Peste „Hotarul transcendental” tu, Făptura, nu poţi trece, 

dar CHEMI ca DIVINUL să TREACĂ la tine. Aici este Taina 
noastră. DIVINUL VINE la tine dacă tu ÎNTINZI IUBIREA 

ta proprie, pe care DIVINUL să o facă „PUNTE”. 
O, Taină minunată! 
Tu, stricăcios şi lipsit de toate, ÎNTINZI o „fărâmă de  

IUBIRE de Creaţie”, care se face „PODUL Suprafiresc” 

peste „prăpastia Veşniciei”.  
Aici este Taina LITURGICULUI Creştin. DIVINUL S-

a Revărsat în Creaţie şi a „FĂCUT Lumea”, dar Lumea 
trebuie să dea şi ea un RĂSPUNS propriu de Creaţie, care va 
fi „TRUPUL DIVINO-Creaţie”, ce va „LEGA” Creaţia de 
DIVINITATE. 

„Fărâma” ta de IUBIRE de Creaţie este CHIPUL 

Nemuritor din tine. Pe acest CHIP VINE DUMNEZEU de 
DINCOLO şi-l face EUHARISTIE-TRUPUL DIVINO-

Creaţie. De aceea Creştinul fără ÎMPĂRTĂŞIREA din 

TRUPUL Lui HRISTOS este lipsit tocmai de „LEGĂTURA” 

peste „prăpastia Veşniciei”.  
În sens Creştin, Viaţa Fiecăruia este tocmai „Creşterea 

IUBIRII proprii”, care să fie făcută la „Hotarul Veşniciei”, 
în TRUPUL-PUNTEA Veşniciei. Acum, la „Hotarul Veşni-
ciei” ţi se „Cântăreşte IUBIREA proprie” şi dacă poate 
ÎNTRUPA pe HRISTOS, eşti „izbăvit de întunericul morţii”. 
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O, Fiule, iată-mă şi pe mine la „Hotarul Veşniciei”, lipsit 

de toate chipurile lumii prin care am trecut, îmbrăcat doar cu 
„Haina IUBIRII mele”, care este ruptă şi murdară şi nu-mi 
acoperă tocmai părţile cele mai ruşinoase ale păcatelor mele. 
Mă Văd doar această „Fărâmă de IUBIRE” în Faţa „Nes-
fârşitului Veşniciei”. Acum, dacă DOMNUL HRISTOS va 
Săvârşi LITURGHIA Veşniciei mele şi Se va ÎNTRUPA în 

Prescura-IUBIREA mea, voi „Păşi” peste Hotarul Veşniciei.  
Aşa, Fiule, să nu cauţi la mine Nevoinţele şi Harismele 

Vieţii mele de până acum, ci singura „Neclintire a IUBIRII 

mele”. O IUBIRE care nu mai are nimic din lume, la 
„HOTARUL DIVINULUI”, unde este „prăpastia Veşniciei”.  

Până acum, Nevoinţele şi Virtuţile  îmi Zugrăveau 
IUBIREA. Acum mă „dezbrac de toate” şi rămân doar în 
„Cămaşa IUBIRII”. Până acum RUGĂCIUNEA mea era 
prin Nevoinţele Duhovniceşti, acum este prin „singura 

IUBIRE”, atât cât este. 
Acum, Fiule, mă ROG cu Adevărat, deşi pare o 

Rugăciune săracă şi fără culorile Harismatice, la care 
jinduiam. Fiule, ai ocazia să vezi Taina misticii Creştine, de 

la „sfârşitul” ei, nu de la început. Ca începător şi pe „Drumul 
Duhovniciei” eşti animat de Nevoinţe şi chiar performanţe 
ascetice. Te crezi tare şi puternic şi vigoarea tinereţii te ajută 
să faci lucruri deosebite, care atrag cu adevărat şi unele 
Daruri Harismatice. Mă întreceam pe mine în post şi 
privegheri, în Rugăciuni neîncetate şi în retrageri totale. 
Acum, la sfârşitul Drumului meu, am rămas doar cu 
IUBIREA, care se alege ca Untul deasupra, doar o pojghiţă, 
sau doar câteva picături de grăsime. Fiule, tu să te sileşti să 

mergi cu insistenţă pe „Drumul Duhovniciei” fără oprire, 
ştiind de acum care este „RODUL”. Să ai în vedere RODUL 
de la capătul Vieţii, de unde începe de fapt „Veşnicia”. 
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Moş-Avva, deşi în ultimul timp nu mai putea sluji Sfânta 
Liturghie, cerea să se ÎMPĂRTĂŞEASCĂ în fiecare 

Duminică şi Sărbătoare şi chiar de două ori pe săptămână.  
– Fiule, acum Trăiesc şi eu mai adânc Taina SFINTEI 

ÎMPĂRTĂŞANII. Până acum mă lăsam în RITUALUL 

Liturgic fără să fac vreo Teologie specială. Eram conştient de 
Taina EUHARISTIEI ca ÎMPLINIREA IUBIRII DUMNE-

ZEIEŞTI şi a Iubirii de Creaţie , din care începe DESCHI-

DEREA Veşniciei. Dacă TRUPUL Lui HRISTOS este 

Supracosmic, Cosmic, Bisericesc şi Pământesc, acum 
pentru mine mai este „PUNTEA peste prăpastia Veşniciei”.  
Şi dacă puţina mea IUBIRE nu va fi suficientă să dea TRUP 

Lui HRISTOS, eu nu mă văd în TRUPUL Lui, ca 

„Mlădiţa în BUTUCUL VIEI”. Acum este „LITURGHIA 

Veşniciei” mele. DOAMNE, ce Taină este acest „Hotar al 
Nesfârşitului”. Acum implor pe Sfinţi să mă ajute cu 
Rugăciunile lor. Acum mă Plec în cea mai de jos închinare, ca  

MILOSTIVIREA DIVINĂ să fie cu mine. Acum, alerg ca la  

ultima Nădejde, la Ocrotirea MAICII DOMNULUI, Cea 

care are IUBIREA de MAMĂ, care biruie toată frica. 
O Taină a Veşniciei, care de acum DESCHIZI UŞA 

VIEŢII! 

 
  



207 

 

Fiinţialitatea RUGĂCIUNII: 
RITUALUL Rememorării ORIGINILOR 

  
„La început FIUL a făcut o ÎNGEMĂNARE şi cu un 

Chip de Fiu de Creaţie, peste care Însuşi TATĂL a 
PECETLUIT Absoluta Sa SĂRUTARE... UNICUL FIU în 

Două FEŢE, DIVIN şi Creaţie, iată TAINA Lumii...”. 
 
O, Taină minunată! În DUMNEZEIRE totul este 

IUBIREA TATĂLUI pentru FIUL în totodată PURCE-

DEREA-PURTAREA DUHULUI SFÂNT şi în Creaţie de 
asemenea totul este IUBIREA FIULUI care Se DĂRUIEŞTE 
şi Se face Lume. 

 
„CHIPUL de Om este CHIPUL Meu DIVINO-

Creaţie”. 
 
CUVÂNTUL-FIUL COBOARĂ din DUMNEZEIRE pe 

Pământ. El VREA ca prin ÎNTRUPAREA în Chipul Omului 

să Se ARATE şi într-un CHIP PERSONAL. O, ce ICOANĂ 
va fi acest CHIP! Chipul de Om este ALES să fie tocmai 
CHIPUL de ARĂTARE DEPLINĂ a DIVINULUI. 

O, ce ICOANĂ va fi DUMNEZEU ÎNTRUPAT în Chip 

de Făptură! 

VEDEREA Lui DUMNEZEU începe de pe Pământ. 
 
– CHIPUL Meu de CREATOR este totodată DIVIN şi de 

Creaţie şi în acest CHIP UNIT Eu Creez Lumea. 
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EU sunt CHIPUL FIINŢIAL UNIC al Creaţiei, şi toată 
Creaţia este în „De-o-Creaţio-Fiinţa” CHIPULUI Meu de 

DUMNEZEU Coborât în Creaţie. 
 
Şi Îngerii şi Natura şi Omul ca Făpturi sunt în CHIP 

FIINŢIAL al MEU de FIU de DUMNMEZEU şi Fiu de 

Creaţie în UNIRE. ÎNRUDIREA dintre DUMNEZEU şi 
Creaţie este CHIPUL Meu şi tot acesta este Înrudirea pe 

care o are Creaţia în sine.  
 

Chipul Pământului este Însăşi Destinaţia Creaţiei Mele, 
şi tocmai Coborârea Mea în Chipul Pământului este „Chipul 

în Sine de Creaţie”.  
De aceea Eu sunt CREATORUL DUMNEZEU şi 

ASEMĂNAREA Lui Creată. 

NUMELE şi CHIPUL Meu de DIVIN-Creaţie este 
Originea Lumii. Şi Omul este Chipul în care Eu-FIUL-

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU mă voi ARĂTA. 
 

Chipul Omului este „Chipul de Filiaţie”. 
 
„Natura-Fiinţa Umană Unică” este „Chipul FIULUI 

Lui DUMNEZEU”, care ASUMĂ şi un Chip de Creaţie, 
care nu este posibil decât ca un „Chip-Înrudire”, tocmai 
CHIPUL de FILIAŢIE în Sine, ce se transpune şi într-un 

„Chip de Filiaţie de Creaţie”. 
În Însăşi DUMNEZEIRE, FIINŢA DIVINĂ nu este într-

o IPOSTAZIERE oarecare, ci într-un ANUME CHIP, de 
TATĂL, FIUL şi SFÂNTUL DUH. PERSOANA este tocmai 
Taina acestui „ANUME CHIP”. 

FIUL-CUVÂNTUL DIVIN este „coborârea Lui DUM-

NEZEU înspre Creaţie”. CUVÂNTUL DIVIN nu este doar 

un „instrument de creaţie”, ci este un „CHIP în Sine” ce dă 



209 

„Chip Creaţiei”. Omul este considerat „CUVÂNT Ipostaziat-
Personalizat”. 

 

Ce a SUFLAT DUMNEZEU în Adam-Omul? A SUFLAT 
tocmai „CHIPUL de FILIAŢIE”. 

În Natura Creată (ţărâna din care s-a făcut Omul) nu 

putea să intre Însuşi DIVINUL, ci „ÎNRUDIREA cu 

DIVINUL”, ce este CHIPUL de FILIAŢIE DIVINĂ, care 
se DĂRUIEŞTE Omului, ca „Uşa transcendentală, puntea 

peste hotarul transcendental, fereastra SFÂNTULUI DUH 

prin care să intre HARUL DIVIN”. Omul astfel investit cu 

CHIPUL CHIPULUI Lui DUMNEZEU, poate „să Răspundă-

Vorbi”, tocmai „Chipul DIVINITĂŢII”, adică „CHIPUL 
Răspunsului-Dialogului”. OCHIUL Lui DUMNEZEU în 

Om este acest „CHIP SUFLAT”, care Creează totodată şi un 

„Ochi propriu de Creaţie”, încât „Văd unul prin altul”, ca 

„ÎNTÂLNIRE DIVINO-Creaţie”. 
Omul nu poate vedea direct DIVINUL, ci prin 

„OCHIUL de ÎNRUDIRE-ÎNTÂLNIRE”, de aceea Omul 

are „OCHI DIVINO-Creaţie” şi nu Ochi de DIVIN sau de 

Creaţie în separare.  

Omul nu se poate „oglindi în goliciunea sa doar de 
Natură Creată” şi nici direct în DIVIN, ci prin „COMUNUL 

DIVINO-Creaţie” al CHIPULUI SUFLAT în Om. Subiectul 

-Persoana Omului este doar această „Relaţie DIVINO-

Creaţie”. 
Chipul de Filiaţie înseamnă tocmai „Chipul de Relaţie”, 

care este tocmai Chipul de Persoană Creată, ca „ÎNRUDIRE” 

cu CHIPUL de RELAŢIE INTRAFIINŢIALĂ DIVINĂ a 

FILIAŢIEI DIVINE, ce este „dincolo” de perceperile noastre, 

în Creaţie fiind „traducerea-transpunerea Creativă”. 
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Omul are astfel „CHIP ICONIC”, CHIPUL SACRULUI, 

„ÎNTÂLNIRE DIVINO-Creaţie”, fără amestecare, dar în 

„ÎNRUDIRE de CHIP”. 

RAIUL-Chipul Omului 

DUMNEZEU a Creat Cosmosul-Natura cu toate formele 
şi Făpturile şi apoi pe Om, pe care mai mult l-a aşezat şi într-un 

„LOCAŞ al Omului”, numit RAI. Omul este „deosebit” de 
Natură prin „SUFLAREA DIVINĂ” şi încă deosebit prin 

„Chipul RAIULUI”. Omul cu SUFLAREA DIVINĂ nu 
putea sta în „Natura goală”, ci într-o „Natură Umanizată-

RAIUL”. Omul nu este simplă Natură, ci „TEMPLU al 

SUFLĂRII DIVINE” şi atunci şi „LOCUL” său trebuie să 
fie pe acelaşi Chip.  

În RAI, DUMNEZEU „adună” toate Făpturile, chiar tot 
Cosmosul în miniatură, ca „LOCAŞ-TEMPLU”, în care 
Omul să fie „CHIPUL DIVINO-Creaţie”, ALTARUL Lumii. 

Viaţa Omului nu este doar ca simplă Natură Creată, ci „VIAŢĂ 

SACRAMENTALĂ”, între „POMUL VIEŢII-CHIPULUI 

DIVIN” şi „Pomii şi Făpturile Naturii-Chipul Creaţiei”.  
 
Nu DUMNEZEU este după Chipul Omului, ci Omul este 

după CHIPUL Lui DUMNEZEU. De aceea Omul este TEO-
morf, de „Formă” DIVINĂ. 

 

În Om sunt Două Chipuri, de DUMNEZEU-OM şi de 

Om-Om. 
FIUL DUMNEZEIESC CREATOR are Două FIRI, de 

DUMNEZEU FIINŢĂ şi de Creaţie. Şi Firea de Creaţie a 
LOGOSULUI DUMNEZEIESC se face Chip de Om. Şi apoi 
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Chipul de Om al CHIPULUI de DUMNEZEU FIUL se 

transpune şi într-un Chip de Om-Om. Omul este Împletirea 

de DUMNEZEU-Om şi Om-Om (ca Chip de Făptură proprie 

de Om). 

Şi Chipul de Făptură Creată Om Adamic este „Coasta” 
din care se naşte Eva, care este Împletirea de „Două Chipuri”, 
de Om-Om (ca Chipul lui Adam) şi de Om-Eva (ca Chip de 

Femeie). 
 
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, 
care apoi se ÎMPLINEŞTE cu CHIPUL propriu-zis HRISTIC, 
de Creaţie-DUMNEZEU. 

Chipurile de Adam şi Eva sunt tocmai Rememorarea în 
Creaţie a CHIPULUI HRISTIC spre ÎNTRUPAREA Sa, de 

unde şi DESTINUL Omului de a fi CHIPUL HRISTIC, 
totodată cu propriul Destin de Făptură-Om. 

Adam nu se „dedublează” ca zisul androgin, în două, ca 

„bărbat şi femeie”. Singurul care Se „dedublează” este 
LOGOSUL DUMNEZEIESC, care îşi Creează paralel cu 

CHIPUL Său de DUMNEZEU şi un Chip de Creaţie.  
 
CHIPUL DIVIN, în faţa Chipului de Om, este Chipul de 

Bărbat-Adam. Chipul de Femeie este Chipul de Creaţie-Om 

în faţa CHIPULUI DIVIN. 
CHIPUL DE OM ESTE „comunul” şi al lui Adam şi al 

Evei, dar în „poziţie” diferită faţă de CHIPUL DIVIN, care 

le dă specificul de Om-Bărbat şi de Om-Femeie. 
Astfel, Adam nu este androgin, şi Bărbat şi Femeie, ca şi 

Femeia care ar avea atunci de asemenea şi Chip de Bărbat, ci 

sunt „CENTRE de PERSONALITATE” ale specificului de 
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„ÎNTRUPAREA” CHIPULUI DIVIN. Chipurile de Bărbat 
şi Femeie sunt două Chipuri, ale Chipului de Creaţie Om, ca 

DUMNEZEU ce se face Om (Bărbatul) şi ca Omul ce se face 

Om (Femeia). 
 
Adam, Omul-Bărbat este cel care este „Născut din 

CHIPUL Lui DUMNEZEU-Om”. 
Eva, Omul-Femeie este Chipul care se „NAŞTE” din 

CHIPUL Omului-DUMNEZEU. 

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 DUM-

NEZEU, ca TEO-tokos, NĂSCĂTOARE de DUMNEZEU. 
Fiica Omului Evei trebuie să fie MAICA DOMNULUI-

NĂSCĂTOAREA de DUMNEZEU. 
Tot aici este „complexul” IUBIRII de DUMNEZEU 

Împletit cu Iubirea Proprie de Creaţie. 

Omul este „între” Două IUBIRI, cea de DUMNEZEU şi 
cea de Creaţie. Paradoxal, Femeia este în sine IUBIREA de 

DUMNEZEU şi Bărbatul Iubirea de Creaţie. 

IUBIREA astfel este REMEMORAREA ORIGINILOR 

şi CONCRETUL IUBIRII este NAŞTEREA ORIGINILOR. 
 

UNICUL TRUP de care vorbeşte Biblia este Chipul de 
„Fiu de Om”, care UNEŞTE Bărbatul şi Femeia. „Creşteţi şi 
vă Înmulţiţi şi umpleţi Pământul...” (Facere 1, 28). 

După căderea din Rai, păcatul aduce „uciderea” tocmai a 
Chipului de Fiu-Om. Mitul lui Oedip este varianta para-
biblică a căderii din Rai. Laios îşi „omoară Fiul” la indicaţia 
„orbului prezicător”, că Fiul îşi va omorî Tatăl atunci când se 
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va face mare. Laios, de frică, o ia înaintea Fiului, dar „sluga” 
nu- l omoară, ci îl dă unui păstor pe care îl creşte şi aşa Fiul 
revine la Tatăl pe care îl omoară şi se căsătoreşte cu „mama” 
sa. În Biblie, „prezicătorul” este „şarpele-diavol”, care îl mo-
meşte pe Adam şi nereuşind, o înşeală pe Eva cu „mărul oprit”. 
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”, care prin păcat se face „trupuri goale, separate”. 

 
Bărbatul este Născător de Fiu, dar în Sine, care doar 

prin Femeia-Mamă poate fi „Scos” din Sine. De aceea 
Femeia este „Scoaterea Fiului din Bărbat” şi această 
„Scoatere” determină Chipul Feminin.  

 
Chipul de Om este Taina Chipului FIULUI DUMNE-

ZEIESC, care 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. Nu Chipul Făpturii de Om este Sacru, şi nici 
Numele de Om, ci NUMELE de OM-HRISTIC. 

Se spune că DUMNEZEU Creează Lumea pentru Om. În 
sens Creştin, Creaţia Lumii este în DESTINUL Chipului 

Omului. Şi ICOANA în Sine a acestuia este ÎNTRUPAREA 

Lui HRISTOS, ARHECHIPUL în Sine al OMULUI. Adam 
este Făptura PURTĂTOARE Directă a CHIPULUI de Om 
al FIULUI DIVIN CREATOR şi prin aceasta este apoi 
DESTIN Special pentru Întreaga Creaţie.  
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Aici este şi căderea Omului, ca „pierderea” „DESTINU-

LUI Omului 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). 

Chipul Omului, Facerea Lumii 
Omul, „Fiinţă a întregului lumii”  

FIUL Lui DUMNEZEU se „ÎNSCRIE” şi într-un Chip de 

Creaţie şi aşa Lumea este cu putinţă să fie Creată. CHIPUL 
de FIU face „ÎNRUDIREA”. „Hotarul-prăpastia transcen-

dentală” dintre DIVIN şi Creaţie este „trecută de PUNTEA 
CHIPULUI de FIU”. 

 
Prin FIUL Lui DUMNEZEU Iese Lumea, EL Însuşi Se 

ÎNTRUPEAZĂ-UNEŞTE cu Lumea şi Lumea la rândul ei 

se UNEŞTE cu EL. Până la ÎNTRUPARE, Lumea nu poate 
PRIMI pe FIUL, ci FIUL DIVIN Intră şi Se Revarsă în Lume. 
Lumea are CHIPUL FIULUI în Sine ca DAR de Naştere, dar 

numai după ÎNTRUPAREA HRISTICĂ PRIMEŞTE propriu-
zis pe FIUL. 

Într-adevăr, orice formă de creaţie are în sine tot 
„Memorialul Originii DIVINE” şi totodată tot „memorialul 
naturii cosmice”, dar tradus în specific propriu. Este un 

„SUPRAMEMORIAL Fiinţial al Creaţiei”, care este 
„FIUL DIVIN”, şi totodată o transpunere într-un „Memorial 
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de Natură Creată” şi mai mult o transpunere în toate 
„specificurile formelor de creaţie”.  

Omul nu este o „creaţie”, ci o „Supra-creaţie”. 

Omul ca „Natură este creaţie” şi doar ca DIVIN este Chip 

propriu-zis de Om-Asemănarea Lui DUMNEZEU. Omul 

fără CHIPUL Lui DUMNEZEU este „Natură în memorial”.  

Într-adevăr, în Om este „Memorialul Cosmic”, care se 

Oglindeşte în CHIPUL DIVIN din Om, şi doar în acest CHIP 

DIVIN Omul capătă „Conştiinţa Integrală Cosmică”. Natura 

creată are paradoxal „raţiuni”, dar nu are „Autocunoaştere”, 

pentru că doar CHIPUL DIVIN poate „RĂSPUNDE-

CONŞTIENTIZA”. Natura, prin „raţiunile” sale, niciodată 

nu poate ajunge la „CONŞTIINŢĂ de Sine”, ci doar la „auto-

simţire de sine”. În Om, care are CHIPUL DIVIN, şi Natura 

capătă CONŞTIINŢA. De aici „ROLUL” Omului în însăşi 

constituţia Cosmică, ca „manifestare şi concretizare”. Omul 

este „Bucuria sau iadul” Cosmosului. Natura Vede  pe 
DUMNEZEU prin Om şi Omul îl Vede pe DUMNEZEU 

doar prin Însuşi CHIPUL Lui DUMNEZEU. 

Omul are „Menirea” de a nu „lăsa închisă” Natura 

creată, ci de a o „URCA în DIVINTATE”. 

Omul este „Cartea de Creaţie”, Asemănarea CĂRŢII 

DIVINE, în care să se „Scrie şi lumea pe sine”, că altfel 

creaţia ar fi doar o „natură fără Răspuns”. Omul este Taina 

„Cuvântului-Răspunsului de Creaţie”. Omul va trebui să 

fie „Scrierea Lumii în DUMNEZEU”. Până la Om este 

DUMNEZEU care se REVARSĂ în Creaţie şi de la Om 

este Creaţie care se Revarsă în Dumnezeu. 

Omul este şi el o „Carte a lumii” în care se „SCRIE 

ÎNTRUPAREA Lui HRISTOS”. 
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Marea Taină a Creaţiei este mai întâi „NAŞTEREA 

Chipului de MAMĂ de Creaţie”. De aceea DUMNEZEU-
FIUL Creează mai întâi „Natura Creată”, ca „Preînchipuirea 
Arhechipului de MAMĂ”.  

Prin Crearea Omului, DUMNEZEU FIUL mai întâi 
Creează pe Adam-Chip de Fiu, din care se „Naşte Chipul de 
MAMĂ-Eva”, ca Adam să „Crească şi să se înmulţească”, să 
se facă „Lume”. Adam-Fiul este „Omul spre Naştere”, iar 
Eva-MAMA este „Omul care Naşte”. 

De aici şi Taina MAICII DOMNULUI, care NAŞTE pe  

FIUL DIVIN HRISTOS, ca CHIP PERSONAL. 
 
Numai DIVINUL şi Omul poate SCRIE o CARTE, pe  

când Îngerii şi Natura sunt „SCRISUL CĂRŢII”. Omul 
URCĂ în DIVIN Natura într-un „Scris de Creaţie special”, de 
aceea Omul este „Sfârşitul Creaţiei”.  

Omul se „Naşte-înmulţeşte în Natură”, ca să „IA Natura 
şi să o URCE în DIVIN”. Omul trebuie să se „Îmbrace cu 

toată Natura” ca să o facă „HAINĂ CHIPULUI DIVIN”. 
Naşterea la Om nu este ca Omul să se „facă lume” (cum 

este sensul Naturii), ci ca să RIDICE Lumea în DIVIN. 
Omul Acumulează Memoriile Lumii, ca să le SUPRAME-

MORIZEZE în CHIPUL DIVIN. Iată Menirea SACRULUI 
Omului.  

Este o Veşnică Naştere la Viaţă, atât Interioară cât şi în 
exterioară. FIUL Lui DUMNEZEU Creează Naşterea Lumii 
şi El Însuşi se ÎNTRUPEAZĂ şi Se Naşte în Lume, ca Lumea 
să se poată Naşte pe sine şi mai mult să se „NASCĂ în 
DUMNEZEU”. 

 
Natura este Creată ca „Mediu-suport” de Creaţie. Omul 

este Supracreaţie, „PESTE” Natură. Biblic strict, atât Natura, 
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cât şi Formele-Făpturile sunt cu exclusivitate „ACTE 

DIVINE”. Ce urmează ca „Viaţa proprie” după aceste ACTE, 
este şi pot fi şi „acte directe ale Naturii".  

Natura este „Mediul-substanţa creată”, în care DUM-
NEZEU „SĂDEŞTE” Creaţiile Sale. DUMNEZEU este 
SEMĂNĂTORUL şi Natura este „Ogorul”. DUMNEZEU 

întâi Creează „Ogorul-Natura” şi apoi face „Semănarea-
Sădirea” Formelor-Făpturilor. Ogorul-Natura nu poate avea 
„Seminţele” care sunt cu exclusivitate „LOGHI şi Raţiuni 
DIVINE”. 

Natura este „substanţa-mediul”; Facerea-Sădirea Forme-
lor Create sunt Originea de Naştere (Geneza). Vine apoi 
„Istoria-desfăşurarea” Vieţii proprii a Formelor Create; 
urmează Transfigurarea Naturii în Om (ÎNTRUPAREA 

HRISTICĂ); Supratransfigurarea ÎNTREGII Creaţii în 
DUHUL SFÂNT şi ultima etapă, Eshatologicul, Starea în 

FAŢA TATĂLUI DUMNEZEU. 
Natura în sine nu are „nimic”, este doar un „mediu-

spaţiu”, deşi are o „substanţialitate, ca Apă şi uscat”. Deci 
„substanţa Naturii” nu are niciun „potenţial de mişcare şi 
viaţă”, acesta este în DUHUL DIVIN. Proorocul Moise, ca să 
distingă net şi clar pe DUMNEZEUL Cel Adevărat, îl 

„evidenţiază” în mod deosebit faţă de Natură, ca să nu fie 
confundat cu un „dumnezeu naturalizat” (ca Zeii păgânilor). 
Ştiinţa aici se încurcă, „naturizând” şi ea DIVINUL.  

 

Natura în sine nu are niciun Memorial, este un „gol 

netocmit”; nu are energii, care înseamnă fenomene. Dacă în 
Natura primordială ar exista energii, ar submina ATOTPU-
TERNICIA DIVINĂ şi ar confunda DIVINUL cu acestea, ca 

„divin energetic”. Biblic, nu se admit „intermediari”. 
DUMNEZEU SĂDEŞTE în Natura statică Formele Create 
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doar de El şi din acestea apoi se nasc şi reflectările proprii 
energetice de Forme, ce-şi „caută Rememorarea Formelor”.  

Biblic, nu există „fenomene-energii” libere, ci doar 

legate de „Formele Create” direct de ACTELE DIVINE. 
DUMNEZEU LUCREAZĂ doar prin SINE cu exclusivitate. 

Toate „ies” de la DUMNEZEU, se SĂDESC în Ogorul 
Naturii. 

 
În Natură nu sunt „energii libere”, ci doar „legate” de 

Formele Create. 
„Energia cosmică” din care se generează lumea este o 

confuzie a „ruperilor păcatului”; acesta, distrugând Formele 
Create, rămân energiile lor ca zise „energii libere”.  

Energiile nu pot fi „libere”, ci doar legate de Formele 

lor. Toate „energiile libere”, care totuşi sunt în cosmos, sunt 

„energii negative, de ardere”. Comunicabilitatea dintre Formă 
şi energiile ei este cea normală, nu de la „energii la energii”. 
Memorialul Formei trece şi într-un „memorial energetic” şi 
cel energetic „re-mobilizează” pe cel al Formei, dar energii 

prin energii fac „amestecuri de memorialuri” cu anormalizări 
şi consum de energii şi chiar imprimări negative.  

Biblic nu se admite un „dumnezeu Natură”. 
Omul are tot Memorialul Cosmic, al tuturor Formelor, ca 

Menire-Destin de a „Ridica Natura” la DIVINUL Origine. 
Omul care cade din „Memorialul Formelor” şi trece pe 

„memorialul energiilor naturii” se face „robul acestora” şi 
se implică direct în „josul naturii”. Şarpele-demon înşală pe 

Adam tocmai cu „ruperea Formelor” în favoarea „energiilor”,  
spre a face un „dumnezeu natură”. Omul are „sensul” de a 
„RECUNOAŞTE” pe DUMNEZEU Supranatură. Doar 
Omul ca Supranatură poate RECUNOAŞTE pe DUMNE-

ZEUL Supranatural. 
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Corporalitatea Naturii se poate extinde, dar numai prin 
„Formele DIVINE” care se SĂDESC în Natură. Doar 
„ÎNTÂLNIREA” dintre Formele DIVINE şi Natură se face 

„VITALIZAREA Naşterilor”. Natura ca Maternitate nu 
produce de fapt nimic, totul este produs cu exclusivitate de 
DIVIN, dar Natura se face „Părtaşă” la „Filiaţia de Natură-

Maternitatea”. „Maternitatea nu este Origine”, ci „vehicul” 

al Originii. 
 
Mistic, Geneza este DUMNEZEU ce Naşte-Creează 

lumea; Natura este „Lumea cu Făpturile Lui DUMNEZEU în 

Braţe”; Omul este „Natura care Naşte şi ea pe DUMNEZEU”; 
şi ultima Iconografie, DIVINUL şi Natura în RECU-
NOAŞTERE reciprocă, prin În-divinizarea Naturii. 

 

În Natură, fenomenele energetice trebuie să fie „legate” 
de Formele Create de DIVINITATE. De aceea Natura este 
sub „Patronajul” exclusiv al DIVINULUI, zisa „Pronie-

Asistenţa DIVINĂ”. Formele Create sunt „Memorial de 

Raţiuni DIVINE”, care nu pot fi „distruse” de mişcările 
Naturii. Ruperile Naturii de Forme produc o „separare” între 
substanţa Naturii şi Memorialul DIVIN, care se Reîntoarce la 
DIVIN şi Revine prin ACŢIUNEA Permanentă a DIVINULUI, 

care nu admite ca Natura să fie „goală”. Natura nu are 
„Suflete în sine”, cum are Omul, ci doar „Reflectări de 
Memorial de Forme”. Se vorbeşte şi de o „permanentizare” 

a „Formelor Naturii”, ca „Rai al Naturii”. Natura este 

„Coborârea” DIVINULUI. Omul este „URCAREA Naturii” 

în DIVIN, şi doar această URCARE în DIVIN face şi o 
„Nemurire a Formelor Naturii”. De aici Taina „Prezenţei 

Omului în Natură şi a Naturii în Om”. Omul prin păcat se 

„coboară” în Natură, în locul URCĂRII în DIVIN şi aşa 
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distruge Formele Naturii. Omul se „Leagă” de Formele 
Naturii, nu ca să se facă şi el Natură, ci ca să URCE Natura în 
DIVIN. Ar veni că nu Omul se „încarnează în Natură”, ci 

Natura se „încarnează în Divinitatea Omului”. Omul trebuie 
să aibă „Trupul Naturii”, că altfel îşi p ierde „Menirea de 
Om”, de a URCA Natura în DIVINITATE.  

 

Lumea este „Destinul Omului”. Natura tinde spre Om, 
dar Omul trebuie să tindă doar spre DIVIN. 

De aceea Omul este „Natură şi SUFLAREA CHIPULUI 

Lui DUMNEZEU”. Omul este Om prin CHIPUL DIVIN, 

altfel cade în „înfăţişarea naturii” (de unde confuzia că şi 
Omul este produsul naturii). Omul, ca „Sufletul-Fiinţa Vie” 

de care vorbeşte Geneza biblică, este tocmai această Desti-
naţie, de a URCA Natura în DIVIN. CHIPUL SUFLAT de 

DUMNEZEU în Om este „Suflet Viu-Natură URCATĂ în 

DIVIN”. Naturii i se dă „Viaţă”; Omului i se dă „VIUL 

însuşi”. De aceea Sufletul Omului nu se „impersonalizează”, 
nu se poate dizolva, ci rămâne un „Personal permanent”. 

Dacă prin „ruperea” Formelor de Natură, acestea trec în 
Memorialul DIVIN, Omul care se rupe de DIVINITATE nu 
poate trece în Memorialul DIVIN, că ar „profana” DIVINUL, 
încât Omul păcătos este „condamnat la Nemurire de sine”, 

care este „Sufletul gol de Natură”. Prin păcatul Adamic, 
Omul devine „gol de DIVIN”, iar prin moarte Omul devine 
„gol de Natură”. Omul biblic de Rai este în această „Supra-
dimensionare Supranaturală”, iar după păcat este doar Omul 

„dimensiunii Naturii”, golit de cea DIVINĂ. Dar Sufletul 
Omului ca „Suflet VIU” este „condamnat la Nemurire”, de 
aceea nu pierde CHIPUL DIVIN, ci se „ascunde în adâncul 

Sufletului”. Această „oprire” a CHIPULUI DIVIN în Sufletul 

Creat face Nemurirea Omului după moartea Corpului.  
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Lumea este un „DAR ce se aduce Lui DUMNEZEU”, 
care devine astfel o „Sacralitate-Îndivinizare”. 

Omul este „Sacrul Lumii”, care trebuie să aducă Lumea 
ca DAR DIVINULUI. De aici o „Configuraţie aparte” a 
Omului. Dacă anticii făceau „regresia-dizolvarea lumii în 
elementele spirituale, până la absorbirea în Divin”, biblic este 
„Creşterea Lumii în Creşterea Omului”, până la 
„INTRAREA Lumii în DIVINITATE”, dar nu ca dizolvare, 
ci ca „Stare Faţă în Faţă”, CHIP şi Asemănare de Creaţie.  

Prin Om, Lumea nu este „negativul” DIVINULUI, ci o 
„reciprocă AFIRMAŢIE”.  

 
Omului Adamic nu i se SUFLĂ doar o „forţă Divină”,   

ci CHIPUL de FILIAŢIE al FIULUI Lui DUMNEZEU, 
care este de fapt „LOGOSUL prin care toate s-au făcut” 
(Ioan 1, 1-3). 

 
„Omul-Templu-Chivot-ALTAR şi Omul-Biserică-LI-

TURGIC”, care şi mai mult se face „Omul-EUHARISTIE 

al SFÂNTULUI DUH”, ca să URCE la Desăvârşie, ca 
„Omul-Filiaţia TATĂLUI DUMNEZEU”. Omul până la 
FILIAŢIA TATĂLUI este „Omul în Creştere”, ca să devină 
Omul ÎMPLINIT. 
 

* 

GLASURILE Tainice Cosmice 

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”, care se ROSTEŞTE 
de către un GLAS ce zguduie tot Cosmosul. Este GLASUL 
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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 care 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 Supra-
condiţie”. Este BINECUVÂNTAREA TATĂLUI DUMNE-

ZEU care se Dăruieşte totodată Lumii. Din Aceasta este 

Fiinţa Creaţiei, care prin FIUL se Dă Făpturii. De fiecare 
dată, prin aceasta, Fiinţa Lumii Create se „Existenţializează” 

Permanent. Este „DIMINEAŢA Supracosmică”, Începutul 
Permanent al Lumii Create. Şi anticii vorbesc de un „SUNET 
Supracosmic” din care Izvorăşte şi se menţine Lumea. Cine Îl 

AUDE barem o singură dată, intră în „Nemurire”.  
Mai urmează încă un Fapt la fel de intens. Este un GLAS 

tot DIVIN, care de data aceasta „INTRĂ” în Cosmos şi Se 

PECETLUIEŞTE în tot ce este Creaţie. Dacă Cel anterior 

este „total separat” de Cosmos, acesta Se „Leagă” de însuşi 

„Adâncul Lumii”. Dintr-o dată, „în toate Curge un CEVA 

DIVIN” şi Se Întrepătrunde cu Lumea, dar fără ca să 

„schimbe mişcarea proprie a Lumii”. Este CHIPUL Lui 

HRISTOS, CUVÂNTUL VIU care Se „face Trup-Creaţie”, 

în infinitatea de diversitate a Lumii. Se spune că FIUL DIVIN 

„Re-NUMEŞTE” Fiecare Făptură, Act în care este Originea 
Vieţii a toate. Este Începutul „ZILEI Cosmice”. Este „RI-

TUALUL NUMIRII Cosmice”. HRISTOS este „CUVÂN-

TUL care Se face Trup-Creaţie”. 
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NUMELE capătă acel „ICONIC-CHIP-MODEL DIVIN 

al Lumii”. NUMELE nu este un simplu „simbol”, ci 

„CUVÂNTUL prin cate toate S-au făcut”. Din „Numirile 

Cosmice” se configurează totul.  

Mai este însă şi un Glas care URCĂ din Creaţie spre 

DIVIN. Dacă DIVINUL IESE din Sine şi INTRĂ în „Spaţiul 

Creat”, de data aceasta Creaţia INTRĂ în SUPRASPAŢIUL 
DIVINULUI. Dacă „INIMA DIVINĂ” care 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”6. 

Această Lumină Primordială Creată este „Firea Bună” a 

Fiinţei de Creaţie, Puritatea Naturii Fiinţial 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, ca cea care ÎNTRUPEAZĂ şi PERSONAL pe 

LOGOSUL HRISTIC. În acest „Chip-Glas de Puritate de 

Creaţie” se „Adună” în RITUAL Cosmic toate Făpturile, 

care fac şi ele „Răspunsul de Iubire-Închinare” faţă de 

DUMNEZEU FĂCĂTORUL Lumii. 

DIVINUL Însuşi prin FIUL HRISTIC face RITUALUL 

VIEŢII şi Lumea prin ICONICUL de Creaţie al MAMEI-

Bisericii face de asemenea RITUALUL de Răspuns. 

                                                                 
6
 Facere 1, 3. 
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Acesta este „CHIPUL LITURGIC Supracosmic şi 

Cosmic”, ce nu se „opreşte” niciodată. 
ŞI RITUALUL Cosmic se „Concretizează” în RITUA-

LUL LITURGIC EUHARISTIC, care se „Săvârşeşte” atât 

în Cer de către Îngeri, cât şi pe Pământ prin Preoţi. 

IUBIREA trebuie să se ÎMPLINEASCĂ într-o TAINĂ a 

unei NAŞTERI tot de IUBIRE. 
IUBIREA este RITUALUL FIINŢEI în Sine şi 

NAŞTEREA Unui CHIP de IUBIRE „peste” Sine este 

„ÎMPLINIREA” ei. 

 

* 
 

Îngerul Luceafăr zise:  

– Nu se poate, Gavriile, să-L lăsăm pe FIUL DIVIN să 

„coboare” în Chip de Făptură... El să rămână în purul Său 

CHIP DIVIN... Eu unul nu mă voi Închina niciodată unui 

DIVIN ÎNTRUPAT, ci doar unui DIVIN pur şi direct, „marele 

gol”... 

– Doar DIVINUL ÎNTRUPAT este DIVINUL Creaţiei şi 

niciodată DIVINUL în Sine, care este doar al Lui 
DUMNEZEU. Această distincţie ne IDENTIFICĂ pe noi ca 

Făpturi şi distrugerea acestui „HOTAR” ne distruge pro-

pria IDENTITATE, până la „anihilare”... CHIPUL înseamnă 

IDENTITATE Proprie. Fără „HOTARUL Transcendental”, 
noi ne autodistrugem Propria IDENTITATE. 

– Gavriile, eu „intru” în Adâncul meu, unde este 

„marele gol” şi unde HOTARUL Transcendental se poate 

„trece”... Între DIVIN şi Creaţie este un „punct”, tocmai 

„marele gol” şi aici este Taina... DIVINUL în Sine este fără 
CHIP, El Însuşi este „golul absolut”, în care apoi Se 
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„oglindeşte” şi în această oglindire se VEDE zisul CHIP... 

doar în „golul absolut”, poate Crea, se poate auto-închipui... 
– Ce oribilă fantasmagorie poţi face, Luceafăr... DOAMNE, 

Cerul parcă se „zguduie” şi e gata să „explodeze”... 

 

* 

 

Îngerul Mihail zise şi el Îngerilor: 

– „Păcatul 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.  

Lucifer nu mai PRIMEŞTE ÎNTREG DIVINUL, ci 

mai întâi îl transformă în „proprii raţiuni”, îl „ucide ca să-L 

reconstituie” după propria lui Gândire. Aşa, în Gândirea 

lui a apărut o „gândire străină”.  

Lucifer a căzut în „magia auto-plăcerii de sine”. 

Iată „originea păcatului”, în „auto-plăcerea naturii 

proprii de creaţie”. 

Noi, Creaţia, avem Natura să GUSTĂM prin Proprie 

Natură SUPRAPLĂCEREA DIVINĂ. O „plăcere în lipsa” 

DIVINULUI nu există, ci ea apare doar prin „despărţirea” 

de DIVIN. 

DUMNEZEU Creează o Lume fără păcat. Păcatul nu 

există unde este CHIPUL Lui DUMNEZEU. Creaţia este 

UNIRE de CHIP DIVIN cu Natură de Chip Creat. Doar o 

Creaţie în UNIRE cu CHIPUL DIVIN este ADEVĂRATA 

Creaţie a Lui DUMNEZEU. 
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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” desacrali-

zată, fără DIVIN. 
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”. Nu 

admiteţi „fantomele golului”. Puneţi totul în gest de 

Închinare, OPRIREA pe CHIPUL DIVIN al ÎNCHINĂRII. 
 

* 

 
– Omul nu trebuie să Nască DIVINUL, ci să se auto-

nască, gândi şarpele-demon, în planul său de a face şi pe Om 
un „căzut din Rai”. 

Omul trebuie să se „dezbrace” de DIVINITATE, să „intre 

în sine însuşi”, să se auto-vadă şi aşa să uite DIVINUL... 
Omul nu trebuie să VADĂ pe DUMNEZEU în afară, ci să-L 
„închipuie în sine” după „chipul şi asemănarea Omului” şi 

aşa Omul va „naşte lumea după chipul şi asemănarea 

Omului”... Omul nu trebuie să Nască DIVINUL din DIVIN, 

ci din „închipuirea propriului chip” al Omului... Omul 
trebuie întâi să-şi „guste propriul chip” şi din acesta să 

rememoreze şi DIVINUL... Trebuie să mănânce din „pomul 

golirii de DIVINITATE”... să se „auto-nască-autoguste”... 
eu, şarpele-demon, sunt „rodul” golirii de DIVINITATE, al 
„pomului fără CHIPUL Lui DUMNEZEU”... Taina Omului 

va fi „pântecele”... aici este „poarta auto-chipului” 



227 

Omului... din „pântecele Omului” nu se va mai Naşte 

DIVINUL, ci „autochipul de Om”... toate „naşterile Omului” 

vor fi „auto-chipuri goale de DIVIN”... asta trebuie să facă 

Omul, să „nască auto-chipuri de Om”...7 

Mărturii 

* 

 

Rugăciunea este o Convorbire cu DUMNEZEU, fie în 
şoaptă, cu buzele, fie în tăcere, înlăuntrul Sufletului nostru. 
De aceea când ne Rugăm, ridicăm capul, întindem mâinile, ne 

sculăm în picioare, ne depărtăm de cele pământeşti şi ne 
silim să intrăm în cele Sfinte, să fim cât mai aproape de 

DUMNEZEU. Se rânduiesc anumite Ore pentru Rugăciune. 
Trebuie să te Rogi toată Viaţa, ca să fii mereu ÎMPREUNĂ 
cu DUMNEZEU. 

 
Însuşi DUHUL SFÂNT se ROAGĂ pentru noi cu 

suspine negrăite (Rom. 8, 26-27). 
 
Iar Piatra aceasta pe care am pus-o Stâlp, va fi pentru 

mine CASA Lui DUMNEZEU şi din toate a zecea parte o 

voi da Lui (Facere 28, 20-22). 
 
Omul care va face Făgăduinţă DOMNULUI să nu-şi 

calce cuvântul, ci să împlinească toate (Numeri 30, 2-5). 
 
Toate le pot întru HRISTOS, Cel care mă Întăreşte 

(Filip. 4, 13). 

                                                                 
7
 Mai pe larg în „Ecce Homo”. 
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Precum întru El ne-a ales, înainte de întemeierea lumii, 

ca să fim Sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui, mai înainte 

rânduindu-ne în a Sa IUBIRE, spre ÎNFIEREA întru El 
(Efes. 1, 4-5). 

 
Vreau ca Bărbaţii să se ROAGE în tot locul ridicând 

mâini Sfinte, fără de mânie şi fără şovăire (I Tim. 2, 8).  
 
Către Tine, DOAMNE, am Ridicat Sufletul meu, 

DUMNEZEUL meu (Ps. 24, 1). 
 
Eu sunt Rafael, unul dintre cei Şapte Îngeri, care Ridică 

Rugăciunile Sfinţilor şi le înalţă Înaintea Slavei Celui 

SFÂNT (Tobit. 12, 13). 
 
Rugaţi-vă neîncetat (I Tes. 5, 17). 
 
Dimineaţa vei auzi glasul meu, Dimineaţa voi sta 

înaintea Ta şi mă vei vedea (Ps. 5, 3). Ridicarea mâinilor 

mele, Jertfă de seară (Ps. 140, 2). 
 
Iar la Miezul nopţii, Pavel şi Sila Rugându-se, lăudau 

pe DUMNEZEU în cântări (Fapte 16, 25).  
 
Vă îndemn înainte de toate să faceţi cereri, Rugăciuni, 

mijlociri, mijlociri pentru toţi oamenii (I Tim. 2, 1). 
 
Orice veţi Cere de la TATĂL în NUMELE Meu, El vă 

va da. Până acum n-aţi cerut nimic în NUMELE Meu; Cereţi şi 

veţi PRIMI, ca Bucuria voastră să fie deplină (Ioan l6, 23-24). 
 
Nimeni nu poate să zică: DOMN este IISUS decât în 

DUHUL SFÂNT (I Cor. 12, 3). 
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Aţi Primit DUHUL ÎNFIERII prin care strigăm AVVA 

PĂRINTE! (Rom. 8, 15). 
 
IISUS a răspuns şi a zis: dacă Mă IUBEŞTE cineva, va 

Păzi CUVÂNTUL Meu şi TATĂL Meu îl va IUBI şi vom 
VENI la el şi vom face LOCAŞ la el (Ioan 14, 23). 

 
Iar când au auzit GLASUL DOMNULUI DUMNEZEU 

care UMBLA prin Rai în răcoarea Serii, s-au ascuns Adam 
şi Femeia sa de la FAŢA DOMNULUI DUMNEZEU printre 

Pomii Raiului (Fac. 3, 8). 
 

Pomeni-voi NUMELE Tău în tot Neamul şi Neamul 
(Ps. 44, 20). 

 
PÂINEA pe care Eu o voi da pentru VIAŢA lumii este 

TRUPUL Meu... Dacă nu veţi Mânca TRUPUL FIULUI 
Omului şi nu veţi Bea SÂNGELE Lui, nu veţi avea Viaţă 

întru voi (Ioan 6, 51)... ŞI CUVÂNTUL S-a făcut TRUP 

(Ioan 1, 14). 
 
Cu Tine, DOAMNE, mă voi izbăvi de ispită (Ps. 17, 32).  
 
Credincios este DUMNEZEU. El nu va îngădui să fiţi 

ispitiţi mai mult decât puteţi, ci o dată cu ispita va aduce şi 
scăparea din ea, ca să puteţi răbda (I Cor. 10, 13).  

 
* 
 

Lucrarea Lui DUMNEZEU şi lucrarea lumii... pe care o 
alegi...8 

                                                                 
8
 Dăm şi câteva citate şi rezumate Filocalice. Vezi „Mica filocalie a 

rugăciunii inimii”, Ed. Herald. 
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Isihia, DORUL DUMNEZEESC al celor IUBITORI de 
DUMNEZEU. 

 
Invocarea Neîncetată a Lui IISUS, FIUL Lui DUMNE-

ZEU, este RUGĂCIUNEA de Taină; prin ea se menţine 
POMENIREA Lui DUMNEZEU. 

 
Mintea şi Inima sunt LOCAŞURILE Lui DUMNEZEU 

şi Respiraţia este o „potecă” prin ele. Leagă Rugăciunea de 
Respiraţie şi vei merge pe Drumul de mare Taină.  

 
NUMELE Lui IISUS, FIUL Lui DUMNEZEU, este şi 

Poarta şi Intrarea şi Însăşi Rugăciunea de Taină, care 
aduce şi pe DUHUL şi DUHUL va face o Neîncetată 

Rugăciune. 
 
NUMIREA, atenţia şi Practica Neîncetată sunt 

Lucrarea Isihiei. 
 
Vorbiţi cu DUMNEZEU mai des decât vă hrăniţi, 

cugetaţi la El mai înainte de a respira.  
Tot ce poate gândi Omul de la Cer până la pământ este 

deşertăciune; doar Rugăciunea este Adevărul.  
 
Renunţă la toate când vine Ceasul Rugăciunii şi ai 

Dragoste de Rugăciune mai mult decât faţă de orice.  
 
Închină-te mai întâi Lui DUMNEZEU, Mulţumeşte-i şi 

cere îndeosebi izbăvirea de patimi, de ispită şi de nesimţi-

rea faţă de cele Sfinte.  
 
Rugăciunea este o stare a Minţii care distruge toate 

gândurile pământeşti.  
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O viperă l-a atacat pe unul care se Ruga, dar el mai bine 
s-a lăsat muşcat decât să lase Rugăciunea, că IUBEA pe 

DUMNEZEU mai mult decât pe sine. Un altul mergând şi 

Rugându-se, vede pe un Înger care îl însoţea, dar nu l-a luat în 
seamă ca să nu lase Rugăciunea. 

 
Păcatul are neruşinarea de a intra în Inimă... din Inimă ies 

gândurile... veghează Curăţirea Inimii când te Rogi.  
 
Răul se sileşte să se ascundă în Mintea Omului, ca să 

nu- l descopere, de aceea nu lăsa în Minte nici un gând rău. Şi 
când Mintea s-a ATAŞAT de DUMNEZEU, atunci se poate 
Ruga şi dobândeşte HARUL Duhovnicesc. 

 

Hrăneşte-te cu HRANA VIEŢII care este NUMELE 

DOMNULUI IISUS. 
 
Nu admite nici o închipuire, că noi pe pământ „umblăm 

prin Credinţă, nu prin vedere”. 
Când Mintea începe să se umple de „LUMINA DUM-

NEZEIASCĂ”, devine „străvezie”, încât îşi vede propria 
„lumină”. 

 

Închide toate intrările şi ieşirile Minţii cu POMENI-

REA NUMELUI Lui IISUS şi aceasta să-ţi fie Rugăciunea 
neîncetată. 

 
Mintea adesea cu greu suportă „răbdarea în Rugăciune”, 

că este „strâmtorată”... dar tocmai această „strâmtorare” 

este „calea Rugăciunii”.  
 
Caută un Duhovnic şi fă „ASCULTARE” de el, că doar 

ASCULTAREA te scoate pe tine din propria „amăgire de 

sine”. 
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Nu face în timpul Rugăciunii meditaţii de minte, nici 
opriri pe diferite „părţi ale corpului”, ci Roagă-te CURAT 
doar cu NUMELE Cel Preasfânt al Lui IISUS, strâmtorând 

Mintea în acesta, până vine DUHUL care va da Minţii şi 
Inimii „DARUL Rugăciunii Neîncetate”.  

 
Duhurile rele vor încerca să te amăgească, mai întâi cu 

propriile păreri şi simţiri şi apoi cu vedenii şi descoperiri... 
renunţă la acestea toate, din Dragostea totală doar pentru 

Rugăciunea Curată. 
 
Unii intră în „Cămara Inimii” cu Mintea, alţii se Roagă 

cu Gesturi în afară... indiferent de modul Rugăciunii, din 
Dragoste pentru DUMNEZEU, ROAGĂ-te cu PREDAREA 

totală DOMNULUI, ca o „Jertfă pe ALTARUL Rugăciunii”. 
 
Fiecare Zi este o „Renaştere la Viaţă” şi fiecare Zi 

trebuie să aibă „Rugăciunea ta” pe ALTARUL VIEŢII. De 
nu te Rogi într-o Zi, eşti ca „mort” în aceasta. Nu te „lipsi” 
de „LEGĂTURA de Taină” care este Rugăciunea. Chiar 
dacă faci o Rugăciune scurtă şi fără prea multă atenţie, totuşi 
fă-o ca pe un „RITUAL ce are în sine DARUL de Taină”. 
Cei care se consacră RUGĂCIUNII Neîncetate , aceştia 
trebuie să aibă o ATENŢIE mai deosebită în toate ale lor, de 
la mâncare până la somn.  

 
Omul Lăuntric este, după căderea din Rai, „Chipul 

ascuns” al Omului ASEMĂNAREA CHIPULUI Lui DUM-
NEZEU. Ca să „dezgropi” din Adâncurile tale CHIPUL Lui 
DUMNEZEU, trebuie să te ROGI mult, până DUHUL 

SFÂNT va „scoate” cele din „Lăuntru şi la vedere”. 
Rugăciunea cu NUMELE DOMNULUI IISUS aduce pe 

DUHUL şi DUHUL va ÎNTIPĂRI pe IISUS în Adâncul tău 
şi, mai mult, îl va Arăta şi pe Faţa ta. 
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În Ziua în care nu te ROGI, este ca şi cum nu ar Răsări 

Soarele şi ar fi întunericul cel de moarte. ÎNCHINAREA 

NUMELUI Lui DUMNEZEU este RĂSĂRITUL Veşnic al 

Vieţii. 

COPILĂRIA, Raiul RUGĂCIUNII 

* 
 

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? 
 – Copilaşul meu, Lumea aceasta necuprinsă pe care o 

vezi este Făcută de DOAMNE-DOAMNE, TATĂL Lumii. Eu 
nu-L mai pot „Întâlni”, că El nu-mi mai Răspunde când eu 
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... 

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

mai trebui încă un „Loc” şi pentru el. Acest fapt provocă în 
Abel legătura cu o „LOCUINŢĂ de TAINĂ”, unde 
DOAMNE-DOAMNE să fie Chemat. Toată preocuparea lui 
Abel devenise „Construirea de CASĂ a Lui DUMNEZEU”, 
unde se gândea el că DOAMNE-DOAMNE va VENI şi-i va 

RĂSPUNDE. Abel reuşi să construiască în sfârşit un mic 
ALTAR. Şi odată Abel alergă la Adam emoţionat:  
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– 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. Tăticule, acum ştiu şi eu  „CINE ESTE 

DOAMNE-DOAMNE”, care nu poate fi „ÎNTÂLNIT” 

decât la „ALTARUL SĂU”. 
 
* 
 

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. 

– Tăticule, îndrăznesc să-ţi aduc şi eu un „Dar al meu”. 
Iată- l!... 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 şi Numele 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.  

Minunat, Tăticule, să văd în Chipul tău şi o  Naştere din 

lume şi totodată o NAŞTERE din DUMNEZEU! 
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.  
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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 rândul 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 căruia 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 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 CHI-

PULUI ORIGINII! Fiul este CHIPUL ORIGINII PĂRIN-

TEŞTI, pe care trebuie să- l CREASCĂ şi într-un Chip 

Propriu de Fiu. 
O, BUCURIE de Fiu, BUCURIA TAINEI ORIGINII! 
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De aceea „Prima mea ROSTIRE” a NUMELUI de TATĂ 
este „MULŢUMIREA că m-am NĂSCUT”. 

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. 
Tu eşti ca un Pom Crescut care ai dat ROADĂ pe Fiul 

tău. Eu, Fiul, sunt Împlinirea Rodirii tale.  
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! 
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Tăticule, Chipul tău de Tatăl este aşa de DEPLIN, de îl 

simt ca pe un „COLOS Absolut”, care este aşa de „greu” şi 

pe care eu, Fiul tău, trebuie să- l „DUC în spate”. 

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 înfri-

coşător, ce doar de către FIII Vrednici poate fi PURTAT! 

Tăticule, încep să înţeleg că Viaţa mea de Fiu al tău este 

„PURTAREA cu Vrednicie” a CHIPULUI de TATĂ, care 

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!”  

 

În acest timp intră Surioara geamănă, Irina, care se aruncă 

în Braţele Tatălui.  

– Tăticule, mă ierţi că eu stau de vorbă puţin cu tine. 

„Vorbirea mea” 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”! 

O, Bucurie de RAI! 

 

* 
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Nicuşor se gândea şi la MAMA sa.  
– Nu pot uita niciodată „MÂINILE de MAMĂ”, care  

m-au ţinut în Braţe, Palmele ei mângâietoare... Toată 
MEMORIA mea faţă de MAMA este tocmai „MÂNA 

MAMEI”. Este însăşi Taina Chipului de MAMĂ. 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”. 

Aşa simt eu MÂNA MAMEI, ca pe o INIMĂ în 

DĂRUIRE de Sine. Orice atingere a MAMEI este ca o 
„Şoaptă de INIMĂ”... INIMA TATĂLUI este în OCHII 

Săi. INIMA MAMEI este în MÂNA Sa. 

ŞI INIMA este IUBIREA. 
Iată cele două ICOANE ale IUBIRII, INIMA din 

OCHII TATĂLUI şi INIMA din MÂNA MAMEI! 
CHIPUL de TATĂL este „ÎNRUDIREA” directă, Moş-

tenirea de Sânge, cum se zice. 
Chipul de MAMĂ este „UNIREA cu ÎNRUDIREA de  

Sânge”. 
Într-o Zi, mi s-a 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. 
FIUL Lui DUMNEZEU Se face „COPIL în Braţele 

MAMEI”. Aici este TAINA MAMEI, „CHIPUL de COPIL”. 
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CHIPUL COPILULUI Naşte CHIPUL MAMEI şi 

CHIPUL MAMEI Naşte CHIPUL COPILULUI! 
Iată două ICOANE ale TAINEI VIEŢII. 

CHIPUL de COPIL este Însăşi UNIREA DIVINĂ cu 

Lumea. 

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-Asemă-

narea 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. 

CHIPUL MAMEI este Veşnica MEMORIE a 

NAŞTERII. 

CHIPUL TATĂLUI este MEMORIA „ORIGINII” 

NAŞTERII. În TATĂL faci Identitatea. 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. 

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”! 
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TATĂL este MEMORIA ORIGINII de dincolo de toate. 
MAMA este MEMORIA unui „DINCOACE-Locaş de Naştere”. 

 
MAMĂ, CHIPUL SACRULUI Pământesc, 

MAMĂ, CASA unde VINE 
DUMNEZEU în Lume 
Creându-mă pe Mine, 

Fiu şi Copil, 
Un Întrupat DIVIN! 

 

O, ICOANA cea mai SFÂNTĂ a Lumii, 
MAMA de Creaţie 

Ce are DIVINUL 
Făcut COPIL în Braţe! 

 
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 nu mai 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! 

 
TATĂ, CHIP de CER, 

MAMĂ, CHIP de Creaţie, 
COPIL, CHIP de Rai, 

CER şi Pământ 

Ce se ţin în Braţe! 
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Nu este CHIP mai SFÂNT 
Ca CHIPUL de ICOANĂ, 

DIVIN în CHIP de COPIL 
În Braţe de MAMĂ! 

 
* 

Mereu i se spunea să se Roage Lui DUMNEZEU, ca 
„VORBIREA cu DIVINUL”. Mult timp nu pricepea ce 
înseamnă această VORBIRE... Acum i se dezvăluie TAINA 
Rugăciunii. 

Cu DIVINUL Coborât în Lume poate Vorbi cu adevărat.  
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! 

 
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 Rugăciunea „TATĂL Nostru”. 
Parcă se zguduie tot Universul la „GLASUL FIULUI 

Lui DUMNEZEU”, care ROSTEŞTE RUGĂCIUNEA Sa 

către TATĂL Absolut. 
Şi el simte BINECUVÂNTAREA TATĂLUI DUMNE-

ZEU de fiecare dată. Este ceva care nu se poate spune...  
E VIAŢĂ Absolută! Dacă ar zice singur TATĂL Nostru, 
glasul său ar părea slab, şi nu ar putea să străbată Universul... 

Dar „Deodată” cu Însuşi FIUL DUMNEZEIESC Rugăciunea 
îşi face o „CALE” care numai are nici o oprelişte. Şi MAICA 
DOMNULUI ASCULTĂ RUGĂCIUNEA DUMNEZEIASCĂ, 
de asemenea, cu toată Fiinţa sa.  

Cosmosul Întreg în această ICOANĂ se ROAGĂ! 
 

O, ICOANE de ALTAR, 
În Vopselele de HAR! 

 
* 
 

Nicuşor are un prieten, pe Ghiţă, care este însă necăjit şi 

cam bolnav. 
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El nu ştie ce este Iubirea de Tată şi Mamă.  

O, ce minunat este aşa cum povesteşte Nicuşor! 

– Trebuie totuşi să-ţi Iubeşti Părinţii, îi zice Nicuşor. 

Dacă nu ai această bază, viaţa îţi va fi lipsită de Sacrul 

însuşi al Vieţii. 

– 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 autosa-

tisfacţia” de la celălalt, 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 „plăcere şi 

lipsa ei”... 

– Trebuie să REÎNVEŢI IUBIREA, Ghiţă! 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... 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...  

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. Iată ICOANA 

„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 Săi şi moare pe CRUCE pentru ei...  

Şi Ghiţă tăcu. 

 

* 

 

Părinţilor, faceţi tot posibilul şi oferiţi Copiilor 

„Chipul Raiului”. Zice Mântuitorul HRISTOS: „Lăsaţi 

Copiii să vină la Mine... a unora ca aceştia este ÎMPĂRĂŢIA 

Lui DUMNEZEU”. „Chipul Raiului” este „RUGĂCIUNEA 

Copiilor”. Faceţi pe Copii să Iubească Biserica, unde vor 

Învăţa Taina RUGĂCIUNII. ICOANA de Acasă să fie 

„ALTARUL Copilului”. Fără Biserică şi fără ICOANA 

din Casă, Copiii vor fi lipsiţi de Taina Raiului, care este 

„baza SACRULUI Omului”. Fără „SACRU”, Copilul va 

deveni un „handicapat al Conştiinţei”.  

O, amar de Familiile unde nu este Chipul Raiului 

RUGĂCIUNII! Iadul este în majoritatea Familiilor, că 

Părinţii nu- i mai învaţă pe Copii să se ROAGE, că nu- i duc la 

Biserică mai des.  

MEMORIA Raiului a rămas încă în Chipul Copilului 

şi barem în puţinii Ani ai Copilăriei Fiecare Om să Trăiască 

Marea Taină a Raiului DIVIN. Fără această MEMORIE, 

Menirea Omului este compromisă şi Lumea se va face tot 

mai lipsită de DUMNEZEU. 
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Omul, Biserica şi ALTARUL Lumii 

* 

 
Omul, CHIPUL CUVÂNTULUI care Se face TRUP 

(Ioan l, 14). 
TRUPUL, Chipul Omului. 
CUVÂNTUL, CHIPUL FIULUI Lui DUMNEZEU. 

FIUL DUMNEZEU-Om, Fiinţa Lumii. 
Omul-Lume, Omul-TRUP. 

Omul-TRUP, Lumea ÎMPLINITĂ. 
Lumea-ÎMPLINITĂ, Omul-FIUL Lui DUMNEZEU. 
Omul-FIU, TEMPLUL Lumii. 

VIAŢA Omului, RITUALUL TEMPLULUI Lumii. 
RITUALUL Omului, Lumea REDĂRUITĂ Lui DUM-

NEZEU. 
DARUL Omului, TRUPUL EUHARISTIC al FIULUI-

Omului. 

 
Omul, ICOANA „dintre” DUMNEZEU şi Lume. 

ICOANA Chipului Omului. 
ÎNTÂLNIREA dintre DUMNEZEU şi Lume.  
ÎNTÂLNIREA. 

ÎMPĂRĂŢIA Lui DUMNEZEU. 
Veşnicia Lumii. 

Asemănarea Creată a Lumii cu al său CREATOR.  
 
În acest contest general, Omul se vede cu adevărat 

Chipul Tainic al RUGĂCIUNII, ICOANA-TRUPUL 

EUHARISTIC al ÎNTÂLNIRII (imposibile) totuşi „posibile” 

dintre DIVIN şi Creaţia Sa.  



246 

Misticile antice se opresc la „Hotarul transcendental” 

dintre DUMNEZEU şi Lume, fără să se întâlnească, Lumea 
absorbindu-se în Divin. În Creştinism se face o „PUNTE” 

peste acesta, care este ÎMPĂRĂŢIA Lui DUMNEZEU din 
Lume. Chipul Omului este „PUNTEA şi ÎMPĂRĂŢIA Lui 

DUMNEZEU”. 
RUGĂCIUNEA Omului este tocmai „PUNTEA dintre 

DIVIN şi Creaţie”. 
Şi „PUNTEA RUGĂCIUNII Omului” este „Lungă cât o 

Viaţă de Om şi Nesfârşită cât o Veşnicie”. 
 

* 
 

FIUL-LOGOSUL CREATOR Creează mai Întâi 
Chipul de ALTAR, Cerul şi Pământul, ALTARUL de Sus 
şi ALTARUL de Jos. Şi apoi începe Zidirea Lumii, pe baza 
ALTARULUI. FIUL-LOGOSUL CREATOR Creează Lumea 
în „Două Forme”, ca „TEO-formă şi Creaţio-formă”. 

DUMNEZEU LOGOSUL Creează Lumea în „Două Spaţii 
deodată”, ca „Spaţiu DIVINO-Creaţie” şi „Spaţiu Creaţie-

Creaţie”. LOGOSUL DIVIN mai întâi Se ÎNTRUPEAZĂ 
El în Chip de Creaţie şi CHIPUL ÎNTRUPAT apoi Îl face 
Arhetip de Creaţie. 

Altarul este CHIPUL LOGOSULUI ÎNTRUPAT, care 
apoi Se face Model al Lumii Create.  

Creaţia trebuie să „Conştientizeze pe DUMNEZEU".  

FIUL-LOGOSUL CREATOR Creează „Spaţiul DIVI-

NO-Creaţie” şi totodată „Spaţiul Creaţie-Creaţie”, pe care 
apoi „îl Lărgeşte”. De aici aşa-zisul „CENTRU-AXUL 

Lumii”. 
FIUL DUMNEZEIESC coboară o dată CHIPUL 

TATĂLUI DUMNEZEU şi totodată Creează un Chip de 
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Transpunere în Creaţie al CHIPULUI TATĂLUI. De aici 
ALTARUL ca MEMORIA ORIGINII. ALTARUL nostru 

de Creaţie este în „Dublă FIRE”, de DIVIN coborât în 

Creaţie şi de Creaţie ce URCĂ în DIVIN.  

ALTARUL îl face FIUL, Cel care este REMEMO-
RAREA în desfăşurare a ORIGINII. ALTARUL este astfel 

MEMORIA pe care FIUL nu poate să o „uite” niciodată. 

CHIPUL de FIU este prin excelenţă MEMORIA şi 

REMEMORAREA ORIGINII, de aceea FIUL prin aceasta 
are CONŞTIINŢA de Sine. „Toate ale Tale sunt ale Mele”, 

zice FIUL HRISTIC. Astfel, primul fapt al FIULUI este 

ALTARUL-MEMORIA ORIGINII. „CASA” este ICOANA 

FIULUI. Fiul, în tradiţiile primordiale, este cel care trebuie 

să-şi „construiască” şi el o CASĂ a sa proprie. ALTARUL 

este „ORIENTAREA Locului-Spaţiului”. De aceea 

CENTRUL unui Ţinut, Aşezare, Cetate, Oraş, Sat este un 

„TURN”, care îşi are Originea în ALTAR. Se vorbeşte de 

SOARE, ca CENTRU Cosmic, ca şi de Pământ, tot ca 
CENTRU Cosmic. Aici este vestită 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, CENTRU unul altuia. 

 
ALTARUL este PRIMUL ACT al LOGOSULUI 

CREATOR. EL, FIUL DIVIN, face PRIMA RECUNOAŞ-

TERE a MEMORIEI ORIGINII. 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”. 
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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. 

 
* 
 

PREZENŢA ICONICĂ a PERSOANEI Lui HRISTOS 
este Taina ÎNTRUPĂRII Sale. De unde îl luăm noi pe 
HRISTOS Cel ÎNVIAT şi Înălţat la Cer şi ce este 

PREZENŢA Lui? 
Noi nu ni-L închipuim, ci Îl Conştientizăm că este 

PREZENT cu adevărat în tot locul, fiind DUMNEZEU Cel 
Atotprezent. Din cauza păcatului, noi nu-L mai Vedem şi nu-I 
mai Percepem PREZENŢA Sa Reală. Iov, din Vechiul 
Testament, le răspunde celor ce îl sfătuiau să se lepede de 
DUMNEZEU că nu poate, deoarece „Simte în Nările sale 
SUFLAREA Lui DUMNEZEU”. Sfinţii Percep cu Adevărat 
ACEL VIU DIVIN ce este PREZENŢA Lui DUMNEZEU. Unii 
îl Numesc HAR, Energie Necreată DIVINĂ. FIINŢA, în sen-
sul Revelaţiei Creştine, nu „iese” în „afara” Sa, dar IESE 

INTRAFIINŢIAL ca Distincţie de PERSOANE TREIMICE. 
Şi PERSOANA are Capacitatea, apoi, să Iasă real şi faptic şi 
în „afara” Sa, fără să-şi „piardă” FIINŢIALITATEA. 
Această Ieşire a PERSOANEI FIINŢIALE în „Afara” Sa 

este PREZENŢA. 
 

PERSOANA, ca Distincţie de FIINŢĂ în Sine, ca să fie 
Completă, are şi o Distincţie „peste hotarele” FIINŢEI, 
PERSOANA fiind paradoxala Taină a „FORMEI-

CUPRINDERII Infinite a Infinitului FIINŢEI”. Aşa, 
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PERSOANA este „UN AFARĂ INTRAFIINŢIAL”, ca 
Distincţie de FIINŢĂ şi „UN Afară” ca „Peste” FIINŢĂ. 

 
FIINŢA nu este „închisă” în Sine, ci DESCHISĂ şi în 

Sine, şi în Afară de Sine, şi „Peste” acestea ca Energie 

HARICĂ. FIINŢA DIVINĂ nu este într-un Spaţiu, ci EA 
ÎNSĂŞI este Propriul SPAŢIU, ce înseamnă şi INTERIOR şi 
EXTERIOR „Tot” DIVIN, şi apoi este „Spaţiul Creat”, ca 
„Loc de Fiinţialitate Creată”. 

 
Pentru filosofia antică, enigma cea mai mare este cum 

Inteligibilul se poate face „materie-corp”. 
 

Creştin, enigma nu este „Corpul material”, ci „Spaţiul 

Creat” în Absolutul DIVIN ce este şi INTERIOR şi EXTE-
RIOR. Şi acest „Spaţiu Creat” este însăşi „Fiinţialitatea 

Creată”, pentru că „Spaţiul” este „Interiorul Fiinţei, ieşit în 

Exterior”. Greşit se consideră 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”, care 

dau impresia de „spaţiu liber”. La fel şi Timpul. Deci 
PREZENŢA PERSOANEI FIINŢIALE DIVINE este tocmai 
SPAŢIUL DIVIN, ca FIINŢIALITATE DIVINĂ Ieşită în 
Exterior. 

 
Aşa, PREZENTA nu este energie, mare atenţie, ci 

PRELUNGIRE de FIINŢIALITATE peste „Hotarele Sale”, 
din care apoi iese şi o Energie HAR1CĂ. Mistic este o 

deosebire între PREZENŢA ca FIINŢIALITATE de Exterior 
şi Energie ca Strălucire de PREZENŢĂ. Prin PREZENŢĂ 
se COMUNICĂ „Cele” ale FIINŢEI, şi apoi Cele ale 
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PREZENŢEI se Comunică prin Energiile HARICE. Dacă s-ar 
Comunica Direct Cele ale FIINŢEI prin Energii, ar fi o 
„transformare” de FIINŢĂ în Energii, lucru de neadmis. 

 
Creştin, se insistă mult pe Taina „Legăturii” 

Nedespărţite dintre PERSOANA HRISTICĂ ÎNĂLŢATĂ la 
Cer şi Trupul său Pământesc în Continuă ASUMARE. 

 
HRISTOS ne-a Lăsat în mod deosebit Taina EUHA-

RISTIEI 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”.9 

 
Mistica este tocmai Prefacerea a tot ce este Creaţie în 

TRUPUL Lui HRISTOS. Dacă filosofic, şi chiar Teologic, 
se spune că DUMNEZEU a Creat Lumea, ca Spiritul 
(CHIPUL de DIVIN) să Spiritualizeze „materia” (chipul de 
creaţie), ca Mistică, totul este în Taina „ASUMĂRII Lumii” 
ca TRUP HRISTIC. Această Viziune Hristologică a Sensului 
Lumii este 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. 

Ce trebuie menţionat este faptul că PREZENŢA DIVINĂ 
o dată este PRELUNGIRE de FIINŢIALITATE care are 
totodată şi o Energie HARICĂ,  dar acoperită de ACTIVUL 
Direct al PREZENŢEI, şi încă o dată aceasta se „Locali-

zează” în facerea unui „ALTAR”, unde se Cheamă ACTI-
VUL viu al PREZENŢEI. PREZENŢA DIVINĂ „generală şi 

nelocalizată” în mod Special nu este „Comunicabilă”. 
                                                                 
9
 Ioan 15, 5. 
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Mistic, se caută tocmai „Comunicabilul” PREZENŢEI 

HRISTICE. De aici necesitatea Bisericii, ca LOC unde este 
o PREZENŢĂ DIVINĂ Directă. 

 
FIUL DUMNEZEIESC ASUMĂ direct şi PERSONAL 

ACTUL Întregii TREIMI faţă de Creaţie, şi se Manifestă în 
Creaţie în CHIPURILE SUPRAMANIFESTĂRII Sale 
INTRAFIINŢIALE, pe care le traduce în Chipuri de Creaţie. 
FIUL Revarsă în Creaţie CHIPURILE DIVINE, ca 
„ÎMPĂRĂŢIA TATĂLUI”. FIUL face El Însuşi acest GEST 
de ÎNCHINARE DIVINĂ. „Fă CHIP de ALTAR în orice 
mişcare a ta şi din toate pe care le vezi, fă CHIP de ALTAR, 
unde este PREZENŢA Reală a Lui HRISTOS”. 

 
ALTARUL Închinat DOMNULUI este şi Originea 

Gestului ICONIC. În Adresarea ta către DUMNEZEU, doar 
făcând „LOC de ALTAR” poţi Primi PREZENŢA 
DIVINĂ. Unde faci ALTAR DOMNULUI, acolo Vine 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. 
SACRUL ALTARULUI trebuie să fie „Dincolo” de tine, 
unde să Îngenuncheze Fiinţialitatea ta. ALTARUL este 

LOCUL SACRU unde tu faci din „Propriul material” un 
LOC unde să Vină PREZENŢA DIVINĂ, care astfel Preface 
Substanţa ta într-o SACRALITATE DUMNEZEIEASCĂ.  

 
Această UNIRE a Creaţiei cu DIVINUL într-o 

SACRALITATE Reciprocă este Taina ALTARULUI şi, astfel, 
făcând un ALTAR, tu te ÎNTÂLNEŞTI Real cu DIVINUL 
HRISTIC. Fă toată Fiinţa ta ca „Pietre de ALTAR”, unde Să 
Vină PREZENŢA DOMNULUI IISUS. 



252 

Revelaţia Creştină este prin excelenţă Taina „ÎNTRU-

PĂRII FIULUI Lui DUMNEZEU”. ÎNTRUPAREA să nu se 
confunde doar cu adoptarea unui Corp material. Teologic 

Creştin, FIUL Lui DUMNEZEU se ÎNTRUPEAZĂ în 

Fiinţialitatea de Creaţie , adică în Suflet şi Trup Creat. 

ÎNTRUPAREA este astfel ASUMAREA de către NATURA 

FIINŢIALĂ DIVINĂ şi a „Unei Alte” Naturi Fiinţiale, de 

Creaţie. 

 

Omul este Chipul Creat al CHIPULUI HRISTIC. FIUL 

Lui DUMNEZEU este în Sine ALTAR-DIVIN (FIU DIVIN) 

şi Biserică-Creaţie (Fiu de Creaţie). Astfel Omul este 
deodată ALTAR şi Biserică. Omul are MENIREA să 

Evidenţieze ALTARUL din Sine şi să Deschidă Biserica  

din Sine şi să le UNEASCĂ în TRUPUL HRISTIC ALTA-

RUL şi BISERICA UNICĂ. 
 

Degeaba avem noi CHIPUL de ALTAR şi Biserică, dacă 

nu ne UNIM cu ALTARUL şi BISERICA UNICĂ a TRU-

PULUI HRISTIC rămânem „închişi” şi fără Viaţă. 

 
Rugăciunea este în primul rând DESCHIDEREA Bise-

ricii proprii (Fiinţialitatea proprie) şi scoaterea propriului 

Altar ca „Piatră” pentru TRUPUL-ALTARUL HRISTIC. 

 
Omul are MENIREA să facă Natura Creată ALTAR şi 

BISERICĂ a TRUPULUI HRISTIC. Natura are şi ea în sine 

„CHIPURILE DIVINE”, dar Omul le „CONFIGUREAZĂ” 

în ALTAR şi Biserică. 
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Omul, TRUPUL de TAINĂ al Lumii 

* 

Mistic, se vorbeşte de „TRUPUL de Taină”, faţă de 
Corpul Sufletului-Spiritului. Omul este ca Suflet şi Corp şi 

peste acestea „TRUPUL de Taină” Nevăzut. TRUPUL de 
Taină e o „Supraformă comună”, şi a Sufletului şi a Corpului, 
în care se pot oglindi deodată şi Spiritul şi corpul-materia, şi 

de asemenea se „Unesc” într-un „SUPRACORP” peste 
Suflet şi Corp. 

 
Creştinismul este caracterizat tocmai prin această viziune  

a „TRUPULUI de Taină” în care Vine DIVINUL să Se 

„Arate” Lumii. Creştinismul este astfel o „Împlinire” tocmai 
a „Tainicului CHIP”, 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, ICOANA-TRUPUL de Taină a fost „primul pas” 

al Creştinismului.  
 

* 
Omul nu este în sine „Conştiinţă psiho-fizică”, ci 

„Supraconştiinţă peste psiho-fizic”. 

Şi anticii păstrează vag o „Memorie” asupra acesteia, 
considerând „Corpul însăşi manifestarea Spiritului”. Lumea 

este considerată „materie structurată de Spirit”, lucru care în 
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sens Creştin este greşit. DUMNEZEU Creează o „Lume ca 
Spirit şi materie”, care este „Natura” şi apoi Creează pe Om, 

ce Umanizează Natura şi o Deschide „peste” Spirit şi 
materie, ca RĂSPUNS faţă de DIVINUL CREATOR. 

 
Omul este considerat o „structură cosmică, a unui proces 

universal”, care se împlineşte. Unii fac mare paradă de 
„esenţele spirituale şi esenţele materiale” din Om, ca un 
„microcosmos”. Antropologicul Creştin este altfel. Omul nu 
mai este un „produs evolutiv şi de structurare spiritual-
materială”, ci este o „SUPRASTRUCTURĂ” directă, „peste” 

Structura Spiritual-materială a Naturii Cosmice. Biblic, se 
afirmă categoric cum DUMNEZEU face pe Om doar la 
„sfârşitul întregii Creaţii cosmice” şi ia „ţărâna-natura” 

„gata structurată” în care „SUFLĂ Chipul Omului”, ca 

Asemănarea CHIPULUI Lui DUMNEZEU. 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”. Omul continuă o SUPRAMANIFESTARE a 
Naturii prin Chipul Omului. Astfel, Omul nu este un „proces 
de manifestarea Naturii”, ci un „Supraproces al depăşirii 

Naturii prin Chipul Omului”. Nu Natura „manifestă pe 
Om”, ci paradoxal, „Omul Umanizează printr-o manife-

stare antropologică Natura”. Omul are „legile structurilor 
Naturii”, dar nu ca procese de configurarea şi formarea 
Omului, ci ca să „transforme” Legile Naturii în „Supralegi 

Umane”. Omul nu este „dependent” de Legile-structurile 
Naturii, ci are Menirea să le „ridice la Chipul de SUPRA-

STRUCTURĂ-Om”. Omul căzut în păcat se „dezbracă de 
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CHIPUL DIVIN” (SUPRASTRUCTURA de Om) şi rămâne 
„Natura goală”, de unde starea Omului păcătos ca „robul 

Naturii”. 
 
Omul este „SUPRACHIP de Om” care Îmbracă şi între-

pătrunde o „Natură Umanizată-asumată”. Omul se deosebeşte 

net de Natura Cosmică, o dată că are SUPRASTRUC-

TURA-Supracreaţie de Om şi încă o dată că „Umanizează 

Structura Naturii Asumate” (deci nu o are ca „simplă 
natură”). Natura din Om se face „Suflet şi Trup” tocmai 
prin Umanizarea pe care o face SUPRACHIPUL de Om ce 
se Uneşte cu Natura. CHIPUL DIVIN se transpune într-un 
Chip de Om, într-un ICONIC SUPRACONFIGURATIV ce 

Îmbracă Natura Omului, care nu se amestecă deloc cu 
structurile Naturii, dar care le Întrepătrunde nu ca să le 
„formeze”, ci ca să le „ATRAGĂ în Sine”. Chipul Omului 
astfel „ATRAGE” Chipul Naturii în „UNIREA ICONICĂ”. 

 
Omul este UNITATE Fiinţială de Creaţie în „Dihotomie 

Suflet şi trup”. Noi, Oamenii, urmaşii lui Adam şi Eva, avem 
o „dublă Origine”, ca o Naştere cu Trup din Părinţi şi o 

SUFLARE DIVINĂ directă a Lui DUMNEZEU, pe care o 
face în Fiecare. De la Părinţi luăm Natura cu totodată 

„specificul Umanizării acesteia de către Părinţi”, de unde 
luăm şi un „Memorial-moştenire 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 
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Părinţi şi Configurează Sufletul şi Trupul Omului care se 
va Naşte. Ce trebuie menţionat este faptul că SUFLAREA 
DIVINĂ, când penetrează „zămislirea Părinţilor”, ţine cont 

de „Memorialul Naturii acestora”, încât Sufletul şi Trupul 
respectivului Om va fi şi el într-un „specific propriu”, în 
care DIVINUL adaugă „DARURI menite să curăţească 

păcatele moştenite şi să dezvolte Virtuţile”, ca DAR de 

IUBIRE DIVINĂ pentru „Restabilirea Creaţiei”. Aşa, 
Naşterea Omului este în „dublu Memorial”, al unui CHIP 

DIVIN şi al unui Chip Umanizat de Părinţi, şi în „Între-

pătrunderea” acestora este Persoana şi Individualitatea 

Omului. Şi Fiecare apoi la rândul său va continua o 
Umanizare proprie a Naturii asumate şi va Creşte propriul 
Chip de Om-Asemănarea CHIPULUI Lui DUMNEZEU. 

 
Omul este Natură Umanizată a Părinţilor peste care se 

SUFLĂ direct de către DUMNEZEU Chipul de Om-Asemă-
narea CHIPULUI Lui DUMNEZEU (ca şi la Adam). DUM-
NEZEU Creează prin CUVÂNTUL-FIUL Său DIVIN (prin 
care toate s-au făcut şi se fac, Ioan 1, 1-3). Orice Formă de 
Creaţie este „Un CUVÂNT DIVIN ce Creează şi se 

transpune totodată” în aceasta. Doar când DUMNEZEU 
„ZICE” se înfăptuieşte. Aşa şi Chipul de Om pe care- l 
SUFLĂ DUMNEZEU este un „ANUME CUVÂNT DIVIN”, 

care are în Sine deja „Imaginea Creativă” a „Unui Anume 

Chip de Om”, pe care îl transpune prin SUFLARE în 
„Natura Zămislirii Părinţilor”.  

 
Omul este „Imago Dei” (CHIPUL DIVINULUI) şi 

„Imago Ipse” (Chipul propriu de Creaţie).  
 
Omul este în „Dublă Ipostaziere” (mişcare proprie), ca 

Exterior şi Interior, în UNIREA acestora fiind apoi 
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„Personalizarea Integrală” a Omului. Omul doar de Interior,  
sau doar de Exterior, este incomplet şi doar în Personali-

zarea sa Totală este „Omul Împlinit”. 
Încă mulţi adoptă cu singularitate ori Interioritatea, ori 

Exterioritatea. Acestea sunt în „legătură” şi fără despărţire. 
Omul Interior este cel Exterior Interiorizat şi cel Exterior este 

cel Interior Exteriorizat.  
Fără „HAINA de Nuntă” nu poţi intra la DUMNEZEU 

(că eşti gol) şi fără „COMOARA dezgropată din Inimă” nu 
poţi fi locaşul SFÂNTULUI DUH. 

HAINA de Nuntă este CHIPUL FIULUI HRISTIC şi 
COMOARA din Inimă este CHIPUL SFÂNTULUI DUH şi 
doar cu ambele CHIPURI te poţi prezenta în FAŢA Lui 

DUMNEZEU TATĂL, ÎMPLINIREA absolută. Mai mult, 

DUHUL din Interior Străluceşte în HAINA din Exterior şi 
Haina din Exterior se face „Forma Mişcării DUHULUI” 

din Interior. Cel „gol” Duhovniceşte în afară este şi slab în 

Mişcarea DUHULUI din sine, şi cel cu DUH slăbit în sine 

nu va LUMINA în Exterior. PRACTICA Duhovnicească 
Creştină este pe acest „Dublu SUPORT”. Cei ce pun accent 

doar pe DUHUL de Interior, se vor pomeni „goi” de CHIPUL 
de Exterior şi invers, cei ce fac doar Duhovnicia Exteriorului 

se văd „întunecaţi” cu DUHUL de Interior. De aici 
Teologicul Mistic Creştin, că „peste FIUL STRĂLUCEŞTE 

DUHUL” şi „în DUHUL este MIŞCAREA FIULUI”. 

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, 
evidenţiindu-se reciproc şi unul în lipsă lipsind pe ambele. 
Persoana noastră este o Totalitate şi o Integralitate de 

Interior şi Exterior, care fac încă o mare Taină, de UNIRE 

ICONICĂ. Mulţi fac paradă doar de „Omul Interior”, alţii 
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doar de „Omul Exterior”, dar pierd din vedere „UNIREA 

ICONICĂ” a ambelor, care este de fapt CHIPUL Transfi-

gurării Creştine. 

Fiinţa Creată nu poate fi decât pe un „SUPORT DIVIN 

Exterior” şi pe un „SUPORT DIVIN INTERIOR” şi 

Personalizarea acestora este „RĂSPUNSUL” Integralizării 

lor. Persoana Creată este deja potenţial în Cele două SU-

PORTURI, dar evidenţierea se face doar prin RĂSPUNSUL 

INTEGRAL al UNIRII lor. Omul atât exterior, cât şi interior, 
este „Trans-individual”, peste ambele. 

 

Noi avem un „Eu Interior” şi un „ego exterior”. Eul şi 

Egoul se depăşesc pe sine, devin un „Supra-Personal”, care 
nu se absoarbe în DIVIN, ci „Stă Faţă către Faţă”. Acest 

CHIP Suprapersonal este consemnat mistic ca „TRUPUL de 

TAINĂ” al Fiinţei. Noi această Transfigurare nu o percepem 

ca CHIP, ci ca PREZENŢĂ care iese şi chiar Comunică 

Participările Personale.  
FIINŢIALUL DIVIN şi Fiinţialul de Creaţie „stau Faţă în 

Faţă”, ca „Imago Dei” şi „Imago Ipse”. Această „MUTARE” 

între NATURILE FIINŢIALE (DIVIN şi Creaţie, care Stau 

Faţă în Faţă) este CHIPUL care Supraconfigurează 

TRUPUL de Taină atât al DIVINULUI, cât şi al Creaţiei 
(Persoanei care face Participarea). Aşa, Însuşi DIVINUL se 

poate ÎNTRUPA în Participarea Creaţiei şi Fiinţa Creată 

se poate ÎMBRĂCA în PARTICIPAREA DIVINĂ. 

Mulţi se întreabă din ce anume se poate ÎMPĂRTĂŞI 

Fiinţa Creată, dintr-un DIVIN Real şi Substanţial, sau este 

doar o „oglindire” fără nimic altceva. SUPRANATURA 

FIINŢIALĂ DIVINĂ nu este accesibilă Naturii Fiinţiale 

Create, dar pot „Sta Faţă în Faţă”; şi din DIALOGUL 
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Interpersonal se Transfigurează un COMUN de PARTICI-

PARE, ca TRUPUL de Taină, care este ÎMPĂRTĂŞIBIL, 
în care DIVINUL are ACTUL FIULUI şi SFÂNTULUI DUH 

şi Personalul de Creaţie are de asemenea Filiaţia şi Duhul 

propriu de Creaţie, care se UNESC, deci, nu în „Naturi 

Fiinţiale”, ci în COMUNUL, în TRUPUL de Taină, 

Prefigurarea EUHARISTIEI.  
 
Omul este „Supranatură, Cunoaştere şi Răspuns”. 

Omul nu trăieşte „natura”, ci „transpune Natura în Răspuns 

Dialogal”. 
Iată temelia „Cunoaşterii Omului”, fără de care de 

„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 Mode-

lează Natura”, iată diferenţa Omului faţă de toate Formele 
şi Făpturile Naturii. DUMNEZEU ia „ţărâna-natura” în care 
„SUFLĂ Chipul de Om” şi Chipul de Om face „Natura 

Umanizată-Om”. 
În Om nu mai este o simplă Natură, ci o „Natură 

Umanizată”, ce-i dă alte „Deschideri”. 
 
Omul nu are „Formă de Natură”, ci „Formă-Chip de 

Om” şi o „structură a Naturii”. DUMNEZEU îi SUFLĂ 

Omului „Chipul special de Om”, că altfel nu ar fi avut 
„Formă de Om”, ci tot „Formă de Natură”. Prin păcat, Omul 
se „dezbracă” de Chipul Divin de Om şi rămâne cu o „struc-

tură de Natură”, care ca o compensaţie încearcă o „re-con-

figurare de Chip de Om”. De aceea Omul după păcat 
rămâne „gol de Chip de Om” şi caută „Îmbrăcăminte-com-

pensaţie de Chip de Om”, peste „structura de Natură”.  
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Natura nu „scoate” în afară „structurile sale”, ci le 
opreşte în Formele respective. Omul trebuie să „Atragă 

Natura” în CHIPUL DIVIN, prin „În-omenirea” Naturii. 

Natura are un ACTIV de „Deschiderea DIVINULUI în 

Creaţie”. Omul mai are şi ACTIVUL Deschiderii Creaţiei 

în DIVIN. Anticii se „opresc” doar la „Deschiderea DIVI-
NULUI” 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”, ce nu se mai „umbresc”, ci se 
„Transfigurează”. 

Configuraţia Omului. 
– SUFLARE DIVINĂ - Chip de Om + Natură 

Umanizată din Părinţi. SUFLAREA Chipului de Om se face 

Chipul de Persoană-Formă de Om, care se reflectă în 

Structura Naturii ca Suflet şi Trup.  
„Forma Omului” este „Personalitatea” sa. Deci „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.  
 

Şi unde se face această UNIRE? Persoana este „INTE-

GRALITATEA peste Suflet şi Trup”. Anticii cred acest 
„Chip” că este în „adâncul” Minţii care şi mai mult este într-un 
adânc tainic al „Inimii”. În sensul nostru, se consideră 

„ALTARUL de Creaţie”, TRUPUL de Taină, prin care 
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Creaţia poate să se REÎNTOARCĂ la DIVIN şi DIVINUL să 
COMUNICE DIALOGAL cu Natura Creată. 

IMAGO DEI este în SUFLAREA DIVINĂ care se trans-

pune într-o Imago Ipse-Persoană-Om, şi Imago-Persoană se 
transpune în Natura de la Părinţi într-o Structură de Suflet 

(reflectarea DIVINĂ din Persoană) şi de structură de 
materialitate-corp (ca reflectarea Creată din Persoană).  

Anticii cred că Omul este doar o „structură Suflet şi 
trup”, ca o „configurare a unui Spiritual-Scânteie Divină”, 

ca Trihotomia: Nous-Spiritualul, Psyche-Sufletul şi Soma-
corpul, care printr-o Întrepătrundere şi Unire ar da zisa Per-

soană. Pustnicul Neofit consideră că nu poate fi „structură 
decât dacă este mai întâi Forma de Persoană” şi Forma-Per-
soană de Om oglindeşte şi o „structură umană” ca Suflet şi 
Trup. 

Aşa, Persoana nu mai este un „produs al unor structu-
rări”, ci un „Model-Chip de Structurare”. Omul se structu-
rează 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 îşi dezvoltă Persoana. Mai mult, Omul nu se 
opreşte doar la manifestarea sa, ci trebuie să mai facă şi o 
„dezvoltare a Persoanei în DIVIN”, ca DIALOG Personal. 

Dacă Omul nu ar avea Chipul de Persoană, nu ar avea Forma-
Integralitatea prin care să se Identifice şi să facă Răspunsul în 
Sine şi 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 
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DIVIN şi aşa devine „goală”, căutând să compenseze goli-
ciunea cu „adausuri” de structuri din sine. Aşa, Omul 
păcătos acumulează pe Chipul de Persoană doar „structurile 

sale interne”, care, la rândul lor, nemaireflectând ca Suflet 
DIVINITATEA, se fac structuri desacralizate, ce se reper-
cutează şi pe structurile corpului, cu devenirea unor funcţii 
anormale. Dacă în Natură Formele rupte de SUPORTUL 

DIVIN îşi distrug şi structurile, la fel la Om, dacă Chipul-
Persoană nu mai este pe SUPORTUL DIVIN îşi schimbă şi 
propriile structuri. Mai mult, „Centrarea Omului” nu mai 
este pe „Persoană”, ci o „centrare pe structuri”.  

Omul căzut în păcat s-a rupt în Omul Exterior şi Omul 

Interior. Cel exterior este „gol” şi de aceea Sfinții Părinţi 
Filocalici s-au axat pe Omul Interior, unde a mai rămas 
„SCÂNTEIA DIVINĂ îngropată”, care trebuie „dezgro-

pată”, ca să se REFACĂ Omul iniţial. 
„HAINA DIVINĂ” este „LUMINA DIVINĂ” scoasă în 

afară, ca să REÎMBRACE goliciunea Omului păcătos. Mai 
mult, Chipul de Persoană este „Candela şi Uleiul LUMINII”, 

în analogie cu „Mintea şi Inima de Interior”. Chipul de 
Persoană este ACTIVUL, în corelaţie cu ACTIVUL DUHU-
LUI de Interior. 

Şi prin ce se face „Rememorarea Chipului de Persoană”? 

În Interior, DUHUL face Rememorarea DIVINULUI. Se 
vorbeşte de Taina „Chipului de FILIAŢIE”. Dacă pentru 
DUH, PREZENŢA DIVINULUI face penetrarea Interioară, 
„FILIAŢIA” face „REÎNTOARCEREA la DIVINITATE”. 

În Interior, Omul dezgroapă DIVINUL şi- l face LUMINĂ în 
proprie Candelă cu Uleiul propriu. Este „REÎNTOAR-

CEREA Fiului risipitor”, care îşi REAMINTEŞTE Filiaţia 

şi aşa se Întoarce la TATĂL. Se aspiră la „HAINA de 

FILIAŢIE” pe care o Reprimeşte prin Întoarcerea sa.  
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Şi dacă DUHUL este „Spirit-Minte”, FILIAŢIA este 

GEST de ÎNCHINARE. 

FILIAŢIA este REMEMORAREA Chipului de  

Persoană-Om şi astfel se reface Identitatea Omului, care 

poate să facă DIALOGUL Interpersonal.  
DUHUL face o Personalizare Interioară, iar GESTUL 

FILIAŢIEI face o Personalizare Supraexterioară. De fapt, 

sunt deodată şi nedespărţite, dar depinde pe care faci 
„centralizarea proprie”. 

DUHUL Străluceşte în HAINA de FILIAŢIE şi 
FILIAŢIA este Oglindită tot de DUHUL în adâncul Minţii şi 

Inimii, ca o „dublă” Personalizare şi de Exterior şi de Inte-

rior, CHIPUL de Personalizare fiind CHIPUL de FILIAŢIE 
„Mărturisit de DUHUL”. 

 
PERSOANA este Mintea şi Inima, UNITE în CHIPUL 

de FILIAŢIE10 şi CHIPUL de FILIAŢIE este Interiorizat de 

DUHUL, care „Filiază structura Sufletului şi trupului” şi 
aşa DUHUL „Străluceşte şi mai mult”, cu „LUMINA de 

DUH”, care „Scoate Interiorul” în „HAINA PERSOANEI”, 
ca o „PODOABĂ a propriei Vieţi”, ca TRUPUL de Taină, 
ce este Chipul Omului. 

 
* 

Omul după păcat se vede „robul structurilor Naturii”, de 

unde „Căutarea Identităţii de Om”, ca nostalgia Originară. 
Omul păcatului nu mai este „Supra-natură”, de unde trebuinţa 

REMEMORĂRII Chipului de Om-Supranatură, ca primul 
pas al Vieţii Omului. Omul are în sine Menirea de a 

                                                                 
10

 Acest „Personalism în sine” deosebeşte net „Isihasmul Creştin” de toate 

misticile metafizice antice. 
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„Personaliza Natura”, de a o „Centra într-un Răspuns 

propriu”, ca să o REÎNTOARCĂ spre DIVIN. 

 
Mistica Revelaţiei Creştine nu este mistica esenţelor-

structurilor, ci Mistica „RĂSPUNSULUI Personal”. Omul 
„Umanizează-Personalizează” structurile Naturii şi le Supra-

configurează în „RĂSPUNSUL Personal şi Inter-relaţional”.  
 
Omul are Menirea să facă „ÎMPĂRĂŢIA Lui DUM-

NEZEU”, prin „Personalizarea Naturii”. Raiul era „pre-

umanizarea”; ÎNTRUPAREA HRISTICĂ este Umaniza-

rea; ÎMPĂRĂŢIA Lui DUMNEZEU este „ÎMPLINIREA 

Umanizării”. Aşa, doar prin CHIPUL Lui HRISTOS  
fiecare Om capătă „Chipul Integral de Umanizare”, prin care 

să poată transcende şi la „Veşnicia ÎMPĂRĂŢIEI DIVINE”.  
 
Organizările Familiale, până la statale sociale, sunt 

„istoria Umanizării”. Istoria este „Drumul Umanizării”. 

Păcatul a schimbat direcţia într-o „distrugere antinatură şi 

antiumană”. 
 
RUGĂCIUNEA este CHIPUL ÎMPĂRĂŢIEI Lui 

DUMNEZEU. Umanizarea-Personalizarea este „TRUPUL 

de Taină” al Lumii. Prin păcat, nu se mai face adevărata 
„Umanizare”, de unde „lipsa” TRUPULUI de Taină, până la 
„goliciunea corpului” doar cu „structurile deformate ale 

Naturii”. 
 
Omul care nu aspiră la CHIPUL ÎMPĂRĂŢIEI Lui 

DUMNEZEU nu poate face nici „Umanizarea Lumii”, 

intrând într-o „autodistrugere”. Istoria Omului păcătos este 
„drama” acestei autodistrugeri.  
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Personalitatea Omului este doar „UNIREA CHIPULUI 

DIVIN cu Umanizarea Naturii”. Iată ICONICUL Vieţii 
Omului. 

 
Omul ia un „Memorial de Natură Umanizată de Părinţi”, 

dar Fiecare Om trebuie să extindă aceasta şi printr-o 
„Umanizare proprie”. Omul „Aduce Lui DUMNEZEU” un 

„Dar Uman”, care 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”. 
Răul demonic este „contrarul ÎNTRUPĂRII DIVINU-

LUI”, de unde originea răului ca „antihristicul precosmic”. 
Ispita demonică din Rai este de a face şi pe Om „doar 

Natură”, fără „ÎNTRUPAREA DIVINULUI” în ea. Păcatul-
răul este „metafizicul extrem” pe care- l invocă demonismul, 

de a face o „separare fără întâlnire” dintre DIVIN şi Natura 
Creată. Natura este „oprire în proprie natură”. Demonii fac 
separarea la nivelul „pur metafizic-spiritual”, iar Omul face 
„ruperea” la nivelul „Natură şi DIVIN”. Omul căzut îşi 

trăieşte propria fiinţialitate de „natură-natură”, fără „ieşirea 

Naturii şi peste Natură”. Omul căzut în păcat nu face 
„Umanizarea Naturii”, ci „naturalizarea Umanului”. Omul 
căzut se afundă tot mai mult în Natură, până îşi pierde propria 

Identitate de Om, după ce şi-a pierdut Identitatea Divină. 
De aici Omul păcătos nu poate trăi fără un „consum de 

natură”, prin care să se „naturalizeze”.  
Mistic, Omul întâi trebuie să „Umanizeze Natura”, să o 

facă „Dar DIVINULUI” şi după „Îndumnezeirea Naturii” 
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să participe şi la „OSPĂŢUL EUHARISTIC”, al ÎMPĂR-

TĂŞIRII din „TRUPUL DIVINO-Creaţie”. Omul nu ar 
trebui să „mănânce” o „natură simplă” şi nici doar o „natură 

umanizată”, ci doar o „Natură Transfigurată, EUHARIS-
TICĂ”. 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 s-o Umanizeze. 

Omul „cade din Chipul de Om”, dacă nu „Transfigu-

rează Natura” în CHIPUL DIVINO-Creaţie. Omul are „voie” 

să „Mănânce Natura” doar în vederea „Transfigurării” ei.  
De aceea „Mâncarea Omului” trebuie să fie mai întâi 

„Prescură-Dar” oferită DIVINULUI şi apoi să o Mănânce 

şi el. 

Omul are „Menirea Eclesio-Sacerdotală” de a face din 

Natură „Templul şi Prefacere DIVINO-Creaţie”. Natura se 
face „Templu prin Umanizarea din Om” şi se face „TRUP 

DIVINO-Creaţie” prin „OFERIREA ca Dar DIVINULUI”, ca 

apoi să se facă „OSPĂŢUL EUHARISTIC”. Omul nu se 

poate opri doar la „Umanizarea Naturii”, că face o „auto-

naturizare”. 
Omul nu este un „fiu al naturii”, ci un „FIU al 

DIVINULUI”, care face şi Natura condiţie de „FILIAŢIE 

DIVINO-Natură”. De aceea, Omul nu „consumă Natura”, 

ci o „Asumă spre Transfigurare”. 
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Omul, prin căderea în păcat, este mereu tentat să facă 
„consumul naturii”, să se oprească în „autoplăcerea naturii” 
şi mai puţin să facă „Transfigurarea” ei. Primul pas este 

„Umanizarea Naturii”, care înseamnă „lege-morală-asceză”. 
Omul este CHIPUL ICONIC dintre Taina Legăturii 

Naturii cu DIVINITATEA. OMUL „Asumă Natura”, pe 
care trebuie să o aducă „Dar DIVINULUI” şi prin UNIREA 

DIVINO-Natură să se facă Transfigurarea EUHARISTICĂ, 
ca TRUPUL HRISTIC, care este „PÂINEA VEŞNICIEI”. 
Când Omul va ajunge să „ofere” DIVINULUI toate „Asumările  
sale din Natură”, atunci va ajunge să se „Hrănească doar cu 

TRUPUL EUHARISTIC”. 
Omul nu trebuie să „strice” Natura în el, ci să o 

Transfigureze. Cu cât iese din om mai multă „natură stricată”, 
cu atât este semnul păcatului mai mare. Sfinţii cu 

„Nestricăciunea Trupului” dovedesc această Transfigurare 
a Naturii. Bolile, la fel, sunt „distrugerea Naturii”.  

Urmarea păcatului la Om este „moartea”, despărţirea 
Chipului Omului de Natura Asumată. Omul se „dezbracă de 

Natură”, se dezbracă de DIVINITATE şi aşa, gol, rămâne 
„Omul păcatului”. Dar Chipul Omului ca Persoană de Om 
este Veşnic şi Nemuritor, dar în „goliciunea sa” se singula-
rizează până la „iad”.  

 
Taina Chipului de FIU este Taina Fiinţei Create şi 

însăşi Taina Omului. Omul nu mai este doar un „complex de 
structuri şi fenomene de manifestare”, ci este un „Chip 

Fiinţial Personal de Creaţie”, care face DIALOGUL ÎNTRE 

TAINA FIINŢEI şi manifestările acesteia.  
DIVINUL se „opreşte” pe Formele Create  şi lasă 

„libertatea manifestărilor” acestora, altfel Creaţia ar fi un 

„fenomen panteistic” (cum cred anticii şi încă mulţi alţii).  
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De aici „Mistica ÎNTRE Forme”, nu între „structuri şi 

manifestări”.  
Taina Chipului de Formă-Fiinţă Creată este Taina DIA-

LOGULUI Mistic. 

Omul este prin excelenţă Taina DIALOGULUI dintre 

„Chipuri-Forme Fiinţiale”. Chipul de Persoană-Om este 

Chipul de Fiinţă de Creaţie, care „reflectă” pe Sine manifes-

tările interne proprii, dar totodată Oglindeşte şi Răspun-

surile direct Personale  ale altor Chipuri Personale. Această 

„supracapacitate” a Chipului de Om-Persoană este reali-

tatea misticii. 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 RĂSPUNSULUI DIALOGAL al 

acestora. 

Persoana-Om reflectă şi Spiritualul şi materialul şi 
„peste” acestea ca Duhovnicescul Transfigurativ DIVINO-

Creaţie. 

 

* 

Ca PRACTICĂ mistică a Rugăciunii, toţi vorbesc de 
„rolul” Trupului-corpului, considerat nu numai „instrumen-

tul” Spiritului, ci chiar „împlinirea manifestării Vieţii”.  

Din cele relatate anterior, în sensul Creştin, TRUPUL 

DE Taină, cel „peste” Spirit şi Corp, este „RODUL” ultim. 
Misticile antice vorbesc de o „dizolvare” a Corpului în prin-

cipiile Spirituale, până la „absorbirea” în „neantul Divin”. 

Păcatul a produs „dezbrăcarea” de TRUPUL de Taină, cu 

urmările acesteia ca „ruperea şi contrarierea” dintre Spirit 

şi Corp. 
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Dar „Corpul” a rămas totuşi cu un vag „Memorial” al 
TRUPULUI de Taină, de unde „realitatea” care se opreşte 
„pe şi în” Corp. Mulţi fac paradă de o „Spiritualitate pură şi 
directă”, dar de fapt tot pe „psiho-fizicul” Corpului trăiesc şi 
se manifestă. Chiar şi Ştiinţa vorbeşte de „aura- iradiaţia” ce 
înveşmântează Corpul, în care ar fi nu numai reflectarea 
psiho-fizică, ci însăşi „plăsmuirea” acestuia. Şi Ştiinţa desco-
peră că „MEMORIALUL Fiinţial” este în „Suprastructura” 

peste „structurile” substanţei materiale. Orientalii vorbesc de 
zisele „corpuri subtile, planuri"11, care sunt în sensul nostru 
„amintirile Configuraţiei” TRUPULUI de Taină. Fiinţa 
noastră este „plan al Naturii” în „Umanizarea Personală” 

şi în „SUPRAPERSONALIZAREA” RĂSPUNSULUI faţă 
de DIVINITATE şi Inter-relaţionalul general. Aceste TREI 

Planuri sunt „Treptele” Fiinţialităţii Omului, pe MODELUL 

cărora îşi manifestă Viaţa proprie. Zisele însuşiri ale 
Spiritului, ca „raţiune, simţire, volitiv”, sunt de fapt reflec-

tarea acestor „Planuri”, care se transpun interior şi 

exterior. Natura are „simţirea”, Persoana are „voinţa” şi 
Relaţionalul are „raţiunea-conştiinţa”. Aici se încurcă majo-
ritatea practicilor mistice, că nu găsesc echilibrul acestora, 
substituindu- le sau absorbindu-le unele în altele. 

Omul are un CHIP care „Înglobează” Cerul-Spiritualul, 
Natura-Corporalul şi Umanizarea, pe care le „SUPRA-

Înglobează în UNIREA” cu DIVINUL. 
INTEGRALITATEA Omului are aceste elemente, care 

după păcat trec ca transpunere pe psiho-fiziologismul 

Corpului12. În sens Creştin, nu este „oprire” în Corp şi nici 

                                                                 
11

 Zisele corpuri, cauzal, mental, astral, eteric, material. Sau culorile aurei, 

în spectrul celor şapte nuanţe. 
12

 De aici pesemne zisele „centre-chakre orientale şi plexuri energetice ale 

ocultiştilor”. 
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în „operaţiile spirituale”, ci în REMEMORAREA TRU-

PULUI de Taină, INTEGRALITATEA Chipului Omului. 
De aici „specificul” net al Practicii mistice Creştine, care nu 
este nici „psiho-fizic” corporal, nici „mental”, ci „TAINA 
TRUPULUI-ALTARULUI DIVINO-Creaţie”, HAINA de 
Nuntă a Revelaţiei Creştine.  

Este greşit, în sensul Creştin, să se considere că 
„fiziologicul” corpului este „mentalul” Sufletului, sau că 

„operaţiile mentale” sunt „memorialul fiziologicului organic”. 
Ambele au „Originea comună” în „SUPRA-structura” 

TRUPULUI de Taină. „INFORMAŢIA Fiinţială” a Omului 
este în acest „INTEGRAL”, de unde ies toate Memoriile şi se 
întorc, unde se acumulează şi de unde se transmit-comunică. 

Astfel, Rugăciunea Creştină nu se face cu Psiho-fizicul, 
nici cu „Mintea pură”, ci cu „ALTARUL TRUPULUI de 

Taină”, pe care se coboară DIVINUL şi Creaţia se poate UNI 
cu DUMNEZEU. 

RUGĂCIUNEA Creştină 

* 

Mulţi se aşteaptă la cine ştie ce „relatare secretă” despre 
Rugăciunea Creştină. Aceştia vor rămâne dezamăgiţi, când 
vor vedea că Rugăciunea Creştină este aşa de „obişnuită şi 

simplă”, până la „comunul de jos”. Nu există o „învăţătură 

ascunsă” şi nici o „metodă supranaturală”, ci „Rugăciunea 

normală” ce se face de fiecare, direct.  
Şi caracterul Rugăciunii, s-a văzut, este în „configurativul” 

de: ALTAR, Dar-Jertfă, RITUAL, Prefacere, Împărtăşire. 

Între Creaţie şi DIVINITATE „Puntea” este „ALTARUL”, 

pe care DUMNEZEU coboară în Lume şi Făptura are acces la 
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condiţia „DINCOLO” de Natura Creată. Între DIVINITATE 
şi Creaţie este „ALTARUL”. Fă în tine şi dincolo de tine 
CHIP de ALTAR şi aşa faci „LEGĂTURA” cu DUM-

NEZEU. „RELIGIA” este însuşi CHIPUL ALTARULUI. 
ALTARUL este „SACRUL-TAINA-TEMPLUL Însuşi al 

DIVINULUI”. Şi RUGĂCIUNEA este însuşi „MODELUL 
ALTARULUI”. ALTARUL are Forma după „MODELUL 

RUGĂCIUNII”. RUGĂCIUNEA este „LOCUL” de 

VENIRE al DIVINULUI în Lume şi VORBIREA Făpturilor 
cu DUMNEZEU CREATORUL. 

Pe ALTAR trebuie să „te aduci pe tine ca Dar-Jertfă”. 

Aşa, în Rugăciune, ALTARUL şi Darul tău este ÎNCHI-

NAREA ta, sub toate formele şi modalităţile. Fă RITUA-

LUL ÎNCHINĂRII Zilnic, de mai multe ori, cu Rugăciuni 
diferite şi pe durate după străduinţa ta. Biserica are „RITUAL 

Liturgic”, cel mai complet şi împlinitor. Aşa este Rugăciunea 

„particulară” şi „Rugăciunea TOTALĂ-Euharistică a 

Bisericii”. Acasă şi singur tu nu poţi face decât o „Rugăciune 
pregătitoare”, care de nu se UNEŞTE cu Rugăciunea 

TOTALĂ Liturgică-EUHARISTICĂ, rămâne neîmplinită 

şi fără ROD, care este ÎMPĂRTĂŞIREA. Doar din EUHA-

RISTIA Bisericii este ÎMPĂRTĂŞIREA Rugăciunii. 
Acestea sunt elementele simple şi comune ale Rugă-

ciunii Creştine.  
Este şi o „căutare mai de Taină” a Rugăciunii, aşa cum 

jinduiau îndeosebi pustnicii şi călugării, care se consacrau 
total Vieţii Duhovniceşti. Scrierile Filocalice şi Vieţile 

Sfinţilor sunt grăitoare. Dar până la urmă se dovedea că 

„multele metode şi practici speciale” ajungeau tot la „simpli-

tatea obişnuită”. Viaţa ascetică, dorinţa unei Rugăciuni con-
tinue impuneau şi „modalităţi” proprii, dar CHIPUL Creştin le 

ţinea neabătute în „FORMA UNICĂ”. Unii au încercat să facă 
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din Rugăciune „terapii şi performanţe mistice”, care nu sunt 
Rugăciune propriu-zisă. Sunt şi „efecte” ale Rugăciunii, dar 
rostul Rugăciunii este dincolo de „interesele” Sufleteşti şi 

trupeşti. Rugăciunea în sine este „Comunicarea cu 

DIVINUL”, iar restul sunt ceea ce derivă din aceasta.  
Aşa, Rugăciunea Creştină este în esenţă „COMUNI-

CAREA cu DIVINUL”, fără metode şi miracole , ci direct şi 

simplă. Rugătorul Creştin are „Taina Rugăciunii pure, 

COMUNICAREA cu DIVINUL”, ferindu-se de „complexul 
supranormalurilor”, ce abat Rugăciunea la „efectele” ei. 

„A sta înaintea Lui DUMNEZEU” şi a „COMUNICA 

direct cu El”, fără mişcările psiho-fizice, fără efectele mira-
culoase, doar în DUHUL RITUALULUI de Taină, este 
Rugăciunea pură Creştină. 

Rugăciunea specific Creştină este CHIPUL Lui 

HRISTOS, ca „Fond” şi RITUALUL SFÂNTULUI DUH 

ca „Viaţa şi Trăirea” acestuia. CHIPUL Lui HRISTOS 

este Însuşi CHIPUL RUGĂCIUNII, este CHIPUL FIULUI, 

CHIPUL ÎNCHINĂRII-ALTARULUI. Fă şi tu ÎNCHI-

NARE şi te vei Îmbrăca în CHIPUL FIULUI DUMNEZE-
IESC şi aşa totodată te „aduci ca Dar” pe ALTARUL Rugă-
ciunii înseşi. Fă această „Rugăciune HRISTICĂ” în 

RITUALUL „Răspunsului” tău şi vei Primi pe DUHUL 

Cel PREASFÂNT, şi în Taina acestora vine BINECUVÂN-

TAREA Absolută a TATĂLUI DUMNEZEU, ca ÎMPLI-
NIREA TREIMII DUMNEZEIEŞTI şi în Viaţa ta Personală.  

 

Un pustnic se Ruga mult ziua şi noaptea şi o LUMINĂ 
miraculoasă se aprindea în locul acela, dar el închidea 
Ochii: „Nu LUMINA vreau eu să Văd, ci vreau să stau doar 
în Rugăciune şi să fac RITUALUL ei neîncetat. Tot ce este în 

plus, mă abate şi-mi strică Rugăciunea”. 
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Rugăciunea Creştină este învinuită de „formalism”, până 
la un „ritualism stereotip”. Trebuie înţeles că Rugăciunea 
Creştină este tocmai „FORMĂ şi RITUAL, HRISTOS şi 

SFÂNTUL DUH” şi ce „urmează” este „corolarul şi rodul” 
acestora. Cine persistă în „FORMĂ şi RITUAL”, acela se va 
adânci şi în VIAŢA de Rugăciune Creştină. Rugăciunea cu 
meditaţii intelectuale şi chiar cu cine ştie ce virtuţi nu este 

Rugăciunea pur Creştină. Luminările de Minte şi Virtuţile 
sunt „după” „FORMA şi RITUALUL” Rugăciunii. Pocăinţa, 
postul, nevoinţele ascetice, metodele psihice şi fiziologice 
sunt „susţinătoare” ale Rugăciunii, nu însăşi Rugăciunea 
(care este FORMA HRISTOS şi RITUALUL SF. DUH). 
Mulţi nu mai înţeleg Filocalia şi o interpretează după 
„metafizica necreştină”. Sensul de Taină al Sfinţilor 

Părinţi Creştini este tocmai „FORMA şi RITUALUL 

Liturgic”, care poate avea fără amestecare însă şi complexul 
manifestărilor de calităţi şi efecte.  

 
* 

În relatarea noastră despre Rugăciune, ne oprim mai cu 
evidenţă pe „specificul Carpatin” al Rugăciunii Creştine, 
care este „Rugăciunea Gestului ICONIC”, care ni se pare 
nouă o „Re-valorificare” tocmai a CHIPULUI Rugăciunii 
Creştine. În tumultul de practici mistice de astăzi este nevoie 
de o „stabilire inconfundabilă” a „Chipurilor de Rugăciune”,  
fiecare apoi putând să aleagă, dar fără „abateri şi falsificări” 

(cum se întâmplă tot mai frecvent).  
Cine „alege” sincer Rugăciunea Creştină, să o facă în 

CHIPUL ei adevărat, fără adausurile şi prefacerile altor 
metode. 

 
Gestul ICONIC de ÎNCHINARE, ca exprimarea Chi-

pului de Filiaţie-Persoană, este Practica Misticii ICONICE. 
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În Gestul ICONIC de ÎNCHINARE, totul este „Gest”, în 
care se „Asumă” atât interiorul, cât şi exteriorul şi toate 
manifestările mentale, sentimentale şi toate efectele mistice, 

toate se „Prefac în Gest” şi Gestul ia SUPRAFORMA 

PERSOANEI Însăşi şi aşa se face DIALOGUL Mistic. 
 
Gestul ICONIC să nu se facă prin concentrare Mentală, 

ci prin „Integralizarea-Persoană”; ca RITUAL, ca Taina 
CHIPULUI de FILIAŢIE, nu ca „impersonalizare spirituală”; 
ca TRUP al CUVÂNTULUI, nu ca 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. Gestul ICONIC Asumă chiar HARUL, de 
aceea Gestul ICONIC este în EVIDENŢĂ şi HARUL 
evidenţiază Gestul, nu- l acoperă. Aşa, în Gestul ICONIC, 

LUMINA Mistică, de care se vorbeşte mult, nu devine însăşi 
„Substanţa Mistică”, ci „Substanţa este GESTUL” şi 
LUMINA este DUHUL care DESCOPERĂ CHIPUL de 

GEST, ca în ICOANĂ, în care LUMINA cu nuanţele sale 

arată CHIPUL. 
 

Să faci „OPRIREA ICONICĂ” 

 

„Să stai ca în ICOANĂ”, NEMIŞCAT, dar într-un 

VIU de DUH. 
Cine nu câştigă mai întâi această NEMIŞCARE de Duh 

nu va putea să Trăiască Rugăciunea adunată, „OPRIREA pe 

un Gest”. Pentru cel Duhovnicesc se indică Gesturi 
Creştineşti, de Închinare şi Dăruire  faţă de DUMNEZEU. 

Să te „Retragi în Gest”. Degeaba te retragi în Pustie, 
dacă nu faci „Retragerea în Gest”, că nu vei şti niciodată ce 

este adevărata Retragere. Oprirea în Gest nu este nici 
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Interiorizare, nici exteriorizare , ci un „COMUN al Inte-

gralităţii proprii”, în care „se Adună totul, se Deschide totul, 
se Răspunde total”.  

„Spală-te cu DUHUL”, ca să te poţi apoi Ruga. A „sta 
NEMIŞCAT” este „spălarea cu DUHUL”.  

 
Gestul ICONIC de ÎNCHINARE este CHIPUL FIULUI 

şi Starea în Gest este CHIPUL SFÂNTULUI DUH.  
 
DOAMNE, Eu tânjesc după CONTOPIREA cu Tine, dar 

Tu mă OPREŞTI şi între mine şi Tine pui PALMA Ta Ce-mi 

ATINGE Inima. STAI mereu DEOPARTE, ca DORUL meu 
niciodată să nu ia sfârşit!... 

 
Fiecare ZI este o „NAŞTERE din NOU” şi Viaţa este o 

VEŞNICIE de NAŞTERI din NOU. Taina PERMANEN-
ŢEI 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”. Pe Credinţa lipsită de orice 
imaginaţie a Duhului. Să nu fii orientat pe sentiment, nici pe 
raţional, nici pe contemplativ, ci pe IUBIREA Lui 

DUMNEZEU cea peste şi dincolo de toate sentimentele şi 
înţelesurile. 

 
Rugăciunea curată, fără nici un chip, este Rugăciunea 

doar în „Credinţa şi Aşteptarea” ARĂTĂRII Sale dincolo 
de toate chipurile. 

 
Fă Gest de ÎNCHINARE-CHIPUL FIULUI şi se 

Actualizează-rememorează în tine Taina veşnicei NAŞTERI a 
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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: este CHIPUL Lui 

HRISTOS ÎNTRUPAT prin DUHUL SFÂNT. 
 
Fă Rugăciunea ICONICĂ a Gestului ÎNCHINĂRII în 

Faţa ICOANEI MAICII DOMNULUI cu DIVINUL PRUNC, 

ca o Re-memorare a NAŞTERII DIVINE în Lume şi a Naşterii 
proprii. Cântă zilnic IMNUL NAŞTERII lui HRISTOS, care 
este însuşi Gestul de ÎNCHINARE. Iată începutul Rugăciunii 
ICONICE. 

 
Fă această Practică Zilnic 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. 

 

Pleacă Capul, Mintea şi orice simţire în Gestul 
ÎNCHINĂRII, orice formă şi orice chip fă-l să se ÎNCHINE şi 
aşa totul se face „ICOANĂ-CHIPUL” unde se ÎNTÂLNEŞTE 
DUMNEZEU cu Lumea şi Lumea cu DUMNEZEU şi se face 

„ACELAŞI TRUP-ICOANĂ”. 
 
Începe să te „Rogi”, cu „GESTURI RITUALICE”, 

care ne „Rememorează” SACRUL din noi. Ridică Mâinile 

în sus cu Rugăciune către DUMNEZEU Cel din „Înălţime”, 
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din care „curge” Viaţa lumii. Pleacă în Închinare Capul în 

jos, prin care „recunoşti” pe DUMNEZEU ca DĂTĂTORUL 
Vieţii. Pune Mâinile la Piept în dreptul Inimii şi fă-te ca un 

„ALTAR” propriu, pe care să VINĂ DUMNEZEU şi la tine. 
Desfă Braţele lateral, Gest ce preînchipuie că DIVINUL Se 
„ÎNTRUPEAZĂ” în toată Fiinţa ta Suflet şi Corp. Faceţi 
aceste simple „GESTURI SACRE” şi „MEMORIILE SACRE” 

se vor „trezi”. 
Nu fă auto-sugestie, nu „admite” psihic o „memorie rea şi 

anormală”, ci respinge-o şi înlocuieşte-o cu una Bună. 
Nu fi fixist (adică să faci doar ce crezi tu); cu voinţă 

ascultă şi de alţii. Astfel te vei vindeca de propriile iluzii şi 
încăpăţânare. Te vei bucura de Unire şi Comunicare. Fii în 
dialog (păcatul demonic face tocmai un gol de dialog). Viaţa 
este Comunicabilitate. Fii comunicabil chiar dacă te forţezi. 

Fii Vesel chiar dacă nu te simţi bine, pentru că fondul Vieţii 
este Bucuria-Lumina. Nimic nu poate copleşi Bucuria Vieţii 
în sine, tu trebuie s-o cultivi şi peste propriile suferinţe. 
Impune-ţi un zâmbet permanent. Suportă şi ce nu-ţi place la 

alţii şi treci peste toate defectele lor (care sunt legate de 
caracterul propriu). Nu mustra direct, nu spune greşelile, 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 momen-
tul. Încearcă să ai afecţiunea mai tare decât respingerea. Nu 
admite frica, timorarea, grija zilei de mâine; nu-ţi fă iluzii, 
lasă totul la momentele lor. Timorarea este slăbănogirea 

Sufletului. Fii optimist, chiar de lucrurile par total încurcate; 
să crezi în rezolvarea miraculoasă. Toate simptomele de 
boală, toate certurile, toate contradicţiile, greşelile tale şi ale 
altora consideră-le trecătoare şi tu astfel vei rămâne neatins. 

Chiar dacă ai avut şi mai ai crize violente, toate vor trece;  
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nu admite teama că va Fi mai rău, ci mai bine. Nu admite 
tristeţea după greşeli şi conflicte, lasă- le la momentul când te 
vei analiza pe tine (la spovedanie mai ales). Mulţi fac o 

scrupulozitate patologică din toate. Nu abandona activitatea, 
chiar dacă nu te simţi bine şi dai randament puţin. Cât ai fi  
de bolnav, nu renunţa la un ceva activ, cât de cât. 
ODIHNEŞTE-te! Viaţa are o Supralege, a ODIHNEI 

SACRE, indiferent de stare. În această ODIHNĂ nu mai 
contează nici o evaluare, este DARUL Lui DUMNEZEU 
peste toate considerentele. Bucură-te şi tu cu adevărat de 
acest miracol. 

 
„Practica Lucrării Sfinte este doar a celor care muncesc 

ziua şi noaptea, fără încetare, peste toate piedicile şi 

slăbiciunile şi care se învăpăiază mereu de DUMNEZE-

IESCUL DOR”. 

 
Şi Practica ICONICĂ are două aspecte, unul „Static” şi 

unul „mobil”, care nu se contrazic, ci se UNESC în 

COMUNUL ICONIC. 

 
În sensul nostru Mişcarea este o „capacitate” a Vieţii, 

care nu are „scop” în sine, ci este doar o modalitate de activ. 

Folosiţi Mişcarea în Practica Gestului, ca mobilitatea 

Memorialului propriu. Ridicarea Capului, plecarea, întinderea 

mâinilor-braţelor, închiderea sau deschiderea Ochilor etc. 
sunt des folosite în Rugăciune. Aplecaţi-vă cu Fruntea la 

podea şi staţi aşa un timp, este modul de Rugăciune al 

Sfântului Moise arapul. Sfântul Pahomie cel Mare se Ruga 

doar cu Mâinile în sus. Alţii în genunchi, după specificul 
propriu. 
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În Rugăciune, unii folosesc Respiraţia. Şi unii Sfinţi o 
recomandă. Respiraţia este corespondenţa „mişcării neîncetate” 
a Vieţii în general. Respiră adânc mai ales dimineaţa şi seara. 
Isihaştii erau învinuiţi că se concentrează în „buric”. 
Abdomenul este „locul patimilor” şi al „stricăciunii” şi de 
aceea trebuie „spălat” zilnic, deci ca mobilitate, nu ca scop în 
sine. Intrarea Minţii în Inimă  de asemenea este o „mobilitate” 
a „locului gândurilor rele”, că Inima este „Memorialul 
Minţii”, care trebuie „spălat şi curăţit” pentru a te putea Ruga 
CURAT”. La fel desfacerea şi dilatarea zonei pieptului, ca şi 
întinderea membrelor, sau îndreptarea coloanei vertebrale, 
toate ca „mobilităţi”, folosite în Gestul ICONIC, pentru 
facilizarea lui13. 

Sfinţii până la bătrâneţe făceau închinăciuni şi mătănii şi 
le indicau Ucenicilor săi această Practică de mare importanţă.  

 
Mulţi caută „metode speciale” de Rugăciune. Important 

este să te Rogi şi nu cum anume, că Taina Rugăciunii vine 
doar dacă te Rogi. Cine nu face PRACTICĂ intensă, nu va fi 
un adevărat „rugător”.  

 
Atenţie şi în privinţa „mâncării”, considerându-se, mai 

ales la Tineri, că mâncarea şi desfrânarea sunt direct legate 
între ele. O altă regulă strictă este ca să nu se facă nici o 
Activitate până nu se îndeplineşte mai întâi PRACTICA 
Rugăciunii ICONICE, ca şi Mătaniile şi Închinăciunile.  

Respinge „extremismele”. Mulţi din false „nevoinţe” cad 
în erori cu urmări vătămătoare.  

                                                                 
13

 Acestea fac pe unii să considere o analogie cu alte mistici. Atenţie la 

deosebirea netă dintre ICONIC („scoaterea” psiho-fiziculu i în Sacralitatea 

dincolo de acestea) şi misticile psiho-fizice care „introduc” Sacrul în  

acestea). Atenţie la aceste repere.  
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PRACTICA ta Individuală este cea mai importantă. 
Vezi când poţi sta cât mai mult timp NEMIŞCAT, ca 
Rugăciune, dimineaţa, spre seară, noaptea, săvârşind ş i 

mişcarea cu metanii, închinăciuni, mişcările igienice. Vezi 
când poţi Posti, cât timp, ori să mănânci la Prânz şi seara mai 
puţin, ori doar Seara, dar să fie o mâncare Sănătoasă şi 
selectivă, după indicaţiile Pustniceşti. Nu neglija Cititul, câte 

puţin, dar cu memorare chiar. Dacă se poate, 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 PRACTICĂ, altfel 
te închizi în tine, cu „patologii fixiste” periculoase. Nu te 
crede „deştept”, că tu deja înţelegi TAINELE. Dacă eşti încă 
între Oameni mai mulţi, nu te arăta ce PRACTICI tu; să fie în 

Taină. 
 
Fac ALTAR din Gestul meu, unde, DOAMNE, Tu să VII, 

unde eu Te-aştept mereu NEMIŞCAT, Chipul meu de 

Absolut Întrupat. 
 
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, care 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 pătrunde şi în Suflet şi în Corp. Aşa, fă 
Practica „Respiraţiei VIULUI prin Forma-Chipul Persoa-
nei” tale Divino-Umane. Urmăreşte Respiraţia aici. Inspiră 

adânc VIUL din ICONICUL Formei-Chipului ce te Îmbracă, 
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care să intre până în Suflet şi Corp, şi din Interiorul tău 
Respiră cu Gest de ÎNCHINARE tot ce este Minte şi Simţire, 
care intră în Forma-Chipul ICONIC, unde se vor ICONIZA, 

ca să se poată Reîntoarce Transfigurate. Şi după ce te 
„linişteşti” prin aceasta, fă apoi DIALOGUL ICONIC 
propriu-zis, cu DUMNEZEU, dincolo de toate. 

 

Chipul Omului nu este al său, ci al FIULUI Lui 

DUMNEZEU spre ÎNTRUPARE, fapt ce- i dă Fiecărui Om 

MENIREA DIVINO-Creaţie. Rugăciunea Creştină este în 

CHIPUL FIULUI Lui DUMNEZEU, care se face TRUPUL 

de Taină, PUNTEA de trecere a VEŞNICIEI în Lume şi a 

Lumii în VEŞNICIE, ÎNTÂLNIREA dintre Creaţie şi 

DUMNEZEU. Cine nu merge pe CALEA Lui HRISTOS şi 

nu-l va ÎNSOŢI pe EL, nu va şti ce este Rugăciunea Creştină. 
HRISTOS CĂLĂTOREŞTE Veşnic, că în EL este Lumea 

care se Naşte în VEŞNICIE. A te Naşte în CHIPUL Lui 

HRISTOS şi a şi a-L ÎNSOŢI pe El în VEŞNICIE este 

Rugăciunea Neîncetată Creştină. 

 
Se vorbeşte mult în Mistică de INIMĂ. În sensul nostru 

ICONIC, INIMA Mistică este însuşi CHIPUL de TAINĂ al 

CHIPULUI OMULUI-FIULUI Lui DUMNEZEU. 

Omul nu are Chip obişnuit, ci SUPRACHIP, de aceea 
Omul nu are o Inimă oarecare, ci INIMA DIVINO-Creaţie a 

FIULUI DIVIN HRISTIC. În sine, Omul are şi el o „Inimă 

de Natură Creată”, dar Omul este „SUPRANATURĂ” şi aşa 

INIMA OMULUI este „PESTE” Inima din sine, ca INIMA 

DIVINO-Creaţie, Asemănarea INIMII Lui HRISTOS.  
INIMA ICONICĂ, INIMA SUPRACHIPULUI Omului, 

iată INIMA ÎNTÂLNIRII din Absolut.  
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Să PORŢI CHIPUL INIMII Lui HRISTOS este Taina 

Misticii ICONICE. 
Să „Scoţi Inima de Natură din tine”, să o „Faci Dar 

DOMNULUI”, care să o PREFACĂ în TRUPUL INIMII 

Sale, din care şi tu să te ÎMPĂRTĂŞEŞTI. 

Inima de Natură din Om OGLINDEŞTE şi ea 

„GLASUL de Taină al Lui DUMNEZEU CREATORUL”, 
dar Omul ca MENIRE de a „SCOATE Natura din sine”, 

mai are şi LUCRAREA SUPRAINIMII de ÎNTÂLNIRE 

Personală cu DUMNEZEU. 

În Veşnicie, FAŢA Omului va fi FAŢA INIMII sale, 

care va ÎMBRĂCA Faţa Omului.  
Se spune că doar cu INIMA poţi să te ÎNTÂLNEŞTI cu 

DUMNEZEU, că doar INIMA are „OCHII DUHULUI”. 

Cu Mintea Vezi „Urmele Lui DUMNEZEU”, iar cu 

INIMA „ÎL PRIMEŞTI”. De aceea Mintea se zice că este 
„LUMINĂ” şi INIMA este „TEMPLU”. 

 

Iată Practica Misticii ICONICE: SCOATEREA Inimii 

ca DAR pe ALTAR, ca Să SE PREFACĂ în TRUPUL 

1CONIC. 

Omul cu TRUPUL ICONIC este Omul HRISTIC, este 

Omul care s-a ÎNTÂLNIT cu DIVINUL, s-a UNIT cu El şi 

mai mult, se ÎMPĂRTĂŞESC. 

Omul are MENIREA să se ÎNTÂLNEASCĂ Faţă în 

Faţă cu DUMNEZEU-CREATORUL. 

 

Taina VEŞNICIEI este „FERICITA IUBIRE”. 

Se zice că Omul a căzut că n-a putut „duce Povara 

Libertăţii”. Mistic, Omul ca şi Îngerii au căzut că n-au putut 

„DUCE FERICITA CRUCE A IUBIRII”. 
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IUBIREA este Taina ÎNTÂLNIRII. 

Omul este MENIREA ajungerii la IUBIRE. 
Omul este mereu cu „FERICITA CRUCE a IUBIRII” 

în spate. 
Aici este marea Taină. MOMENTUL ÎNTÂLNIRII cu 

DIVINUL este prin „FOCUL IUBIRII”.  
Omul este deja, prin Chipul de Om, ÎNVEŞMÂNTAT 

cu FOCUL IUBIRII DIVINE, ca PECETEA CHIPULUI 
Lui DUMNEZEU. Dar Omul trebuie să „Aprindă şi Focul 

Iubirii Proprii” şi să facă UNIREA. Prin păcat, Omul nu mai 
„aprinde Focul Iubirii Proprii” şi nu face UNIREA cu 
FOCUL DIVIN, şi aşa este „gol de ÎNTÂLNIREA IUBIRII” 

(orbirea păcatului). La „moarte”, Omul se „dezgoleşte şi de 
corpul Naturii” şi, nemaiavând nici „VEŞMÂNTUL DIVIN”, 
este „gol” total... Moartea este „Trecerea prin FOCUL 

Transcendental”, care este „inevitabilă” pentru orice Om, 
după Creşterea sa. Se zice că Omul a fost Creat „muritor”... 
Noi zicem că Omul are MENIREA de a „Trece prin FOCUL 
Transcendental”, când este MOMENTUL ÎNTÂLNIRII cu 

DIVINUL. Nimeni nu este scutit de această „probă”. În mod 
normal, aceasta nu este doar prin „procesul morţii”, că Sfinţii 
mari au avut acest moment fiind încă în Viaţă. 

 
FERICITA ÎNTÂLNIRE a IUBIRII este Viaţa Veşnică. 

„Suferinţa despărţirii de IUBIRE” este „iadul". 
Sfinţii adesea se plâng că nu „pot suporta FOCUL 

IUBIRII” şi trăiesc din plin „moartea şi ÎNVIEREA” prin 
FOCUL IUBIRII. Din FOCUL IUBIRII mereu te RENAŞTI 
şi din IUBIRE mereu te „arzi”. 

 
DOAMNE, ştiu că trebuie să trec prin „FOCUL 

IUBIRII”, în care să mă ard şi să ÎNVIEZ. O, FERICITĂ 

INTRARE în Veşnicie! 
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Avva şi Ucenicul 

* 

Moş-Avva, deşi slăbit şi bolnav, nu renunţa la 
„nevoinţele trupului”. În general se ferea să- i văd toate 

„intimităţile”, dar eu îl surprindeam.  
– Fiule, îmi explica Moş-Avva, specificul Carpatin 

ICONIC insistă tocmai pe „Gesturile statice”; să „stai ca în 

ICOANĂ”, într-un anume Gest, ca o „Nemişcare”. Atenţie, 
Fiule, la Taina Gestului ICONIC, al Tradiţionalului Pustni-

cului Neofit Carpatinul. Aşa, nu orice „gest” este ICONIC, ci 
doar „Gestul de ÎNCHINARE”. Fără „Taina ÎNCHINĂRII”,  

gestul nu mai este ICONIC. Mă vezi adesea şi pe mine cum 
stau în diferite „gesturi” ce ţi se par fără legătură cu Rugă-

ciunea propriu-zisă. Trebuie să înţelegi că, în sensul ICONIC, 
ÎNCHINAREA înseamnă însăşi Rugăciunea. Dacă mulţi 

vorbesc de Mintea ce se Roagă, de Sufletul care se înalţă 

către DUMNEZEU, de DUHUL care pătrunde adâncurile 
fiinţiale, în modalitatea ICONICĂ, Taina ÎNCHINĂRII le 

cuprinde pe toate deodată. În ICONIC, nu se mai face 

deosebire că Mintea sau simţirea se Roagă, ci tot Fiinţialul 

tău face ÎNCHINAREA-Rugăciunea. Se zice că un Ucenic 
de-al Pustnicului Neofit avea tot felul de „arătări” cu Îngeri şi 

demoni şi alte fenomene miraculoase, dar el le punea pe toate 
în „Gestul ÎNCHINĂRII”, zicându- le: „doar ÎNCHINAREA 

este VEŞMÂNTUL Rugăciunii şi în timpul Rugăciunii cine 

nu se ÎNCHINĂ nu face Rugăciune  şi nu trebuie primit, ci 

considerat ceva rău şi vătămător”. ÎNCHINAREA este mai 

mare decât Chipul de Înger şi decât orice alt Chip din Cer şi 
de pe pământ, este CHIPUL Însuşi al FIULUI Lui DUM-

NEZEU, ICOANA Însuşi a DUMNEZEIRll. Rugăciunea 
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este „STAREA în FAŢA DUMNEZEIRII şi Primirea 
CHIPULUI Său, care este ÎNCHINAREA”. Cine Stă în 

ÎNCHINARE face RUGĂCIUNE şi se face CHIPUL 

DUMNEZEIESC al FIULUI Lui DUMNEZEU, ICOANA Lui 
DUMNEZEU. 

De aici, Fiule, şi modalitatea de Rugăciune continuă 

ICONICĂ, prin Gestul de ÎNCHINARE permanent. Când 
vei ajunge ca toate mişcările tale să fie în Gestul ÎNCHI-
NĂRII, ai dobândit Rugăciunea ICONICĂ permanentă.  

 
Rugăciunea este în Trei Trepte: 
– ca RITUAL de datorie zilnică şi Participarea la Liturghia  

Bisericii;  

– ca Rugăciune în plus; 
– ca Rugăciune Consacrată total.  
 
Cei din lume, familişti, care trebuie să lucreze mult, să 

facă „Rugăciunea de datorie” zilnică, scurtă, simplă, dar din 
toată Inima. Fiecare să-şi aibă Rugăciunea sa, după putere şi 
credincioşie. Mersul la Biserică să fie cu stricteţe, că doar 
„Rugăciunea Liturghiei” este Rugăciunea propriu-zis Creştină. 

Fără aceasta, Rugăciunea particulară este insuficientă şi fără 
„baza” sa de Taină şi ÎMPĂRTĂŞIRE. Cei mai râvnitori să 
facă Rugăciuni în plus, citiri de Acatiste, Psaltire, metanii şi 
Închinăciuni, Rugăciunea scurtă filocalică, „DOAMNE 

IISUSE”, sau Gestul ICONIC. Unii Tineri se adună special 

cu Preotul şi fac Privegheri cu Rugăciuni de laudă şi cântări, 

cu Predici Duhovniceşti. Cei care pot să se dedice total 

Rugăciunii, ca Pustnicii şi Călugării, sau chiar unii mireni, 

aceştia într-adevăr trebuie să folosească şi „metode ascetice” 

de „Pravilă de Rugăciune”, după exemplul Sfinţilor Părinţi. 
Aceştia au nevoie de multă „povăţuire şi ascultare”, că 
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„mistica” implică şi mari riscuri. Mulţi aleargă după 
„miracole”, alergare ce nu mai este Rugăciune Creştină. 
„Sănătatea” Rugăciunii este problema cea mai „grea” a 

Rugătorului şi Povăţuitorului Duhovnicesc. Toţi avem tot 
felul de „complexe” psiho-fizice, care cu greu se normali-
zează şi se pot „stăpâni”. Mulţi se luptă toată Viaţa cu 
slăbiciuni şi patimi şi până la ceasul morţii „duhurile rele” îi 

bântuiesc. Mai ales Tinerii trebuie adesea să facă „sforţări” 
peste fire, cu „asceză strictă”. 

Dar cine este sincer şi IUBITOR cu adevărat de 

DUMNEZEU, va trece prin toate cu bine. 

 
Fiule, Rugăciunea cere multă „Credincioşie în Practica 

neîncetată”. Să fii în clipa morţii şi nici atunci să nu uiţi că 

Rugăciunea trebuie făcută. Rugătorul adevărat este cel ce face 

Rugăciune cu o răbdare şi o voinţă de fier. Indiferent că te 

Rogi cu citire, cu Mintea, sau cu Gestul ICONIC, important 

este să te Rogi cât mai mult. Tinerii au nevoie însă şi de 

multă „mişcare”, ca să le „consume agitaţiile”. De aceea se 

indică la Tinereţe şi cât ai multă vigoare fizică, să faci pe 

lângă Rugăciune şi „nevoinţe”, care să nu se confunde cu 

Rugăciunea propriu-zisă, ci ca „modalităţi” de susţinere. Şi 
eu, chiar acum la slăbiciune şi boală, folosesc „mişcări” ale 

mâinilor, pieptului, picioarelor, capului, care nu sunt 

„Rugăciune”, ci „mişcări simple de dezmorţire şi mobilitate”. 

Unii fac din tot felul de „mişcări şi poziţii” ale corpului şi 
chiar concentrări pe „organe şi zone fiziologice”, ca însăşi 

„modalităţi de Rugăciune”. În sensul strict Creştin, 

Rugăciunea este „DINCOLO” de Corp şi chiar de Suflet, 

este pe „ALTARUL” dintre DUMNEZEU şi Lume, dintre 

EL şi tine. 
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* 
Moş-Avva îmi relata adesea din „Memoriile” sale 

Duhovniceşti. 
– Fiule, în sensul Practicii Rugăciunii Isihaste Iconice 

după tradiţionalul Carpatin: 
 

Viaţa Rugătorului Creştin 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-ţi 
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 venea din Sfânta Sa ICOANĂ, 

care nu mă ardea, ci mă răcorea şi îndulcea... De atunci, 
Părinte, a început Inima mea să ZICĂ în LĂUNTRU ei 

RUGĂCIUNEA... şi din acel timp, n-a mai lipsit 
RUGĂCIUNEA din Inima mea. IARTĂ-mă.” 

 

 
(Filocalia, Vol. VIII, Maxim Cavsocalivitul) 
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În Tine este ICOANA de SUS 
Că Porţi în Braţe 

Pe DUMNEZEIESCUL IISUS, 
În Tine este Icoana de Jos, 

De Pământ, 
Şi aşa în ICOANA Ta sunt 

Şi DUMNEZEU şi Creaţia, Împreună.  
 

O, CHIPUL ICOANEI 
MAICII DOMNULUI, 

Tu îmi deschizi 
UŞA spre DUMNEZEU 

Care Se ÎNTRUPEAZĂ în Lume 
Ca să mă Întrupez 

În DUMNEZEU şi eu. 
 

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. 

 
Cine nu învaţă mai întâi să se ÎNCHINE la ICOANĂ,  nu 

va intra niciodată în TAINA Isihiei. 
 

IISUS Cel ÎNTRUPAT în Braţele MAICII DOMNULUI 
este IISUSUL Isihiei. PACEA-ISIHIA DIVINĂ coborâtă 
în Lume este IISUS Cel ÎNTRUPAT. 

 
„Să începi să Vezi Lumea prin Ochii ICOANEI”. Să 

capeţi o VEDERE de ICOANĂ a Lumii, să transformi 



289 

Lumea în ICOANA ÎNTRUPĂRII Lui HRISTOS. 
DUMNEZEU nu coboară în Lume, ca apoi să iasă din ea, ci 

ca să RĂMÎNĂ pe Veşnicie în ea. HRISTOS Cel ÎNTRU-

PAT este ÎNVEŞNICIREA DIVINULUI în Lume. 
 

FECIOARA-MAMĂ 
Este ICOANA Lumii, 
PRUNCUL HRISTOS 

Este ICOANA Lui DUMNEZEU 
Şi ÎNTÂLNIREA lor de TAINĂ 

Dă Lumii DUMNEZEIASCA HAINĂ. 
 

„Până nu vezi Lumea toată o ICOANĂ, să nu îndrăzneşti 
să intri în TAINA Isihiei”.  

 
Toţi Ucenicii Pustnicului Neofit îşi căpătaseră renumele 

de „metaniştii şi închinăciuniştii”. Se povesteşte că şi la 
bătrâneţe Pustnicul Neofit făcea câte o mie de mătănii şi 
închinăciuni, din genunchi, fără să scadă din ele. Era un 
Ucenic de-al său foarte râvnitor, dar slab şi firav din naştere, 
care, neputând să facă multe mătănii şi închinăciuni, le făcea 
cu „Duhul”, cum se exprima el. „O zi dacă nu fac mătaniile şi 
închinăciunile, în acea zi sunt mort cu Duhul”.  
 

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 către unii 

„cocoşaţii”, pentru că permanent erau puţin aplecaţi. Uneori 
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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.  

 
Învăţând să Citeşti în CARTEA de TAINĂ a ICOANEI, 

săvârşeşti LUCRAREA Isihiei.  
 
Se zice că înainte de moarte, Neofit Pustnicul vedea o 

ICOANĂ către care privea cu Ochii mari şi stătea ca răpit cu 
Duhul. „Ce vezi, Moş-Avva, îl întrebau Ucenicii?”. 
„ICOANA... ICOANA... Închinaţi-vă ICOANEI, Fiilor... este 
totul... LUMINA... LUMINA... ICOANA... IISUSE... IISUSE, 
Tu eşti LUMINA. Şi DUHUL ICOANEI, ce FOC mistuitor... 
ce ne duce la TRONUL Lui DUMNEZEU TATĂL... TATĂL 
ODIHNA Odihnelor... TATĂL nostru Carele eşti în Ceruri...”,  
şi zicea Rugăciunea TATĂL Nostru.... 

 
A zice TATĂL Nostru este „cutremurător”. Îţi vezi 

„nimicnicia” de Făptură creată. Trebuie să devii şi tu un Fiu 

Vrednic de TATĂL DUMNEZEU. Parcă un OCHI de o 
PUTERE absolută te priveşte şi te pătrunde până în oase. 
ICOANA Lui DUMNEZEU TATĂL, ICOANA tuturor 
Icoanelor... 

 
FIUL HRISTIC Descoperă Lumii pe TATĂL. „Cine M-a 

văzut pe Mine a văzut pe TATĂL” (Ioan 14, 9).  
 

Cine să spună 
CHIPUL TATĂLUI? 
Singurul care poate 

Este CHIPUL FIULUI. 
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TATĂL, NUME Cel mai MARE, 
FIUL, NUME Cel mai SCUMP, 

DUHUL NUME Cel mai SFÂNT, 
 

Ţie, DUMNEZEU TREIME, 

ÎNCHINARE. 
 

Mintea, Inima şi Simţurile sunt Magii din noi, care 
Îngenunchează în faţa ICOANEI MAICII DOMNULUI cu 
PRUNCUL HRISTIC în Braţe. Mintea aduce ca DAR Aurul-
Mintea însăşi. Inima aduce ca DAR Imaginaţia-Smirna. Iar 
Simţurile aduc Tămâia-arderea de bună mireasmă. Mintea 
este Prima ce trebuie să „Îngenuncheze” în faţa PRUNCULUI 
DIVIN. 

 
Creaţia Îl Iubeşte pe DUMNEZEU tot ca Chip de Fiu.  
 

Să treci la ICOANA CUVÂNTULUI Întrupat este 

URCUŞUL Isihiei. 
 
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. 

 

„Isihasmul începe cu Tăierea Capului, ca la Sfântul 
Ioan Botezătorul, ca să curgă Sângele Minţii în POTIRUL 

Lui HRISTOS”. 
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Neofit concepe Practica Isihastă „drumul Ritualic” 

dintre PRUNCUL HRISTIC din Braţele MAICII DOMNU-

LUI şi POTIRUL EUHARISTIC Liturgic. Este transpune-

rea 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 EUHARIS-

TIEI ce DUCE Trupul ca o ÎNVIERE la Cer. PÂINEA 

EUHARISTICĂ este TRANSFIGURAREA Pământului în 

PÂINEA VIEŢII Nemuritoare. 
 

O, DOAMNE DUMNEZEU, 
Când Te ARĂŢI Sufletului meu 
Toate luminile se „umbresc” 

Şi Tu doar 

Eşti PREZENT 
Şi în lăuntru şi în afară.  

 
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 L-ai văzut pe HRISTOS, ai văzut doar 

„Umbra Lui”. 
 
Neofit cerea Ucenicului începător în primul rând să-şi 

pună în locul unde stă o Icoană cu MAICA DOMNULUI cu 

PRUNCUL HRISTIC în Braţe şi adesea să aprindă câte o 
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Lumânare sau Candelă. Zilnic trebuia să îngenuncheze în 
faţa Icoanei, să stea aşa câteva minute, mărind timpul după 
împrejurări. Şi celor din lume, Pustnicul le indica la fel.  

 
Un alt Ucenic a murit la bătrâneţe după ce aprinsese 

Candela la Icoană, cu Ochii mari deschişi, de parcă VĂZUSE 
Ceva DIVIN, cu o PACE şi o BUCURIE ce persistau pe faţa 

sa moartă. 
Un altul care era mai neputincios, din cauza „ascultărilor 

de Mănăstire” nu se mai putea Ruga, dar îngenunchea 
înaintea Icoanei şi adesea adormea aşa, de oboseală. Şi acesta 

era aşa de Senin şi Blând, de parcă avea o „Lumină Divină” 
în el. 

Se mai spune că Pustnicul avea mulţi Ucenici şi mireni 
care Practicau RITUALUL Icoanei cu o evlavie deosebită. 

Era unul care avea peste zece Copii şi muncea mult să- i poată 
întreţine. Seara şi Dimineaţa, îngenunchea în faţa Icoanei 
Maicii Domnului şi se „Umplea” de o Putere deosebită. 
Copiii lui toţi de mici se obişnuiră cu acest RITUAL zilnic. 

Odată, bietul Om cu multe griji familiale, a plecat de acasă 
fără să îngenuncheze în faţa Icoanei şi o Fetiţă care a observat 
imediat a îngenuncheat ea în locul Tatălui ei, zicând: „Să nu i 
se întâmple ceva lui Tata, că nu a îngenuncheat înaintea 

Icoanei”. Şi într-adevăr, în ziua aceea omul a avut un accident 
cu căruţa, din care a scăpat ca prin minune.  

Mai era un Mut totodată cam redus mental, dar care atât 
de mult stătea în Faţa Icoanei, încât îi uimea cu această 

evlavie pe toţi.  
 
Un altul vine la Neofit, necăjit:  
– Avva, nu mai pot zice Rugăciunea, că mă doare Capul 

groaznic şi mai ales Fruntea. Ce să fac? Acum nu mai pot nici 
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citi, nici face închinăciuni sau mătănii, dorm agitat, am o 
nelinişte în tot Corpul...  

– 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 nu mai putem face 
direct ca Sfinţii Părinţi, de aceea pe mine m-a învăţat Moş-

Avva al meu să fac întâi RITUALUL Rugăciunii.  

– Şi ce să fac, Avva?  
– Fiule, întoarce-te la Acatistul Icoanei MAICII DOMNU-

LUI, ca Prima Treaptă. Şi eu, după treizeci de ani de Practică, 

zilnic fac încă Acatistul, prin care menţin „Intrarea” în 
Rugăciune. 

Practica Isihastă nu este mistică „energetică” şi nici pur 
Spirituală, ci dincolo de amândouă. 

 
Este o SCARĂ, 

Din ICOANĂ, 
Ce are un capăt 

Agăţat de Cer 
Şi unul jos de Pământ.  

 
O mare nenorocire este mistica „bolnăvicioasă” a ener-

giilor Corpului. Unul 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 la acestea. Isihasmul creştin 
este dincolo de toate energiile. Nu vroia nicicum. Peste puţin 

timp, a înnebunit. 
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Omul este Dihotomie Suflet şi Trup, iar Sufletul are 
„Ochiul Duhului” ca spiritual. Lucrările Duhovniceşti şi ale 
Virtuţilor se fac prin Duh. Dar Omul este o Integralitate-

Chip-Persoană, tocmai Taina „Suflării Lui DUMNEZEU” 

peste Adam şi care se repetă la Crearea-zămislirea fiecărui 
Om. Este Taina CHIPULUI de „FIU al Lui DUMNEZEU”. 
Specificul ICONIC insistă pe această UNITATE-Om. Întâi 

Omul este o Integralitate-Chip şi prin aceasta este apoi o 

„structură ca Suflet şi trup”. Nu Sufletul produce trupul şi 
acestea produc Persoana, ci ambele se produc prin Chipul 
de Integralitate Om-Personal. DUMNEZEU Creează Chipul 

de Persoană-Om, care apoi acesta configurează Sufletul şi 
trupul după caracterul Personal. Pe Chipul de Persoană-Om 

este „PECETEA CHIPULUI Lui DUMNEZEU, SCÂN-

TEIA DIVINĂ” şi Chipul de Persoană-Om este Ochiul şi 

totodată Cel ce Vede-Subiectul, ca Unitate Suflet şi trup.  
După căderea în păcat, Chipul de Persoană-Om s-a 

întunecat şi Sufletul şi trupul au rămas „goale”. Sufletul a 
„preluat” Conştiinţa Persoanei şi trupul a preluat memoriile 

Sufletului şi aşa s-a produs o „falsă personalizare”, ca 

Spiritualitate sau ca materialitate. Sufletul devine tot mai 
mult „robul trupului". De aici insistenţa Sfinţilor Părinţi 

pe „Refacerea” Sufletului şi ieşirea lui din patimile trupului, 

ca să Reprimească „LUMINA-HARUL DUHULUI”. Aşa se 
pune accent pe „Lucrările” Sufletului şi a Virtuţilor, cu 

despătimirea, ca să se ajungă apoi la Taina Chipului de 

Persoană-Om. 

Mistica ICONICĂ porneşte direct de la Chipul de  

Persoană-Om, chiar dacă este „orb de păcat”, pe când 
mistica obişnuită începe de la Suflet, chiar dacă este şi el 
„orb de păcat”. „REMEMORAREA” Chipului direct de 

Persoană-Om se face prin „Gestul Filiaţiei de ÎNCHINARE”, 
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iar al Sufletului se face prin „Luminarea de Duh”, cu tot 
complexul Spiritual şi trupesc. Dar ambele specificuri merg 

spre acelaşi ţel, de Recâştigarea Chipului Integral de 

Persoană-Om, prin care să se facă apoi „DIALOGUL” 

Personal de Creaţie cu DUMNEZEU Cel PERSONAL.  
 
– Fiule, îmi repeta Moş-Avva, indiferent de modalitate , 

în mistică importantă este „insistenţa” pe o „Practică 

serioasă”. Astăzi se observă o „neputinţă” tot mai mare de a 
„face Rugăciune”. Cum să faci pe Tineri mai ales, să se 

Roage? Teologic şi filosofic greu îi poţi convinge. A mai 

rămas „Ceva de Taină” în Omul pătimaş de astăzi, „DORUL 

Tainei DIVINE”. De aici, o modalitate, ca „Rugăciune prin 

Rugăciune”. Nu ştii ce este Rugăciunea şi nici nu ai o 
„învăţătură” a ei, dar o poţi face pur şi simplu prin „Gestul 

ICONIC al Rugăciunii”, care este „Gestul de ÎNCHINARE”. 
Aşa toată „dogma” Rugăciunii este însăşi Chipul Rugă-

ciunii-ÎNCHINAREA. Şi ÎNCHINAREA este REMEMO-

RAREA CHIPULUI FIULUI Lui DUMNEZEU şi de aici 

apoi deschiderile unei „Vieţi a Rugăciunii” Creştine. 
Fă această „Rugăciune Liberă”, doar ca Chip de Rugă-

ciune. Să „STAI ca în ICOANĂ” este această Rugăciune.  
 

* 
Moş-Avva insista ca să Practic şi modalitatea specificului 

Carpatin, ca „Rugăciunea ICONICĂ”. Cu greu m-am obiş-
nuit să „Stau nemişcat în Gestul de ÎNCHINARE”. Am 

început cu o jumătate de oră, apoi cu trei ore. Moş-Avva îmi 
spunea mereu să ajung până la douăsprezece ore. De-abia 
după un an am reuşit să fac şi această „sforţare” peste fire.  
A fost o adevărată „prefacere mistică”. De atunci s-a deschis 

în mine „DUHUL ICONIC” şi mai mult ca parte deosebită. 
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„Interiorul", paradoxal, parcă a „Ieşit peste” mine, ca o 
„ÎMBRĂCARE” ICONICĂ (după limbajul respectiv).  

– Fiule, îmi explică Moş-Avva, dacă în modalitatea 
obişnuită, DUHUL este în adâncul Fiinţei, în specificul 
ICONIC, DUHUL „IESE la Suprafaţă” şi se „ODIHNEŞTE 

PESTE” Fiinţa ta. Acest „PESTE” este ICONICUL. Şi mai 
mult, se descoperă „INIMA de Persoană” ce corespunde cu 

Inima obişnuită. Chipul de Persoană este CHIPUL FIULUI 

Lui DUMNEZEU, dăruit şi Omului. Chipul DUHULUI este 
CHIPUL SFÂNTULUI DUH. ARĂTAREA deodată a 
FIULUI şi a SFÂNTULUI DUH este Mistica în sine Creştină, 
care se desăvârşeşte cu UNIREA CHIPULUI TATĂLUI 

DUMNEZEU, ca TREIMEA Revelaţiei Creştine.  
 

* 
Relatarea noastră despre Rugăciune este mai mult o 

„privire generală” asupra acestei Taine ale Omului. 
Omul „CHIPUL RUGĂCIUNII” este definiţia misticii 

Creştine. Şi CHIPUL RUGĂCIUNII este CHIPUL Lui 

HRISTOS. Şi Viaţa RUGĂCIUNII este DUHUL Cel PREA-
SFÂNT. Şi ÎMPLINIREA RUGĂCIUNII este TATĂL 

DUMNEZEU. 
 

Amănunte se găsesc în scrierile Filocalice, care dau 
toate îndrumările.  

Noi am încercat o „Reînviere” a Chipului RUGĂ-

CIUNII. 
Rugăm pe toţi Sfinţii RUGĂTORI să ne pomenească şi 

pe noi. Rugaţi-vă şi ceilalţi şi pentru noi.  
Să ne RUGĂM cu toţii să primim CHIPUL RUGĂ-

CIUNII, HAINA de Taină, pe HRISTOS şi SFÂNTUL 
DUH, care ne ÎNALŢĂ la TATĂL. 
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Omul, Chipul Perfecţiunii Create 

Creaţia nu se face „Părtaşă” la DUMNEZEIREA 

directă (cea inaccesibilă), ci se face „Participativă la 

PARTICIPAREA DIVINULUI din Creaţie”. 
Noi avem cu adevărat şi „CEVA din DIVIN” în noi, sau 

doar o „reflectare”? În sens Creştin, noi avem. Şi aceasta 
este posibil (fără să fie panteism), prin FIUL DUMNE-
ZEIESC, care Se „Dublează” şi într-o Asumare şi de Fiu de 

Creaţie, ca „Fiinţialitatea de Creaţie”, TRUPUL DIVINO-

Creaţie al Lumii. 
Creaţia nu are nimic „direct din FIINŢA DIVINĂ 

(inaccesibilă), ci are „Fiinţialitatea DIVINO-Creaţie”. Noi 
nu avem în Natura noastră „SUBSTANŢA FIINŢIALĂ 
directă DIVINĂ”, ci avem „SUBSTANŢA DIVINO-

Creaţie”, TRUPUL-ICONICUL HRISTIC al FIULUI Lui 
DUMNEZEU, care este „ÎNDUMNEZEIREA Origine” (ce 
să nu se confunde cu DUMNEZEIREA FIINŢIALĂ directă a 
FIULUI DUMNEZEIESC). Noi nu ne „Îndumnezeim prin 
Însăşi DUMNEZEIREA”, ci prin „Îndumnezeirea 

HRISTICĂ” pe care a făcut-o EL ca Îndumnezeire, care 
este UNICĂ şi ne-repetabilă, dar „Imitabilă” în Creaţie. Noi 
nu suntem Părtaşi la FIINŢA DIVINĂ, ci la PARTI-

CIPAREA pe care o face Însăşi FIINŢA DIVINĂ faţă de 

Creaţie. 

 
Noi avem „TRUP şi SÂNGE” DIVIN (HRISTIC) în 

Fiinţialitatea noastră Creată.  
„Acesta este TRUPUL Meu, care se FRÂNGE pentru 

Voi...”, „Acesta este SÂNGELE Meu, care se VARSĂ 

pentru Voi...”. „Acesta este TRUPUL şi SÂNGELE Meu”, 
este TAINA LITURGICULUI HRISTIC, „peste care” se 
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Coboară şi SFÂNTUL DUH şi se UNEŞTE şi EL cu 
TRUPUL HRISTIC şi totodată ne Uneşte şi pe noi. 

 
Adam, după „izgonirea din Rai”, se tânguie Ziua şi 

Noaptea, fără încetare:  

– Eu, Adam, sunt Chipul de Om. O, cum am „căzut” din 
Chipul de Om! Acum nu mai sunt Adam-Omul, ci Adam 
Făptura. 

 

DOAMNE, Tu ai Creat o Lume în care „ÎNTRUPEZI 
Cele ale CHIPULUI Tău” şi într-un Chip de Creaţie. Aşa, 
Chipul de Creaţie este Însuşi TRUPUL Tău de Creaţie. 
Din „COASTA” CHIPULUI Tău ai Creat Lumea. Nu Însuşi 

CHIPUL Tău se „face” şi Chipul Lumii, ci „COASTA 
CHIPULUI Tău” o „faci” PLĂMADA şi a Unui Chip de 
Creaţie. 

 

Creaţia este „ÎNRUDITĂ” cu Tine, prin COASTA 

CHIPULUI Tău, pe care o ÎNTRUPEZI în Chipul de 
Creaţie. Şi COASTA, fiind CHIP de NAŞTERE, Tu prin 
COASTA Ta Te NAŞTI şi într-un Chip de Creaţie. De aceea 

Creaţia este „totodată” NAŞTEREA Ta şi într-un Chip de 

Creaţie. 
 
Tu nu Creezi „ceva străin de Tine”, deşi Creezi o Lume 

ce este „total dincolo de Tine”. Tu Însuţi Te NAŞTI şi într-un 
Chip de „Natură Creată”, fără amestecare, prin ÎNRUDIREA 
COASTEI CHIPULUI Tău cel „dincolo” de Chipul de 
Creaţie. Tu EŞTI CHIP şi FIRE DUMNEZEIEASCĂ şi Creezi 

şi un Chip şi o Fire de Creaţie, în care Te ÎNTRUPEZI, ca 

„totodată” DOUĂ FIRI, fără amestecare, într-o ASEMĂ-
NARE de TAINĂ. 
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O, DOAMNE doar Tu ştii de ce Tu IUBEŞTI „aşa de  

mult” tocmai „Chipul de Pământ”! Este TAINA Ta, căreia 
noi Creaţia trebuie să i ne ÎNCHINĂM. Cerul este o IUBIRE 
a Ta, DEPLINĂ, dar Pământul este o IUBIRE a Ta 
„PESTE FIRE”. 

 
O, DOAMNE, şi eu Omul, care „trebuia” să fiu tocmai 

„TAINA PESTE FIRII Tale”, am căzut din Chip... Omul 

trebuia să fie Trupul ÎNTRUPĂRII Tale de TAINĂ. 
Chipul Omului este TRUPUL de TAINĂ al CHIPULUI Lui 
DUMNEZEU. Eu, Adam-Omul, ca şi Îngerul Luceafăr, m-am 
făcut „potrivnicul” TAINEI Tale de ÎNTRUPARE. 
DOAMNE, ce plâns este în Fiinţa mea de Om căzut din 
Chipul de TAINĂ! 

 
DOAMNE, prin păcatul meu, eu am „distrus” tocmai 

CHIPUL OMULUI, şi de aceea am fost „scos” din RAI.  
 
Iată, DOAMNE, ce sublim DESTIN ne-ai DĂRUIT! O, 

greu păcat am săvârşit! Am încercat o „auto-divinizare mai 
înainte de a se face UNIREA cu DIVINUL”. Îngerii căzuţi au 
făcut „auto-divinizarea în Spirit” şi eu, Adam-Omul, am 

făcut „auto-divinizarea în Trup”. Demonii fac un fel de 
„divinizare fantomatică în Spirit”, iar Omul face o „divinizare 
fantomatică în Trup”. DOAMNE, doar „TU EŞTI DIVINUL 
ADEVĂRAT” şi doar UNIREA Creaţiei cu TINE va face şi 
Creaţia PĂRTAŞĂ la DIVIN. O „auto-divinizare înaintea 

UNIRII cu TINE” este „căderea în păcat”. Iată în ce 
groaznică „eroare” au căzut o parte din Îngeri şi eu, Adam-
Omul. Ce plâns şi tânguire va „şterge” această greşeală? 

 
DOAMNE, prin „trecerea mea în Trup muritor” am 

pierdut RAIUL, dar Tu nu „renunţi” la LUCRAREA TA, şi 
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vei face şi „peste aceasta” ÎNTRUPAREA UNIRII DIVINE. 
Eu, Adam-Omul, eram DESTINAT şi ALES să fiu „Chipul 
acestei TAINE”. Prin păcatul săvârşit am pierdut această 
CINSTE. Va trebui să se NASCĂ un „NOU ADAM-OM”. În 
NĂDEJDEA acestui NOU ADAM-OM îmi mai „mângâi” 

suferinţa păcatului meu.  

 

Tu nu Creezi o „simplă” Lume, ci totodată Te „NAŞTI şi 

ca DUMNEZEU-Creaţie”. Îngerii sunt PLINI de CHIPUL 
ÎNTRUPĂRII Tale ca Revărsare Spirituală de Cer. Eu, Adam 

-Omul, mă simţeam PLIN de CHIPUL ÎNTRUPĂRII Tale ca 
Revărsare în Chip Trupesc de Pământ. 

 

Pământul este LOCUL în care VREI Tu să Te ARĂŢI 

şi să Te ÎNTÂLNEŞTI cu toată Creaţia Ta. Tu Te Cobori 
prima dată în Chipul de Cer, prin Crearea Îngerilor, apoi 
Cobori pe Pământ prin Crearea Făpturilor Naturii şi faci 
RAIUL-Coborârea Cerului pe Pământ şi AICI, în RAIUL 

Pământesc, VREI Tu să-Ţi PUI SCAUNUL de ODIHNĂ. 

Pe Pământ VREI Tu să Cobori DUMNEZEIREA. Pă-

mântul VREI Tu să-l URCI în DUMNEZEU. Este TAINA 
Ta şi nimeni nu-Ţi poate sta împotrivă. Îngerii căzuţi se arată 
„urâtori” de Pământ. O, TAINĂ a IUBIRII Tale, DOAMNE! 
Tu VREI să Te ARĂŢI DEPLIN, nu în LUMINA Cerului, 

ci în ICOANA Pământului. Aşa VREI TU, este TAINA 
IUBIRII Tale pentru Creaţia Ta! Tu VREI cu orice chip să 

fii în ICOANA Pământească. Dar eu, Adam-Omul, am 
„batjocorit” Chipul Pământului şi iată, te „împiedic” să Te 
NAŞTI în ICOANA Pământului. Dar nu Te „împiedica”, 
DOAMNE, de mine, Adam cel „nevrednic”, ci RIDICĂ un 

ALT ADAM, care să fie cu ADEVĂRAT Pământesc 

VREDNIC de ICOANA Pământească a ÎNTRUPĂRII Tale. 
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Şi Eva, după izgonirea din Rai, se tânguia şi plângea Ziua 
şi Noaptea, pentru „păcatul” săvârşit: 

– DOAMNE, cum de am fost înşelată de „şoapta demo-

nică?”. Nu eram eu Eva cea ALEASĂ? Făpturile Pământului 
şi Omul sunt în „Două Feţe”, ca Bărbat şi Femeie, pentru 

că Pământescul este de „Două Ori Întrupare”, Pământul 
fiind „un Altfel de Cer Întrupat”. Aşa VREI Tu, DOAMNE, 

ca TAINA ÎNTRUPĂRII DIVINE să fie „mereu PREZENTĂ”. 
Adam-Omul are „Faţă de DUMNEZEU-Om” şi „Asemă-

nare de DUMNEZEU-Pământ”. Eu, Eva-Omul, sunt Născută 

din „Coasta Omului-Adam”, adică din „Asemănarea” lui 

şi astfel eu, ca Femeie, am „Faţă de DUMNEZEU-

Pământ” şi „Asemănare de DUMNEZEU-Om”. Adam-
Omul-Bărbatul are OCHI de DUMNEZEU şi INIMĂ de 

Pământ, iar Eva-Omul-Femeie are Ochi de Pământ şi 

INIMĂ de DUMNEZEU. 
 
Adam-Omul a pierdut „OCHII VEDERII DIVINE” şi eu, 

Eva-Omul, am pierdut INIMA NAŞTERII DIVINE. Adam-

Omul, în locul Lui DUMNEZEU va „vedea” tot Pământul 

şi Inima lui va fi un „pământesc lipsit de DIVIN”. Iar eu, 

Eva-Omul, am pierdut INIMA DIVINĂ şi am rămas şi cu 

Ochii şi cu Inima, „doar un pământesc”... Adam-Omul, 

dacă „PĂSTRA OCHII DIVINI”, făcea INIMA Pămân-

tească NEMURITOARE. Acum, după păcat, Adam-Omul 
este un „Om muritor”. Şi la fel eu, Eva-Omul, dacă PĂS-

TRAM INIMA DIVINĂ, puteam avea NEMURIREA. 

Acum, după păcat, sunt de asemenea o Eva-Om muritoare. 
 
DOAMNE, Te Rog, IARTĂ-l pe Adam, că eu, Femeia, 

i-am „furat” NEMURIREA. Tu i-ai făcut „Inima Pământească” 

şi eu, Femeia, cu Chipul Pământesc, l-am înşelat. INIMA lui 
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Adam-Bărbatul este „între Cer şi Pământ”, pe care trebuia 
să le „UNEASCĂ într-o DIVINIZARE PESTE Cer şi 
Pământ”, ca DUMNEZEU-Om. Eu, Femeia, l-am „împie-

dicat”. Şi eu, Eva-Femeia, sunt între „Pământ şi Cer” şi 
trebuia să fac UNIREA PESTE acestea, ca NĂSCĂTOARE 
de Om-DUMNEZEU. Omul-Bărbat trebuia să NASCĂ în 
INIMĂ ASEMĂNAREA cu DUMNEZEU, iar eu, Eva-

Femeia, trebuia să NASC în TRUP ASEMĂNAREA cu 
DUMNEZEU. DIVINUL din Om-Bărbat trebuie să fie în 
PREFACEREA INIMII Pământeşti în INIMĂ DIVINIZATĂ, 
iar DIVINUL din Om-Femeie trebuie să fie în PREFA-

CEREA TRUPULUI Pământesc în TRUP DIVINIZAT. 
NEMURIREA Bărbatului este în INIMA sa, iar a Femeii este 
în TRUPUL ei. Păcatul le-a distrus. 

Iată DOAMNE, „urmările” păcatului Omului căzut. 

Trecerea din Chipul NEMURITOR în „cel muritor”, aduce o 
„îndepărtare” a pământescului de DIVIN, până la un 

„pământesc lipsit de DIVIN”. După păcat, eu şi Adam  
ne-am văzut „goi” de NEMURIRE (Facere 3, 7). O, ce 
„gol” înspăimântător simţim! Simţim cum „fiorul morţii” ne 

străbate până în oase...  
Adam-Omul cu VEDEREA DIVINULUI trebuia să fie  

PREOŢIA Pământescului, prin care Pământescul să se 
PREFACĂ în „Pământ TRANSFIGURAT în DIVIN”. Eu, 
Eva-Omul, cu INIMA DIVINULUI trebuia să fiu 

TEMPLUL Pământesc, în care să COBOARE DIVINUL 
PREOŢIEI şi să PREFAC DIVINUL în TRANSFIGU-

RARE Pământească. O, Taină a PREOŢIEI, prin care 
DIVINUL COBOARĂ în Pământesc, dar şi mai de mirare, 
TAINĂ a TRUPULUI prin care Pământescul se URCĂ în 

DIVIN! Adam-Preoţia COBOARĂ DIVINUL, iar Eva-
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Templul URCĂ în DIVIN. Aşa, NEMURIREA lui Adam-
Bărbatul este în PREOŢIA COBORÂRII DIVINULUI în 

INIMA Pământească, iar NEMURIREA Evei-Femeii este în 
Templul URCĂRII Pământescului în DIVIN. Adam-Bărbatul 

trebuia să COBOARE FOCUL DIVIN în INIMA Pămân-
tească şi eu, Eva-Femeia, trebuia să URC TRUPUL 

Pământesc în DIVIN. Chipul Adamic este „VENIREA” 

Lui DUMNEZEU în Lume, iar Chipul Evei este 

„INTRAREA” Lumii în DUMNEZEU. Şi eu, Eva-Femeia, 

prin păcat, în loc să „mijlocesc” INTRAREA în DIVIN, am 

făcut tocmai „ieşirea” din DIVIN. 
 
O, DOAMNE, prin păcat eu, Eva-Femeia, am devenit 

„ucigaşa” NAŞTERILOR în DUMNEZEU, m-am făcut 

„demonismul omenesc”. Îngerii căzuţi au „oprit” NAŞTE-
REA DIVINULUI în Pământesc şi eu, Eva-Femeia, opresc 
NAŞTEREA Pământescului în DIVIN. O, ce „asemănare de 

demonism”, ca „ucidere de Naştere”. Îngerii căzuţi refuză 
„Coborârea” DIVINULUI în Pământesc şi eu, Eva-Femeia, 
am refuzat „URCAREA” Pământescului în DIVIN.  

 

Creaţia înseamnă „Dublă NAŞTERE”, una prin 
Coborârea „Celor” ale CHIPULUI Lui DUMNEZEU şi alta 
prin URCAREA Făpturilor Create în DUMNEZEIRE, fără 

amestecare, micşorare sau împărţire.  
 
Făptura trebuie să se ÎNTÂLNEASCĂ direct cu al ei 

CREATOR, altfel este o „neîmplinire”. Creaţia „nu Vede” pe 
CREATORUL ei, când se Naşte la Viaţă, dar trebuie să 

VADĂ pe CREATOR când începe să-şi TRĂIASCĂ 

Viaţa. Păcatul opreşte tocmai ÎNTÂLNIREA şi VEDEREA 
CREATORULUI, opreşte NAŞTEREA în DUMNEZEIRE. 
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Omul are „Dublă” Capacitate de Naştere, şi 

Spirituală şi Trupească, fiind UNIREA Chipului de Cer 

Spiritual şi de Pământ Trupesc. De aceea Omul mai are 

TAINA de NAŞTEREA TRUPEASCĂ a Lui DUMNEZEU 

şi a NAŞTERII TRUPULUI în DUMNEZEIRE. O, 
TAINĂ negrăită şi încă „neştiută”! O, Taină a URCĂRII în 
DUMNEZEIRE, dar o şi mai Mare TAINĂ a UNIRII 

TRUPULUI Pământesc cu DUMNEZEIREA! Şi TRUPUL 
OMULUI este ALES să FIE TRUP UNIT cu DUMNEZEU 
Însuşi! Este TAINA ARĂTĂRII Lui DUMNEZEU în Chip 

de TRUP. 

Dar o, durere nespusă, că prin păcat, Omul a „stricat” 

TRUPUL Cel ALES să ÎNTRUPEZE pe Însuşi DUM-
NEZEU! 

 

Păcatul înseamnă „neputinţa de a mai IUBI”.  
Omul prin păcat nu a „pierdut” toată IUBIREA, ceea 

ce înseamnă o „posibilitate” de RENAŞTERE. Recâşti-
garea IUBIRII este Posibilitatea de RENAŞTERE. O, 

DOAMNE, păcatul Adamic este „amestec de ucidere 
spirituală demonică în totodată ucidere trupească omenească”. 
Omul va trebui să Recâştige totodată RENAŞTEREA 
Spirituală a Lumii şi Renaşterea Trupească. Omul are în 

Chipul Sufletului său toate Naşterile Spirituale şi are în 
Trupul său toate Naşterile Trupeşti. De aceea Omul are în 

Sufletul său „toate uciderile spirituale” şi în Trupul său 

„toate uciderile trupeşti”. Şi „memoriile uciderii” se fac 

„boldul morţii”. Păcatul Adamic este astfel, „memoria 

uciderii”, adică „memoria morţii”. „Urmaşii” lui Adam vor 
fi „ucigaşi şi muritori”. Puţini vor fi însă care „nu vor ucide”, 
dar de „murit tot vor muri”. Este FĂGĂDUINŢA Ta, 

DOAMNE, că dintre „cei ne-ucigaşi” se va NAŞTE o Nouă 
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Eva şi un Nou Adam, şi din aceştia Te vei ÎNTRUPA Tu 

Însuţi, aşa cum trebuia să fie de la început, înainte de 
păcat. 

 
DOAMNE, nu pot Trăi fără IUBIREA Ta! DOAMNE, 

eu, „păcătosul” Adam, îngăduie-mi ca încă să-ţi Pronunţ 

NUMELE Tău Cel SFÂNT. O, DOAMNE, fiind izgonit din 

Rai, mi-a RĂMAS NUMELE Tău din POMUL VIEŢII şi 

prin acesta mai TRĂIESC. Dacă nu aş fi Rămas cu 
MEMORIA NUMELUI Tău de VIAŢĂ, aş fi „murit” imediat 
ce am păcătuit. Iată, fac ALTAR NUMELUI Tău, ca toţi 

„urmaşii” mei să PĂSTREZE MEMORIA NUMELUI 
Tău de VIAŢĂ, şi toţi care vor pierde şi această MEMORIE 
vor „muri în întunericul demonic”. 
 

Creaţia este prin Taina Sfinţilor 
 

Într-o Zi fără timp în DUMNEZEIRE,  
FIUL ca Răspuns de IUBIRE, 

Împreună cu DUHUL SFÂNT 
Aduc TATĂLUI DUMNEZEU 
Un PRINOS de MULŢUMIRE: 

„Veşnicule PĂRINTE, 

Primeşte această Dăruire,  
Ale Tale dintru ale Tale, 

Ţi-aducem Înainte”. 
 

Şi TATĂL Priveşte...  
Vede încă o Iubire 

De Creaţie 
Ce, uimitor, are în Braţe 

Pe FIUL Său. 
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Dar Vede cu „uimire” 
Şi păcat şi moarte...  

Şi „întoarce” FAŢA! 

 
Dar o IUBIRE Arzătoare 

Îi cade la Picioare, 
IUBIREA UNEI MAME: 

„Pe FIUL Tău, PĂRINTE, 
Îl PORT în Braţe 

ÎNTRUPAT în Creaţie 
Şi FIUL Tău 

Este IUBIREA Ta, 
Pe Acesta PĂRINTE, 

Ţi-L PUN ÎNAINTE...”. 
 

Şi Vede pe FIUL Său 
Ca IUBIRE şi JERTFĂ, 

IUBIRE NEMURITOARE 
Şi JERTFĂ Iertătoare... 

 

„PRIMEŞTE CHIPUL IUBIRII, 

E CHIPUL Tău, PĂRINTE! 
 

Şi TATĂL BRAŢELE Deschide 
Şi BINECUVÂNTEAZĂ! 

 

„PĂRINTE”, Zice FIUL, 

„Vor fi mulţi care Te vor IUBI”.  
 

Această IUBIRE de Creaţie ce nu se poate „şterge” nici 

de păcat este marea Taină şi a Fiinţei Create, prin care 

Creaţia este cu adevărat „după” CHIPUL Lui DUMNEZEU. 
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Aceasta este „ÎNRUDIREA” cu DUMNEZEU şi „Perfec-

ţiunea de Creaţie". 
 

Iuda după moarte este dus în faţa lui Lucifer în iad.  
– Iuda, tu eşti „răul şi păcatul maxim al Omului”... de ce 

totuşi nu eşti atât de „întunecat” ca mine, demonismul 
maxim? 

– Lucifer, tu nu mai Iubeşti pe DUMNEZEU, dar eu încă 
Îl mai Iubesc şi-mi pare rău de păcatul meu.  

– O, Iuda, de ai şti tu cât „visăm Cerul” noi, îngerii 
căzuţi... 

 
Iată marea Taină a „păcatului”. Perfecţiunea şi Nemurirea 

Creaţiei tocmai în acest „MEMORIAL de neşters” persistă, 
prin care Creaţia nu poate fi „anihilată”, chiar dacă este 

„ruptă şi negativizată”. Perfecţiunea de Creaţie este 
„IUBIREA”, Însuşi CHIPUL Lui DUMNEZEU 

PECETLUIT pe Fiinţa Creată. 
 

Este un „plâns veşnic” al iadului şi un „Plâns veşnic” 

al Raiului. Cei ce nu s-au întors de la păcat, care şi-au 
îngropat Iubirea în răutatea lor, vor „plânge veşnic în iad”. 
Dar şi Păcătoşii ce s-au căit vor „Plânge veşnic” păcatul lor, 

deşi sunt în Rai. Aşa este Adam şi Eva, Cain, Iuda şi 
Apostolul Petru şi mulţi alţii.  

Prin „păcat” s-a încercat o „contra-parte” a DIVI-
NULUI, care însă nu poate fi, că CHIPUL IUBIRII din 

Creaţie este „indestructibil”. „Răul” a tins să fie „alături” şi 
„egal” cu DIVINUL, dar nu se poate. Păcatul se „izbeşte” 

de adâncul CHIPULUI DIVIN al IUBIRII. 
Paradoxal, după păcat, IUBIREA poartă „crucea 

păcatului” şi păcatul poartă „CRUCEA IUBIRII”.  
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Însuşi FIUL Lui DUMNEZEU Cel ÎNTRUPAT s-a 
URCAT la TATĂL pe Umeri cu această CRUCE, care este 

„MEMORIALUL Veşnic” al IUBIRII ce „nu va mai cădea 

din IUBIRE”. 

 
– Mă IUBEŞTI, Petre?  
– Tu ştii, DOAMNE, că Te IUBESC.  

Dar Petru a „plâns veşnic lepădarea sa” şi se zice că o 
„plânge veşnic” ca „semn” al IUBIRII sale Veşnice.  

 
Pe acest „fond de Taină” este şi RUGĂCIUNEA Creştină. 

Fericiţi cei care o CUNOSC şi o Trăiesc. 
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PREFAȚĂ 
 

* 

 

Inima, Taina Vieții noastre! 
Inima, Taină și Grăire.  

Sfântul Vasile zice că Inima este prima care se naște și 
ultima care moare.14 

Datorită păcatului, noi am pierdut Inima propriu-zisă, ce 

este Taina „Trupului de Rai”.  
Se zice că Îngerii căzuți din Lumină au pierdut „Inima de 

Spirit”, iar Omul căzut a pierdut „Inima de Trup de Rai”  
(demonii s-au întunecat, Omul a rămas „gol”). Demonii sunt 
„goi” spiritual și Omul este „gol” Corporal. 

Iată Taina Refacerii noastre.  
Noi suntem  fiecare, o „istorie” cu „Voinicul”, care, 

mergând să ajungă pe „tărâmul celălalt”, este pus în fața unei 
„răscruci” cu „trei direcții”: la dreapta îți vei pierde Mintea; la 
stânga îți vei pierde Inima; la mijloc vei trece printr-un „gol” 

înspăimântător. Pe care să apuci? Și calea cea mai aleasă este 
cea de mijloc. 

Iată cum și noi trebuie să trecem prin „golul” păcatului, 
cu „fantomele” oribile, pe care cu greu le poți birui.  

„Golul” nostru este „golul” Inimii, în care sunt fantomele 

păcatului. Trebuie să curățim acest „gol” de toate jivinele și 
să Refacem aici „Raiul pierdut”. 

                                                                 
14

  Arh. I. Cleopa, „Pred ici despre Rugăciunea Inimii”.  
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* 
Noi nu facem în Relatarea noastră „Poezie”, căutăm 

Rememorarea Limbajului pierdut.  
Versul este „căutarea” Vorbirii primordiale. Versul nu 

este încă, Poezie.  
Poezia este însăși „Vorbirea Primordială”.  
INIMA este  TAINĂ și GRĂIRE, este Poezie și Vers, 

este CHIP de GEST-ICOANĂ și Trup de Culoare și Lumină. 
Cine va „INTRA” în TAINA INIMII, va descoperi 

ÎNTÂLNIREA Lumii cu DUMNEZEU. 
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INIMA, TAINĂ și GRĂIRE 

 

INIMA  DUMNEZEIRII 
Ești,  FIUL Lui DUMNEZEU, 
Care o Dăruiești lumii,  

PÂINEA IUBIRII, 
Însuși CHIPUL Tău.  

 
Și peste INIMĂ 
Încă o TAINĂ mai este, 

DUHUL care BATE 
Fără de oprire, 

DRAGOSTEA  în Amintire. 
 
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.  

 

INIMĂ DUMNEZEIASCĂ, 
CHIPUL Lui HRISTOS, 

INIMĂ cât  Absolutul,  
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Curgi în Revărsare, 
SÂNGE-mpărtășire, 

POTIR de IUBIRE. 
 

BUCURĂ-Te, ICOANĂ, 
INIMĂ în Rugăciune, 
Feciorelnică de-a pururi, 

CHIPUL MAICII DOMNULUI! 

ORIGINILE  Lumii 

Memorii Primordiale 

1 

TATĂL, FIUL, SF. DUH 
Sunt DUMNEZEU TREIME, 

O FIINȚĂ și o FIRE, 
Absolutul Cel de Sine. 

 
Zice FIUL: „După CHIPUL Nostru 
Să mai Dăm Ființă 

Și unui Chip Creat. 
EU îi Dau CHIPUL de FIU, 

Tu, PĂRINTE, Dăruiește-i 
Ființă, ca un FĂCĂTOR, 
Și Tu, DUHULE, de asemeni,  

Dăruiește-i Viață”. 
 

Și TREIMEA cea din Sine 
Se mai face și-n Creație 
Încă o TREIME. 
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2 

„La Început a fost CUVÂNTUL-LITURGHIA”. 

 

În ne-nceput a fost IUBIREA 

Cu Taina Sa, TREIMEA, 

Ce este NAȘTEREA-CUVÂNTUL, 

Ce este LITURGHIA. 

 

Înghenunchează în FAȚA  
ICOANEI DUMNEZEIEȘTI, 

Ce este LITURGHIA IUBIRII, 

CHIPUL DOMNULUI HRISTOS. 

 

Descalță-te de toate „afară”, 

Pleacă-ți Fruntea dincolo de „podeaua de carne”,  

Intră în Biserica-Betleem 

Unde MIELUL Cel de SUS 

Se face și Liturghie Pământească, 

Ca Lumea să se Nască. 

 

BATE INIMA LITURGHIEI în DUMNEZEU, 

Bate și în Cer și pe Pământ,  

ACEEAȘI INIMĂ HRISTOS, 

De SUS și de Jos. 

 
Cine poate împiedica IUBIREA, 

Cine- i poate pune hotar? 

 

Iată pe LOGOSUL DIVIN, care este totodată LITUR-

GHIA DUMNEZEIRII, în Sine, și cea din Creație.  
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Înfricoșată este Taina Creației,  
Că Tu Însuți o Liturghisești; 
Tu Însuți Te ÎNTRUPEZI 
Și Lumea întreagă  
O faci TRUPUL Tău, 
Prin care și noi putem URCA 
Până în DUMNEZEU. 
 
Și eu și fiecare suntem 
Un CHIP de Liturghie, 
Un Anume CUVÂNT-IUBIRE, 
CHIP în Veșnicie. 
  
Și Fiecare suntem 
Chip de Creație și CHIP al Lui DUMNEZEU,  
Care Se ÎNTÂLNESC 
Doar în CHIPUL Liturgic al Tău.  
 
Doar în acest CHIP mă Regăsesc 
În ÎNTÂLNIREA cu Tine, 
În CHIPUL Tău de Liturghie,  
TAINĂ negrăită de IUBIRE.  
 
Niciodată nu se oprește  
LITURGHIA IUBIRII, 
De aceea este „INIMA NEMURIRII”, 
INIMA în Bătaie neîncetată, 
Care nu încetează nicodată.  
 
IISUSE, Bate INIMA TA 
În DUMNEZEU, în Cer și pe Pământ,  
În toate Inimile Lumii, Bate, 
POTIR cu SÂNGE  
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De DUMNEZEU și de Creație, 
Care mereu în LITURGHIE 
Se fac EUHARISTIE. 

  
DOAMNE, IISUSE, Vin și eu 
La ALTARUL LITURGHIEI Tale, 
Unde mă aduc ca pe o „Prescură”, 

Pe care să o LITURGHISEȘTI.  
 
De puțina mea Iubire nu te scârbi.  
Tu m-ai Creat din IUBIREA Ta 

Și CHIPUL IUBIRII S-a Pecetluit  
În Veșnicie pe Ființa mea,  
Și Această PECETE fă-o JERTFELNIC, 
Pe care mereu LITURGHISEȘTI, 

Și în Ființa mea Te Întrupezi.  
 
Eu sunt căzut din Iubire  
Prin multe păcate,  

Și zac în prăpastie de moarte,  
Dar, DOAMNE,  
Primește-mă ca pe o Prescură 
Din care fă LITURGHIE 

Și „Toarnă” în POTIRUL Tău 
Și o „picătură” de Sânge de-al meu, 
Ca IUBIREA Ta și a mea 
Iarăși să se ÎNTÂLNEASCĂ.  

 
Tu mereu, DOAMNE, 
Ne Naști din IUBIREA Ta, 
Și Creația Te Naște  

Neîncetat, de asemenea, 



320 

Și IUBIREA ÎNTÂLNITĂ Se face EUHARISTIE,  
PÂINE de Cer și de Pământ, 
CUVÂNTUL ce TRUP S-a făcut. 
 
DUMNEZEIASCA PÂINE-HRISTOS, 
DUMNEZEU și Creație în  UNIRE,  
Iată ICOANA ce nu este idol, 
În care și Lumea și Însuși DUMNEZEU 
Deodată se ÎNCHINĂ. 
 
Tu, DOAMNE IISUSE HRISTOASE, 
FIUL Lui DUMNEZEU și Fiu de Creație,  
Din LITURGHIA IUBIRII 
Naști Biserica-MAMA Lumii, 
Creația cu DUMNEZEU în Brațe. 
 
O, IUBIRE a Lui DUMNEZEU înfricoșată,  
Cum Te faci și Chip de Făptură,  
Ca și Lumea să primească 
DIVINA Măsură! 
 
O, DUMNEZEU ÎNTRUPAT, 
Ca și Lumea să URCE în DUMNEZEU, 
DOUĂ IUBIRI ce S-au Găsit 
„Peste prăpastia de Absolut”.  
 
De aceea niciodată nu se oprește  
LITURGHIA IUBIRII, 
INIMA Nemuririi. 
   
Dacă vreodată LITURGHIA s-ar opri, 
Dintr-o dată „toate ar pieri”.  
IUBIREA este Necontenita  LITURGHISIRE, 
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Este Nesfârșita NAȘTERE de Sine,  
IUBIREA este „Absolutul RITUAL” 
Ce Se face EUHARISTIE-DAR. 
  
Ce este mai Minunat, 
DIVINUL ÎNTRUPAT 
Sau IEȘIREA Făpturii „peste” Sine în DIVINUL 
Dincolo de orice Chip Creat? 
DIVINUL făcut Trup este HRISTOS, 
Peste Trup este DUHUL SFÂNT, 
Care fără despărțire,  
Deodată și UNA Sunt. 
HRISTOS face DIVINUL  
TRUP de ÎMPĂRTĂȘIRE,  
SF. DUH face TRUPUL 
CHIP-DUMNEZEIRE, 
HRISTOS și SF. DUH,  
A BISERICII LITURGHISIRE. 
 
Un ANUME CUVÂNT al Tău 
A Creat un Anume Suflet al meu, 
Și cele Două Chipuri stau Față în Față,  
Aceasta fiind a mea Viață,  
Să mă Văd în Tine, 
Chip și Asemănare 
Fără amestecare. 
 
Eu sunt mai Întâi 
Un CUVÂNT de-al Tău, 
Înscris în Tine, CARTEA VIEȚII, 
Pe care apoi îl ROSTEȘTI 
Și mie mi-l Dăruiești. 
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BATE în Ființa mea 
CUVÂNTUL DIVIN, 
INIMĂ de DUMNEZEU. 
 
Și când pe acesta Îl Aud,  
Și Inima mea 
Răspunde Asemenea. 
 
O, Taină a ROSTIRII, 
Taina NAȘTERII! 
   
Tu m-ai ROSTIT pe mine 
Și eu Te Rostesc pe Tine! 
 
Când voi ajunge să AUD ROSTIREA  
Din care m-am Născut, 
Atunci și eu, IISUSE, mă voi face  
Cu Tine „ACELAȘI TRUP”. 

 
3 

DOAMNE IISUSE HRISTOASE, 
ICOANA din Cer și de pe Pământ,  
Tu ești CHIPUL 
Prin care toate s-au făcut. 
 
Taina DUMNEZEIRII 
Este Taina NAȘTERII Tale,  
Din TATĂL Cel fără început.  
Și Taina Lumii 
Este tot Nașterea Ta, 
Și într-un Chip de Făptură,  
DUMNEZEU și Creație 
În aceeași măsură. 
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CHIPUL TATĂLUI DUMNEZEU 
Este dincolo de Vederea noastră,  

Dar CHIPUL tău de FIU 
Ne Deschide și nouă 

O Tainică Fereastră.  
 
O, CHIP de ICOANĂ, 

De DUMNEZEU și de Creație, 
De Cer și de Pământ,  

CHIP și ASEMĂNARE, 
Ție se Cuvine 
ÎNCHINARE! 

 
4 

DUMNEZEIREA Deschide  

UȘA spre Lume 
Prin CHIPUL FIULUI Său, 
Și Lumea deschide și ea o Ușă 

Prin care Se VEDE DUMNEZEU, 
Chipul MAMEI FECIOARE, 

Cu PRUNCUL DIVIN în Brațe, 
TAINA Icoanei de Creație.  
 

Acestei ICOANE se ÎNCHINĂ 

Și Cer și Pământ deodată,  

Și prin ea se ÎNTÂLNESC  
Toate laolaltă.  
 

Într-un moment dincolo de timp, FIUL  DIVIN Se arată 
TATĂLUI DUMNEZEU Înveșmântat și într-un Chip de Fiu 

de Creație. 
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– PĂRINTE Absolut, iată-mă pe Mine, FIUL Tău UNIC, 
și cu un Chip de Fiu de Creație. În acest Chip am pus toată 
CÂNTAREA Mea de IUBIRE față de Tine. I-am Dăruit 

CHIPUL Meu de FIU, că doar CHIPUL de FIU mai poate 
Exista „deodată” cu Tine. Dacă Tu Te-ai REVĂRSAT în 
Mine, și Eu Mă  Revărs în Chipul Creat. 

PĂRINTE, Primește acest Chip de Creație și Dăruiește-i 

Ființă, pe care Eu o voi PURTA deodată cu FIINȚIALI-
TATEA Mea DIVINĂ, fără amestecare. 

 
Și TATĂL Privește cu IUBIRE pe FIUL Său și 

BINECUVÂNTEAZĂ. 
 
Lucifer, Îngerul căzut din Lumină, reproșează FIULUI 

Lui DUMNEZEU:  

– De ce nu păstrezi CHIPUL Pur, de DIVIN CREA-
TOR?... Iar dacă așa VREI Tu, Chipul de Înger se Cuvine să 
fie Chipul de Creație, în care Tu să Te ARĂȚI Lumii. Îngerul 
este Cer, de ce „alegi” tocmai Chipul de Pământ? 

Și îi Răspunde DOMNUL:  
– CHIPUL Meu de CREATOR este Totodată, DIVIN și de 

Creație, și în ACEST CHIP UNIT, Eu Creez Lumea. Chipul 
de Înger este Chipul Vestirii  ÎNTRUPĂRII Mele pe Pământ. 

Și toată Creația va fi „PURTĂTOARE” de CHIP al Meu, 
Celui ÎNTRUPAT. 

 – Eu ți-am cerut, zice Lucifer, ca să-mi dai mie, ca Înger, 
Pământul, pe care eu să-l „modelez” după Chipul Îngeresc, 

ca o „Laudă” a CHIPULUI TĂU, Pur DUMNEZEIESC. De 
ce să te „cobori” din CHIPUL Tău PUR? Eu nu am să mă 
Închin niciodată unui DUMNEZEU cu Chip de Făptură, ci 
unui DUMNEZEU PUR. Dă-ne nouă, Îngerilor, Misiunea să 

„coborâm” CHIPUL Tău DIVIN și în Făpturile Pământului...  
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Răspunde DOMNUL:  
– Trebuie să înțelegi că Chipul Pământului este Însăși 

Destinația Creației Mele, și tocmai Coborârea Mea, în 
Chipul Pământului, este „Chipul, în Sine, de Creație”.  

 
Și  FIUL  DIVIN  Se arată  TATĂLUI  DUMNEZEU: 
– PĂRINTE, iată o „Carte de Cântare de Creație”, în 

care EU, FIUL Tău, Cânt IUBIREA Mea față de TINE.  
Și TATĂL citește și deodată se încruntă... Dar FIUL 

continuă:  
– PĂRINTE, Cartea aceasta are Două Fețe: CHIPUL 

direct al IUBIRII Mele DIVINE, ca Chip de Cer, și un „Chip 
de Iubire de Creație”, Chip de Pământ. 

 
Și TATĂL Privește... 
Vede un Chip de Taină de Creație,  
Un Chip de MAMĂ, 
Ce peste Fire, pe FIUL Ține 
PRUNC în ale sale Brațe. 
  
FIUL iarăși grăiește: 
– TU, PĂRINTE, ești ICOANA DUMNEZEIRII, 
Că Mă NAȘTI ca FIU. 
Iată și o Icoană de Chip de Făptură, 
Care Mă Naște tot pe Mine, 
ACEEAȘI Iubire, care se măsoară  
În ASEMĂNARE, doar cu TINE. 
 
Iată Taina Creației, „între Două ICOANE ale IUBIRII 

Totale”. 
 
Ce, e de mirare 
Că DUMNEZEU poate să IUBEASCĂ 
Până dă „pe-afară” și într-o Creație? 
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Sau că, de asemeni, 
Și o „Iubire de Chip de Făptură” 
Poate ca să „iasă din a ei măsură”,  
Până-n NECUPRINSUL dincolo de sine? 

 
5 

Iată că MEMORIA ARHECHIPALĂ CREATOARE se 
ÎNTRUPEAZĂ și într-o Memorie Cosmică, care este Taina 
Chipului MAMEI care NAȘTE CHIPUL FIULUI.  

De aici și  un Arhechip de Memorie Cosmică, Arhechipul 
MAMEI, în care sunt „Toate Făpturile ca Fiii Lui DUMNE-
ZEU”. Chipul MAMEI are Taina Memoriei tuturor Făpturilor 
Cosmice. Iconografic, Chipul MAMEI este „POMUL 
Cosmic”, în care sunt SUPRAMEMORIILE  NAȘTERII 
CHIPULUI FIULUI DIVIN și în Chipuri de „Fii de Creație”. 

 
La ce Taină să mă opresc,  
La DIVINUL ce Crează Chipul Lumii 
Sau la Chipul Creat, ce Naște 
UNIREA DIVINULUI, în deodată 
CHIP CERESC și Pământesc!? 
 
Este o „Sacralitate și de Creație”, care poate „Sta în 

FAȚA” DIVINULUI. Doar un Chip SACRU poate Sta în 
FAȚA DIVINULUI. Și „Chipul Sacru de Creație” este 
ARHECHIPUL MAICII DOMNULUI.  

Dacă Natura de Creație nu ar avea și ea un „Sacru propriu” 
de Creație, nu ar fi niciodată o „ÎNTÂLNIRE” cu DIVINUL. 

 
Și Privește TATĂL DUMNEZEU 
„CARTEA de Creație”, 
Și se încruntă și „șterge”... 
FIUL însă îi Zice: 
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– PĂRINTE, este un Chip Sfânt 
Care nu va păcătui, 
Care va Iubi fără pată,  
Și această ASEMĂNARE cu Noi,  
Poate face ca să „Existe” Creația. 
Și această Sacralitate este 
CHIPUL de MAMĂ, 
A Lumii ICOANĂ. 
 
Și TATĂL BINECUVÂNTEAZĂ, 
Și Creația Ființează.  
 
Unii vorbesc de o zisă „Imaculată Concepție”. Trebuie 

înțeles că Natura Ființială de Creație are cu adevărat și ea o 
„Sacralitate de Creație”, ca „Răspuns propriu”,  nu ca ceva 
„predestinat și impus”. Dacă nu ar fi această Sacralitate, 
Creația nu ar fi „avut” loc, că DIVINUL nu ar fi „permis” o 
„lume a păcatului”. 

Doar prin faptul că DIVINUL a Prevăzut că „Răspunsul 
Creației” este ca ASEMĂNARE cu Sine a dat curs „Desfă-
șurării Creației”. Anticii văd „păcatul” în contrarietatea directă 
cu DIVINUL. În sens Creștin, păcatul se „contrariază” în 
primul rând cu Sacralitatea de Creație, și după aceea și cu 
DIVINUL propriu-zis. Răul nu este, astfel, „parte a Naturii 
Create”, ci este un „adaos” al Răspunsului negativ al Naturii 
Bune, Create. Și dacă „răul” poate atinge Creația, răul nu poate 
„anihila” Sacralitatea de Creație, pentru care Creația, chiar 
dacă se „rupe-autofărâmițează”, nu va putea pieri, ca Existență. 

Creația este, astfel, în ARHECHIPUL de Sacralitate de 
Creație, care este o PERMANENȚĂ de Creație, ce poate Sta, 
astfel, „Față în Față” cu DIVINUL CREATOR. 

Iată ICOANA de Creație, Vrednică de ÎNCHINARE, ca 
Chipul de Creație în ASEMĂNARE cu CHIPUL DIVIN. 
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Zice FIUL DIVIN către TATĂL:  
– PĂRINTE, va fi un Chip de Creație care va Iubi într-un 

„Absolut de Creație”, și pentru acesta Creația „merită” să 
Existe, chiar dacă o parte va păcătui și nu ar trebui să fie. 

 
Trebuie făcută distincția dintre Suprachipul de MAMĂ ș i 

Chipul de Femeie-Mamă. Suprachipul de MAMĂ, în Sine, este 
Chipul de „Divinitate de Creație”, ca „Asemănarea CHIPULUI 
de DUMNEZEU” din Creație. Doar un „Divin de Creație” 
poate Renaște DIVINUL într-un Răspuns Propriu (Cosmologic). 
Arhechipul de MAMĂ are în Sine „Structura Memorială” a 
Naturii-Firii de Creație, ca Răspuns Propriu față de 
ARHESTRUCTURA de FIU-LOGOS DIVIN CREATOARE. 
Suprachipul de MAMĂ are Memoria Cosmică de Creație.  

Fiecare suntem „Micro-Cosmogonii Hristice” și totodată 
„Micro-Cosmologii” Proprii de Creație.  

Anticii spun că noi suntem „dualitate Bărbat și Femeie”. 
În sens Creștin nu este aceasta, ci „Dualitatea ARHECHI-
PULUI de DIVIN și Chipul de Creație”, care apoi, în 
Configurație specifică, de ORDINE, dau și Chipurile de 
Bărbat și Femeie. Așa, dacă CHIPUL DIVIN este în Față, 
este Chip de Bărbat, și dacă Chipul de Creație este în Față și 
cel Divin în „umbră”, este Chipul de Femeie.  

Deci nu este o „Natură în Sine” de Bărbat și Femeie, ci 
un MODEL de Configurație.  Și aceste MODELE sunt 
„Indestructibile în Sine”, păcatul încercând un „adaos” de 
„inversare”15

 patologică. „Natura în Sine, de Creație”, este 
CHIPUL FIULUI DIVIN, și Transpunerea acestui CHIP se 
face Configurație de Creație. 

În Limbajul Creștin, Noțiunea de FECIOARĂ și MAMĂ 
sunt în Corelație directă. FECIOARĂ înseamnă, paradoxal, 
Suprachip de MAMĂ Divină, adică Divinul de Creație ce are 
                                                                 
15

  Vezi „În Căutarea unei Psihanalize Creștine”. 
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pe Sine PECETEA DIVINULUI CREATOR, ca o 
„SĂMÂNȚĂ DIVINĂ spre Naștere”. 

FECIOARA-MAMĂ are deja CHIPUL ÎNTRUPĂRII 
FIULUI DIVIN, urmând să se Înfăptuiască. Este o ÎNTRU-
PARE DIVINĂ directă, fără intermediar. Fiecare Femeie are 
în Sine acest ARHECHIP de FECIOARĂ-MAMĂ Divină. Dar 
UNA SINGURĂ va ÎNFĂPTUI și NAȘTEREA DIRECTĂ a 
FIULUI DIVIN. UNA SINGURĂ va fi ICOANA ARHE-
CHIPULUI de FECIOARĂ-MAMĂ în Sine, MAICA 
DOMNULUI HRISTIC. 

ARHECHIPUL de FECIOARĂ-MAMĂ este ARHECHI-
PUL Cosmologic General. Celelalte Fecioare-Mame vor fi 
Femei-Mame. Femeia-Mamă este ARHECHIPUL de 
FECIOARĂ-MAMĂ, care nu Naște chiar pe FIUL DIVIN 
HRISTIC, ci va Naște un „Fiu de Creație, Asemănare de FIU 
DIVIN”. Și așa, Femeia-Mamă are nevoie de un 
„intermediar” ca Tată de Creație.  

Este un „Ideal Mistic” al Femeii, să Rămână ARHECHIP 
de FECIOARĂ-MAMĂ, să aibă în Sine doar CHIPUL 
NAȘTERII FIULUI DIVIN, ca ICONIC Mistic în Sine. Așa,  
Fiecare Femeie poate fi „O Maica Domnului” în 
PĂSTRAREA NAȘTERII CHIPULUI FIULUI DIVIN, ca  
IUBIRE totală, fără să mai fie „împărțită” și de o „altă 
Iubire”. Este Mistica Teologică a Femeii.  

   
Bucură-Te, UȘA dintre DIVIN și Făptură,  
Bucură-Te, Puntea dintre Cer și 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! 
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6 

DOAMNE, IISUSE, în mine Aud 
Cum Bate Inima mea din Tine, 

În care Însuși „SÂNGELE de DIVIN” 
CURGE fără oprire. 

Și Inima mea de Făptură  
Bate prin această Inimă,  
Cu „sânge de Creatură”.  

 
Și UNIREA SÂNGELUI de DIVIN 

Cu Sângele de Creație 
Va  UNI Cele Două Inimi, 
În Însăși INIMA Ta, 

În care este toată TAINA.  
 

7 

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

– De ce CHIPUL Tău de CREATOR să aibă Chipul de 

OM, care va fi și Chipul unei Făpturi? De ce nu păstrezi 
CHIPUL Pur, de DIVIN CREATOR? 

Și îi Răspunde DOMNUL:  
– CHIPUL Meu de CREATOR este Totodată DIVIN și de 

Creație, și în ACEST CHIP UNIT Eu Creez Lumea. Și Acest 

CHIP UNIT este CHIPUL de OM, pe care Îl voi Dărui 
„Făpturii” ce UNEȘTE toată Creația în Sine, și totodată 

Creația cu  DIVINUL. Vouă,  Îngerilor, v-am dat Chipul cel 
mai de Sus, Chip de Lumină-Cer, Chip de Spirite. Și dacă 
EU, care sunt DUMNEZEU, Mă „Cobor” în Chipul de 

Creație, și pe voi Îngerii vă „Aleg” să fiți cei care îmi 
Mărturisiți „Coborârea Mea pe Pământ”. Chipul de Înger 
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este Chipul Vestitor al  ÎNTRUPĂRII Mele pe Pământ. EU 
Cobor pe DUMNEZEU pe Pâmânt, voi, Îngerii, coborâți 

Cerul pe Pământ, și Făptura Om va Ridica Pământul în Sus, 
la Cer, iar Natura Făpturilor Create va Participa cu Trupul 

ei la această OPERĂ a Mea de Creație. Și toată Creația va fi 
„PURTĂTOARE” de CHIP al MEU-OMULUI ÎNTRUPAT. 
EU sunt OMUL, CHIPUL FIINȚIAL UNIC al Creației, și 

toată Creația este în „Deo-Creațio-ființa” CHIPULUI Meu 
de OM, DUMNEZEU Coborât în Creație și Creație Urcată în 

DUMNEZEU. Îngerii au în Sine Natura Ființială a Mea de 
OM; Natura are Natura Mea Ființială de Om și Omul la fel, 
și așa, toată Creația este într-o Ființialitate 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 Însumi de OM, ca „DUMNEZEU făcut și 
Creație”, față de Chipul de Om Făptură. Și Îngerii și Natura 

și Omul, ca Făpturi, aveți ACELAȘI CHIP FIINȚIAL al 
MEU, de OM-FIU de DUMNEZEU și Fiu de Creație în 

UNIRE. ÎNRUDIREA dintre DUMNEZEU și Creație este 
CHIPUL Meu de OM și tot acesta este Înrudirea pe care o 
are Creația în sine, ca totalitate de Făpturi. Trebuie să 

înțelegi că Chipul Pământului este Însăși Destinația Creației 
Mele, și tocmai Coborârea Mea în Chipul Pământului este 
„Chipul în Sine de Creație”. De aceea Eu sunt CREATORUL 

DUMNEZEU-OM, ca apoi să fie și Creația Om-Dumnezeu. 
Tu, ca Înger, în CHIPUL Meu de DUMNEZEU OM, ești 

Înger, OM-Spirit. Natura este OM-Viață și Omul Făptură 
este OM-Om. Spirit, Viață și Om sunt Chipurile Specifice și 
Distincte  Create ale CHIPULUI Meu de OM în Sine.  
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Reamintiri de Taină 

* 

Demonul filosof din iad 

 

De Șapte ori pe An, un demon  face o mare tulburare în 
tot iadul, și nimeni nu- l poate opri. Dintr-o dată începe să 
întrebe pe toți:  

– 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 și Îngerii? N-ai observat că noi, 
demonii, suntem „goi” în lăuntru și fără INIMĂ? Nu ți se 
pare curios aceasta? 

Și așa o ține Zile în șir, de-i exasperează pe toți. 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? 

Și se leagă de toți, devine chiar violent, nu are astâmpăr, 
aleargă peste tot, face un balamuc nemaipomenit... Apoi se 
duce direct la Lucifer. 

– Lucifer, numai tu ai putut să-mi „furi” INIMA... Te rog, 
dă-mi-o înapoi! Eu „simt” că nu mai pot trăi fără INIMĂ, voi, 
treaba voastră, mie să-mi dați INIMA! 

Și Lucifer dă ordin să- l prindă, dar nimeni nu are vreo 
putere asupra lui. Și 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.  

Și începe să răscolească, răstoarnă totul, trântește, 
lovește... 
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– Unde mi-este INIMA? Și așa „vaiet” scoate, de cutre-
mură tot iadul! Plânge la un moment dat, de șiroaie 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” așa de Mare, de 
cuprinde peste fire totul. Numai dacă ai INIMĂ, simți și tu că 

poți să „cuprinzi” totul.  
Și mai mult, INIMA are un „GLAS de TAINĂ”, în care 

îți VORBEȘTE totul, și de asemenea, prin care tu poți 
„VORBI” cu totul. O, ce minunat este să poți „VORBI” cu 

cineva! Noi, aici în iad, nu „VORBIM” între noi, ne ener-
vează orice VORBĂ, tăcem, tăcem. O, tăcere întunecată de 
„gol total”, și în tot „golul acesta” ne „auto-golim” chiar de 
propria Ființă, de aceea suntem „uscați” la maximum, ne 

„reducem la un zero absolut”, acest „zero” este tocmai „locul 
unde ne-a fost INIMA”. În locul INIMII am rămas cu un 
„zero-gol antiființial”. Și 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 veșnic o „reducem la zero”. Ce 
oribilă răutate în noi, de a distruge totul la „zero”! Asta 
înseamnă că noi suntem tocmai „distrugătorii” de INIMĂ... 

„Golul” nu „există” unde este INIMĂ. Golul este acolo unde 
„lipsește” INIMA. Și în „golul” acesta, noi facem o „lume cu 
minus”, distrugem totul cu „minusul zeroului”. Eu nu mai 
vreau „minusul zeroului”, vreau INIMA înapoi, vreau 

PLINUL cu „PLUSUL”. Ce minunat este să vezi Lumea 
numai cu „PLUSURI”! Lumea „CREȘTE”, se UMPLE totul 
de PLUSURI nesfârște. În noi, demonii, „golul arde totul”, un 
„pustiu nesfârșit”, de te-apucă groaza. În groază vrei să 

dispari chiar tu, că n-o mai suporți... 
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– Nebunule, nu vezi că aiurezi? încercau să-l oprească 
ceilalți demoni.  

– Treaba voastră, eu vreau INIMA mea înapoi. N-aveți 
dreptul să-mi „furați” INIMA... 

Și furios, începe să lovească totul în cale!  
– Dați-mi INIMA înapoi! 
Și iarăși începe să plângă, de se zguduie tot iadul.  
– INIMA este LUMINA. Noi am pierdut, odată cu 

INIMA, tocmai LUMINA. Vă mai Reamintiți voi ce este 
LUMINA? Eu azi-noapte am mai VĂZUT-O. O, ce 
minunăție! Parcă este Însuși DUMNEZEU.  

Și la NUMELE de DUMNEZEU toți încremenesc.  
– Vă este frică de LUMINĂ, hai? Mai știți voi că „EXISTĂ 

Un DUMNEZEU”? Da, dacă nu mai VEDEȚI LUMINA, nici 
pe DUMNEZEU nu-L mai VEDEȚI. Dacă nu mai aveți 
INIMĂ, nici LUMINA nu o mai VEDEȚI, și nici pe DUMNE-
ZEU. INIMA este tot „SECRETUL”. Aici este TAINA, INIMA, 
LUMINA și DUMNEZEU sunt TREI NEDESPĂRȚIȚI. 

Eu azi-noapte le-am VĂZUT pe toate TREI.  
Și așa o ține patruzeci de Zile la rând, după care se 

liniștește ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Uită tot ce a 
făcut și a zis. Și paradoxal, este cel mai fioros demon, cel mai 
rău, pe care Lucifer îl are cel mai aproape și- l folosește la cele 
mai oribile torturi.  

Când îl „apucă”, însă, „crizele de filosof”, se schimbă 
parcă total. 
 

* 
FLOAREA din Rai 

În iad, deodată apare un demon grăbit și alarmat. Vine de 
undeva de departe, dintr-un ținut al pământenilor. Are o 
expresie de panică, și totodată de „ceva” tainic.  Își face loc, 
forțat, până ajunge la scaunul luciferic.  
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– S-a născut „FLOAREA din Rai”.  Și repetă, ca un 
posedat, mereu aceasta. 

– Ce „FLOARE”, încornoratule, și tu ai luat-o razna? 
ripostară cei din garda luciferică.  

De la o vreme mulți demoni, nu se știe din ce cauză, 
„înnebuneau”, cu niște simptome curioase, unii strigând că 
„sunt Îngeri”, alții că au început să simtă un fel de „inimă” în 
ei, că văd „Lumini”, că aud niște „Glasuri profetice”, și 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 înfricoșat! 

– Ia spune mai amănunțit, ce înseamnă aceasta? îl luă cu 
binișorul Lucifer.  

– Nu ți-amintești, că în Rai, Eva, de câte ori mergea să se 
Închine DOMNULUI la POMUL VIEȚII, de fiecare dată îi 
cădea pe piept o „FLOARE de Taină” pe care tu, Lucifer, ai 
încercat s-o „iei și 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 ținut al pământenilor, s-a Născut „Fiica Evei”, 
aceea care trebuia să se Nască din „FLOAREA POMULUI 
VIEȚII” și pe care tu, Lucifer, ai împiedicat-o. 

– Nu se poate, nu se poate, începu să strige furios 
Lucifer! Ai înnebunit tu, încornoratule, ca și ceilalți care 
faceți pe „nebunii”! Luați- l și băteți- l până îi vine „mintea la 
cap”. 

– Lucifer, este adevărat ce-ți spun. S-a Născut FLOAREA 
din Rai, i-am văzut „Semnele”. Și cu răcnete de plâns 
demonic înfioră pe toți.  

– Ce  „Semne”?  Spune mai repede...  
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– S-a Născut o Copilă ce nu seamănă cu niciuna. Are pe 
Piept „Semnul CĂRȚII FIULUI DIVIN”, și 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 știm ce 
este INIMA. Eu am Văzut-o la această Copilă-FLOAREA din 
RAI... INIMA, INIMA, INIMA și ca un nebun se zvârcolește 
pe jos, de îi băgă în sperieți pe toți demonii. Însuși Lucifer 
căzu de pe scaunul său.  

„Vasăzică, s-a Renăscut Chipul Evei, Chipul de Taină al 
Lumii, care va NAȘTE pe FIUL Lui DUMNEZEU. Ah, cât 
am vrut eu să împiedic această Întrupare a FIULUI, și nu se 
poate! EL este mai tare decât mine”,  gândește în sine Lucifer. 
Și furios strigă: 

– Demoni, încă odată la treabă serioasă! Să urmărim 
atenți ce va urma, și să facem tot ce este posibil să prevenim. 
Încă nu e pierdută lupta noastră. 
 

* 
Sufletul care-și păstrează Inima  

Un caz deosebit se petrecu în iad. Un Suflet cu Inimă este 
adus așa, aici. Toate Sufletele ce vin în iad nu mai au Inimă, 
tocmai semnul păcatului. De ce acest Suflet nu și-a pierdut 
Inima, și totuși vine în iad? Alarmă mare se făcu astfel, de 
ajunse cazul la scaunul luciferic. Lucifer se cutremură la 
„vederea” Inimii, și dă ordin să i-o smulgă. Curios, că Inima 
era scoasă în afară și atârna înfiorător ținută 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 și un fapt ce aduse încă o tulburare în 
plus, toți demonii care se atingeau de Inima Sufletului 
începeau să se sufoce și se apucau de piept cu o durere 
îngrozitoare. Unii începură să „aiureze” că simt și în ei un fel 
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de „inimă”. Așa că lăsară liber pe necăjitul Suflet, care, cu 
Inima atârnând, nu știa unde s-o apuce. Inima, Inima! Ce bine 
că i-a rămas Inima... Deși este un păcătos vrednic de iad, în 
Inima lui a „purtat” în toată Viața lui pământească NUMELE 
Lui IISUS și al MAICII DOMNULUI. N-a putut să se lase de 
niște păcate grele, dar nici Inima sa nu s-a lăsat de NUMELE 
Cele Sfinte. Și iată că Inima i-a rămas! Se zice că Îngerii, 
căzând din Lumină, și-au pierdut „Inima”, rămânând cu 
Mintea, care, însă, fără Inimă, devine contrară și ucigătoare. 
Omul, căzând din Rai, și-a pierdut Mintea, dar a rămas cu 
Inima, care, lipsită de Minte, a devenit pătimașă și la fel de 
distrugătoare. La moarte, celor care merg în iad li se ia și 
Inima și de aceea în iad Sufletele sunt și fără Minte și fără 
Inimă, doar cu chinurile iadului. Acest Suflet face o excepție. 
Se zice că cei care, printr-un „ajutor” al Sfinților, ies totuși 
din iad, începe să le apară Inima, și așa sunt scoși imediat din 
iad. 

– Afară cu acesta, se dădu sentința! 

Mistica INIMII 

INIMA, Înfățișarea PERSOANEI 

 

* 

INIMA, TAINĂ și GRĂIRE! 
S-a vorbit mult despre Inimă, de la „centrul”  vital, până 

la „sediul” Inteligenței, Intuiției și Sentimentelor.  
„Ideile Mari vin din Inimă” (Pascal). 
Se consideră și o „metafizică” și o Teologie Mistică a 

Inimii. Așa, Inima ar fi „organul fereastră” prin care se trece, 
de fapt, „dincolo”, spre „Origini și Lumea necorporală”.  
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În cosmogoniile antice, lumea s-a gândit cu „Inima Zeului” 
demiurg. 

Inima este „TRONUL Lui DUMNEZEU”; Are în sine 
„ÎMPĂRĂȚIA Lui DUMNEZEU”; Este ALTARUL și Săla-
șul Spiritului; Este „Sfânta Sfintelor”  Templului și Sionului; 
Centrul lumii; Este  „Supraspațiul Originar” al Existenței. 

Inima este considerată ca elementul Pământului și 
totodată al Focului-Luminii. 

Inima-Cupa Sacră de Pământ în care este FOCUL-
SOARELE  DIVIN din care emană Lumina. Așa, prin „Ochii 
Inimii” se vede de fapt. „Soarele răspândește Lumina, pre-
cum Inima Răsuflarea”. 

„POTIRUL” Creștin este „INIMA Lui HRISTOS”, în 
care este Însuși  SÂNGELE-LUMINA Lui HRISTOS,  ca  
ÎMPĂRTĂȘANIE. 

Sunt o „Inimă Cerească”, o „Inimă Pământească” și o 
„inimă individuală”.  

Inima este „Sediul”  Inteligenței, Voinței-Acțiunii și al 
Vieții, în general.  

La „judecata” Sufletului se pune în „balanță” Inima, cât 
este de „grea”, ca Bine sau rău.  

În Inimă este „Conștiința DIVINĂ”, cât și Conștiința 
proprie. 

DIVINUL din tine este „Glasul Inimii”, zice un proverb. 
În tradiția Biblică, Inima este „Omul INTERIOR”, sediul 

„PRICEPERII”. „Gura mea a grăit Înțelepciunea și Cugetul 
Inimii mele PRICEPERE”, zice o cântare teologică.  

Așa, este o distincție între Minte și Inimă. Mintea este 
Înțelepciunea, și Inima este Priceperea-Eul-Conștiința 
Înțelepciunii. 

Medical-științific se zice că Inima este primul Organ ce 
se formează la făt, și ultimul Organ care putrezește după 
moarte (după patruzeci de zile).  
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Se spune că DUMNEZEU, după ce „face pe Adam”, îi 
„Suflă SUFLARE”, și așa „se face Suflet VIU”, ce ar 

însemna  tocmai „TAINA INIMII”.  
Astfel, Inima ar fi „pământ adamic, Model-Inteligență 

Cerească-Spirituală și SUFLARE-SPAȚIU DIVIN”.  
De aceea se zice că „atâta Viață și Suflet  ai, câtă  Mărime de 
Suflare”. Mistic, se amintește de „deschiderea Inimii, prin 

lărgirea Suflării” sau „unirea Minții cu Suflarea”.  
DIVINUL nu poate „încăpea” în „altceva”, dar poate 

încăpea în INIMĂ, unde SUFLAREA DIVINĂ și-a pus 
PECETEA.  

Păcatul atinge direct Inima, atât ca Spirit, cât și Corp, de 

unde degradările respective.  
Inima este „Supraspațiul”, atât al Spiritului, cât și al 

materiei, ca „legătură-punte” dintre Suflet și Corp. De aceea, 
în Inimă se Memorează atât Spiritul, cât și cele trupești 
(Inima-creierul de Taină), de unde sediul atât al „treziei”, cât 

și al subconștientului, și chiar sediul „somnului-uitării”. 
„Dorm, dar Inima mea veghează”. 

Inima este „Cămara ascunsă”, în care poți face ALTAR 
sau desfrânare. 

„DUH Nou și Inimă Nouă” (Ezechiel 36, 26).  

Inima este o „Teofanie”, Oglinda Lumii nevăzute. 
În Inimă sunt „gândurile cele mai ascunse”, baza naturii 

Intelectuale. 

Inima este considerată atât ca Fecioară, cât și ca Bărbat, 
ce în Creștinism înseamnă Taina Lui HRISTOS, Întrupat  în 

Brațele MAICII DOMNULUI. 
Inima a devenit simbolul „dragostei” profane.16 

 

                                                                 
16

  „Dicționar de simboluri”, Vol. 2.  
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* 
Ca Psihologie pe bazele Revelației Creștine, Inima este 

însăși Taina Teologică a Ființei Create.  
Încercăm să redăm câteva „repere” în acest sens, fără a 

cădea în „structuralismul” gnostic, neadmis de Teologic. Sfinții 
Părinți Creștini au păstrat modelul Psihologic aristotelic-
platonic, dar i-au dat și „adâncurile” Creștine.17 Caracterul de 
bază Creștin este Taina Persoanei, în care subzistă „puterile” 
Sufletești, și din care ies Virtuțile. Noi suntem dihotomie Suflet 
și Corp (Ființă și energii de creație), și Sufletul are în 
capacitățile lui, Spiritualul DIVIN (ca Pecetea DIVINĂ), și 
Spiritualul propriu de creație ce este transpus totodată și în 
energiile Corpului. Mai mult, Sufletul are Pecetea TREIMII 
DIVINE, de unde Taina Triadică a „Puterilor Sufletești”. Și 
precum DIVINUL este PERSONAL, la fel și Sufletul nostru 
este Persoană de Creație. De aici un fel de „reper” al Persoanei 
noastre, ca „Triființialitatea Sufletului creat”, ce nu-i atinge 
„simplitatea” de esență Spirituală creată. 18 Așa, filocalic, 
Sufletul nostru are „triada”: Minte, poftă și iuțime, cores-
pondența anticilor, Gândire, Simțire și Voință. Și din acestea,  
corespondențele: Spiritual, Duh-Fire și Eu Personal-Inimă. 
Unii confundă Simțirea cu Inima, ce este greșit. 

Trebuie bine precizat că este o „analogie” între Confi-
gurația de Taină a Sufletului și structura fiziologică a 
Corpului. Toate misticile au căutat aceste legături intime. Și 
în sens Creștin avem câteva repere. Așa se vorbește de o  
Minte a Sufletului și de o „minte” a Corpului, ca și de o 
Inimă a Sufletului, ca și de o Inimă corporală.  

Ce evidențiem noi aici, este faptul că Inima este totodată 
ca Înfățișare de Suflet, ca Organ de Corp și ca  UNIREA 

                                                                 
17

  Pr. D. Stăniloae, „Ascetică și Mistică creștină”. 
18

 Sf. Calist Cavsocalivitul.  



341 

Sufletului cu Corpul, în „Tainicul Trup”. Noi am „uitat” de 
Taina „Trupului”, care s-a pierdut la căderea din Rai, Adam și 
Eva rămânând „goi”. Este o Taină „Veșmântul” peste 
Unitatea Suflet și Corp, ce este tocmai „Trupul”. Se vede că 
la toate Făpturile Corpul are o „veșmântație naturală (păr, 
culori, diferite adaosuri), doar Omul a rămas „gol”. 

Se spune că „Haina face pe Om”, adică o Memorie pri-
mordială, că „Veșmântul-Trupul” arată la Față Persoana 
Omului. „După cum este Înfățișarea, așa este și Sufletul 
său”, mai zice o vorbă. Atenție, să nu se confunde „corpul” 
cu „Înfățișarea” (care este Tainicul de UNIRE Suflet și Corp, 
uitat de noi, datorită păcatului)! 

Ca „repere”, Sufletul nostru este cum s-a zis, o 
„Triființialitate” cu Pecetea TREIMII DIVINE, ca: Chip-
Conștiință (Pecetea TATĂLUI); Duh-Fire (Pecetea SF. 
DUH); Eu Personal-Inima (Pecetea FIULUI). Și acest Chip 
direct de Suflet (Psyche), se transpune ca Psihologic: Minte, 
Simțire, Voință (calitățile Sufletului), și totodată se transpune 
în Fiziologicul Organic Corporal, ca: sistem nervos-sex; 
sistem circulator-digestie; organe-materie corporală. 

Și în UNIRE, toate aceste „Planuri” sunt Personalitatea-
Individualitatea. 

Sufletul este Persoana, Psihologicul (Suflet în Corp) este 
Individualitatea și Fiziologicul este Caracterul biologic.19 Și în 
toate este „ACELAȘI Chip al Persoanei”, care are cele Trei 
transpuneri (Suflet, Individualitate, materialitate). Astfel, 
Sufletul are „asemănarea” cu Individualitatea și organicul 
material, și fiecare este o „asemănare- înrudire de Chip” a 
celorlalte, dar în „specificul” lor.  

Se vorbește de Înfățișarea Sufletului, ca un „Duh asemă-
nător cu Individualitatea Corp” (ce are Cap, piept, membre). 
Capul este Chipul Conștiinței, Minții și Sistemului nervos; 
                                                                 
19

  Vezi „În căutarea unei Psihologii Creștine”.  
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Pieptul este Chipul Duhului, Simțirii și circulației energetice;  
Membrele (mâini, picioare) sunt Chipul Eului Personal, al 
Voinței și al organelor corporale. Și fiecare are câte o „REPRE-
ZENTARE” proprie: Capul: Trezia, Gândirea, sexul (Conștiința, 
Mintea, Sistemul nervos); Pieptul:  Memoria, Sentimentul, 
Vitalitatea; Membrele:  Vorbirea, Gestul, Semnificația. 

Și ca UNIRE este INIMA-Personalitatea, Individuali-
tatea-Activul propriu. Astfel, INIMA are Trei Reprezentări: 
Persoană-Spirit (Psyche-Suflet), INIMA Sufletească; 
Persoană-Individualitate (Psihologic), Inima Trupească; 
Persoană-biologic (Fiziologic),  Inima Organică. 

Și toate sunt, de fapt, o „UNICĂ INIMĂ-UNICĂ 
PERSOANĂ”, ce „Bate” în Trei Planuri deodată.  

Și această „INIMĂ UNICĂ” este „ÎNTREGUL PERSO-
NAL-Individual-biologic”, ca Taina INIMII de Rai, „INIMA 
TRUPULUI-ÎMBRĂCĂMINTEA VIE”, pierdută prin păcat, 
atât de Îngerii căzuți, cât și de Om.  

Sfinții Părinți Creștini vorbesc mereu de „INIMA de 
TAINĂ” peste „inima organică”. Și misticile antice amintesc 
de „misterul inimii”, dar ca „centru de interiorizare”. În sens 
Creștin, Inima nu este „interiorizare”, ci „SUPRAEXTE-
RIORIZAREA peste interior și exterior”, de  „INIMA 
PERSONALITATE”. 

Este o tradiție mistică ce spune că în Rai Sufletul era la 
„exterior”, care se vedea primul, și Corpul se vedea în 
„spatele” Sufletului, iar peste acestea era „Tainicul TRUP-
Veșmânt, INIMA Personalitate”, încât Adam, când pune 
„Nume” Viețuitoarelor, prin această Vedere are acces direct 
la „caracterul- firea” fiecăreia.  

Anticii consideră „interiorul” ca „Taina Vieții”, ce este 
„chipul căderii” din Rai, când „INIMA Personalitate” se pierde, 
și Sufletul se „umbrește”, și Corpul se face „compensație”, 
atât de Suflet, cât și de INIMĂ Personalitate.  
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Adam și 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 și Corpul; Pielea 
oglindește „golul” de acestea. 

În sens Mistic Creștin, noi insistăm pe evidențierea 
„Refacerii” INIMII Personalitate, Veșmântul de HAR sau 
„HAINA de Nuntă”. 

Noi, după cădere, credem Sufletul ca „interior” și INIMA 
Persoană ca un „Interior” al însuși Sufletului. În realitatea de 
Rai, Sufletul este la „vedere” și INIMA Personalitate este 
SUPRAEXTERIORUL-Haina de Nuntă Duhovnicească. Totul 
va fi la „Vedere”, zice DOMNUL, și nimic „ascuns” (chipul 
păcatului). TAINA nu este „ascunsul”, ci acel „MINUNAT 
VEȘMÂNT” ce Îmbracă totul și din care „Izvorăște” totul. 

Acest paradoxal „INTERIOR și  Exterior” deodată și 
peste ele este CHIPUL TAINEI Creștine. Și INIMA 
Persoană-Trup este Chipul său. Afirmația „vor fi un Trup” 
înseamnă că vor fi un „ACELAȘI”  CHIP de INIMĂ, în care 
se face „UNIREA Oglindire”, atât a Interiorului, cât și 
Exteriorului, în care „dimensiunile” se transcend.  

 
Fiecare suntem INIMA din noi 
În Înfățișare. 
 
Inima de Suflet, Inima de Corp, 
Fac un „singur” Trup. 
 
IISUSE, Inima mea 
Dorește-ntâlnirea cu INIMA Ta,  
În INIMA POTIR, 
Unde DUMNEZEU și Făptura 
Sunt un „Singur TRUP”. 
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ÎNTÂLNIREA în INIMĂ 

* 

În sens Creștin, INIMA este totodată Taina ICOANEI. 
De aceea INIMA, ca ICOANĂ, Arată, nu ascunde, descoperă, 
nu închide, Dăruiește, nu acaparează. Astfel, INIMA nu este 
„interiorizare”, cum de obicei se consideră, ci este tocmai 
„PRINOSUL-SUPRAEXTERIORIZAREA”. Anticii care văd 
Divinul o „esență”, fac „interiorizarea”, dar în viziunea Creștină 
DIVINUL fiind PERSOANĂ, „esența” este în „Deschidere”, 
nu în „simplificarea închiderii absolute” (esență). 

Trebuie cu insistență evidențiat acest fapt specific  
creștinismului. 

O inimă de „interior” nu este creștină. O INIMĂ de 
DĂRUIRE, de ARĂTARE, de SUPRAEXTERIOR este 
INIMA HRISTICĂ, INIMA-ACELAȘI TRUP, INIMA 
EUHARISTIE. 

Este o parabolă în care se spune că Omul, pierzând Raiul, 
s-au rupt în el Mintea de Simțuri, Sufletul de Corp, iar 
Organele, de asemenea într-o dualitate contrară (capul-sex; 
inima-digestie; organic-anorganic). Și de aici, intuiția mistică, 
de „refacerea” integrității pierdute, prin „reunirea contrariilor”.  

Misticile magico-oculte vorbesc de reunirea Capului-
minții cu sexul-energia (masculinul cu femininul, până la 
orgiile metafizico-religioase); misticile pietiste vorbesc de 
reunirea doar în simțuri (până la sentimentalismul 
exclusivist). 

Mistica Ortodoxă Creștină vorbește de o Reunire în 
INIMA de TAINĂ ce nu este nici Mintea, nici Simțurile, nici 
Organele cu energiile lor, ci este o „TOTALITATE” ce le 
depășește pe toate și totodată le UNEȘTE în „ACELAȘI 
TRUP-EUHARISTIE” (Dăruire-Împărtășire-Participare fără 
amestecare). 
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La antici, Inima este „Eros”, Minte și sex în sublimare 
reciprocă (de la Erosul platonic necorporal, până la erosul 
corporal). La antici mai este un „dincolo” de „esență”, ca 
Spiritualul-Ideea pură, ca Erosul Divin. De aceea misticile 
antice sunt mistici, ori ale „Minții” (cu magismul gândirii), 
ori ale „Simțirii” (cu ocultismul energiilor paranormale).  

Creștinismul, având Chipul INIMII-Persoană, mistica nu 
mai este nici magia Minții, nici paranormalul energetic 
organic, ci Mistica CHIPULUI  „INIMII-ACELAȘI TRUP 
HRISTIC” în care Mintea, Simțirea și energiile organice se 
transcend în „INIMA-POTIR-DĂRUIRE-EUHARISTIE”. 

Cine nu face aceste discerneri nete, confundă și 
modalitățile mistice creștine cu cele ale Minții, Simțirii și 
energiilor paranormale. 

Mistica de specific Creștin este Mistica ICONICĂ, 
Mistica de „GEST Personal Integral”, în care se Oglindesc 
atât Mintea, simțurile și energiile organice.  

ICONICUL-GESTUL nu „esențializează-abstractizează”, 
nu preface Gândirea în Simțuri și Simțurile în Gândire sau în 
forme energetice (ca în tehnicile antice), ci face direct 
„GESTUL INIMII ICONICE”, ca DĂRUIRE-ADRESARE-
DESCHIDERE-PRIMIRE-PARTICIPARE-ÎMPĂRTĂȘIRE. Și 
în GESTUL ICONIC este UNIREA DIVIN și Creație, cu tot 
„coloralul” tot Iconic, de Minte și Corp și energii cu lori și 
lumini. 

În GESTUL ICONIC, nu Mintea, nici Simțurile, nici 
paranormalul energiilor nu sunt luate în seamă, ci direct 
„GESTUL ICONIC în Sine”, care este „INIMA-ACELAȘI 
TRUP HRISTIC”. Mulți cad în „misticisme” mentale, senti-
mentale, de energii  paranormale, ce nu mai sunt adevărata 
Mistică a Creștinismului.  

Mistica Isihastă a zisei Rugăciuni de Unire a Minții cu 
Inima este tocmai în sensul de Refacere a Unității (prin 
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desființarea contrariilor dintre mental și simțual), prin care 
apoi se REMEMOREAZĂ INIMA HRISTICĂ, Taina INIMII 
TRUP HRISTIC, care este INIMA Înduhovnicită, care are 
totodată pe SF. DUH, Cel care Preface „Trupul făpturii”  în 
TRUP HRISTIC-EUHARISTIE. 

Așa, modalitatea Isihastă este cea Creștină, de INIMĂ 
HRISTICĂ Înduhovnicită-ICONICĂ, tocmai „HAINA de 
Nuntă” DIVINĂ, ce este „CINA cea de TAINĂ”, nu „pat nupțial 
de eros mental sau corporal” (ca în misticile  necreștine).  

 
În Inima mea de lut 
Cobor Mintea mea trupească,  
Și în Unire de „Gest” 
Chem NUMELE Tău, IISUSE,  
Ca Venind Tu,  
Inima și Mintea să se facă 
Prescură în care Tu să Liturghisești 
TRUPUL Tău, INIMA IUBIRII  
De DUMNEZEU pentru Lume,  
Și așa, Mintea și Inima mea,  
Potir de Făptură,  
Să-l UMPLI cu SÂNGELE Tău DUMNEZEIESC. 

 
Inima mea Pământească 
Să Întrupeze INIMA Ta, IISUSE, 
Peste care SUFLAREA SF. DUH 
S-o Prefacă în DUMNEZEIESCUL TRUP, 
Și așa și eu cu Tine 
Să fiu un „Singur TRUP”, 
INIMĂ de TAINĂ 
În care eu, IISUSE, 
Te Întipăresc în Ființa mea,  
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Precum și Tu te ÎNTIPĂREȘTI,  
ICOANĂ în care 
DUMNEZEU și Făptură 
Sunt deodată ÎMPREUNĂ. 
În GESTUL ICONIC de INIMĂ 
Mintea uimită doar privește,  
Și inima la fel, 
Tu, IISUSE, fiind Acela care 
CURGI cu SÂNGELE DIVIN, 
Și SF. DUH  Bate 
În GRĂIRE de TAINĂ. 
 
Nu te opri în Minte sau Inima de carne, 
Nici în Inima de Suflet, 
Ci în INIMA de TAINĂ, 
INIMA ICOANĂ, 
RITUAL de Liturghie, 
POTIR și ÎMPĂRTĂȘIRE, 
Peste care este SF. DUH, 
Și a TATĂLUI 
Absoluta BINECUVÂNTARE. 
 
INIMA are Trei Tărâmuri, 
ÎMPĂRĂȚIA Lui DUMNEZEU, 
Tărâmul de Cer și de Pământ,  
CHIP de POMUL VIEȚII 
În mijloc de Rai. 
  
Prin păcat am pierdut 
Și POMUL VIEȚII, 
Și Unirea de Rai, 
Și am rămas cu „pomul morții”, 
Inimă de Suflet oarbă, 
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Minte și Inimă de Corp, la fel,  
Un Trup gol pe care 
Stă „șarpele”, 
Cu „limbile lui de otravă”.  
 
Dă „jos” șarpele 
Și fă-ți Trupul CRUCE, 
GEST de INIMĂ 
Ce-și reamintește CHIPUL. 
 
Mintea și Inima, în GESTUL CRUCII,  
Cu NUMELE de ICOANĂ 
Al Tău, IISUSE, 
Vor Reprimi INIMA de TAINĂ. 

Viziuni, Minuni, Mesaje 

* 

Se tot vorbește de un „supranatural” al Viziunilor, 
Minunilor și Proorocirilor, care în ultima vreme, chiar se 
cultivă de mulți. 

S-a consemnat faptul că sunt două „specificuri” de păcat, 
cel demonic și cel adamic.  

Îngerii au căzut din Lumină, pierzând TAINA INIMII 
Spirituale, iar Omul a căzut din Rai, pierzându-și TAINA 
INIMII ICONICE TRUPEȘTI. 

Demonii s-au „depersonalizat” Spiritual, și Omul s-a 
„depersonalizat” Corporal.  

 
Se spune, într-o tradiție, că Lucifer, căpetenia demonilor, 

a făcut sfat, după ce Creștinismul devenise Religia recu-
noscută a lumii.  
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– Demoni, trebuie cu orice chip să „rupem” Creștinismul” 
în cele două fețe ale păcatului: gol spiritual și gol trupesc. 

 
Și caracterul „ruperii” Creștinismului în Ortodoxism și 

Catolicism se pare că este cu adevărat acest fapt.  
Occidentul, mai materialist, a căzut tot mai mult într-un 

„gol spiritual”, cu o accentuare pe „tehnica-gândirea materială”.  
Renașterea, iluminismul occidental, cu specificul religios 
Catolic, au făcut o „mutație” de la Suflet spre „împărăția 
lumii”. Cultura occidentală devine o „spiritualitate” tot mai 
lumească, laică, profană. „Golul” din Suflet se compensează 
printr-un „plin de corp”.  

Orientul a rămas cu „specificul adamic”, de „gol corporal”, 
de sărăcie materială, căutând compensația pe plan Sufletesc.  

Iată cum de aici, Creștinismul este transpus în două 
moduri deosebite. 

Așa, ICONICUL Catolic este „corporal-statuie-material”, 
iar ICONICUL Ortodox este „Spiritual, cu trup doar schițat-
desenat”. 

Acest „caracter” este transpus și în mistică.  
Viziunile Catolice sunt cu fenomene corporale, cu para-

normaluri materiale, dar cu o „reamintire” de Spiritualul pur 
„decorporalizat”. Este foarte interesant acest „paradox”, în 
care „corporalul” dorește „Spiritualul”. De aceea mistica de 
specific Catolic este „căutarea” Spiritului pur, redus la 
„Cuvânt și Gând”. Pentru misticul Catolic, HRISTOS  este  
mai mult în „DUH”, chiar dacă se „arată” și într-un „Corp”. 
EUHARISTIA Liturgică Catolică este fără „invocarea  
SF. DUH”, tocmai ca „Trupul” să nu fie „înduhovnicit”, ci 
doar Spiritul. Religiosul Catolic se reîntoarce spre „meta-
fizicul antic”, de „ieșirea” Spiritului din materie”, tocmai 
datorită faptului că occidentul este prea „materialist”.  
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Viziunile Catolice sunt, astfel, un „paranormal material”, cu 
un „Spiritual decorporalizat”, de „Mesaj-Cuvânt”. Paradoxal, 
Mesajele de stil Catolic sunt un „sentimentalism spiritual”, în 

care „atracția corporală” să fie mutată într-o atracție 
Spirituală. Cununa de Spini, Rănile sângerânde, Inima 
dureroasă a Lui IISUS și a MAICII DOMNULUI, stigmatele 
Sfinților sunt acest specific.  

Din Catolicism mai ies „protestantismul și neopro-
testanții”, care duc la extrem un „sentimentalism  decorpo-
ralizat”, doar de Cuvânt Biblic. Tot religiosul acestora este 
redus la „Cuvânt și transmiterea lui”, un „Hristos în Duh”. 

Specificul Ortodox este tocmai în cealaltă direcție. 
„PLINUL Spiritual” caută, paradoxal, și un „Duhovnicesc 
Trupesc”, de unde o „mutație” pe  un „ICONIC TRUPESC”, 
deosebit de „Iconicul doar de Cuvânt și Gând” al Catolicilor 

și protestanților.  
Occidentul are frica Apocalipticului material, de unde 

„mesajele” de Pace ale multor viziuni. Orientul are frica 
distrugerii Spirituale prin minciună și înșelare, prin sectarism. 

A uniformiza specificurile este o „nepotrivire” până la 
auto-dizolvare. Așa, Viziunile și Mesajele de modalitate 
Catolică și protestantă nu au rezonanță în Ortodoxism. În 
Ortodoxism este caracterul Duhovnicesc, al CUVÂNTULUI 

ÎNTRUPAT, nu al unui CUVÂNT singular. La Catolici este 
un Hristos „mesaj” și în Duh, iar la Ortodocși este un 
HRISTOS în TRUP Duhovnicesc (ce are pe SF. DUH). La 
Catolici și protestanți, TATĂL este Cel ce Vorbește, chiar 

dacă este prin „intermediarul” FIULUI. La Ortodocși, TATĂL 
nu Vorbește niciodată, ci FIUL care SINGURUL ÎL știe pe 
TATĂL. 

Unii încearcă un fel de „hibridare” între Catolici și 
Ortodoxism, dar „mesajele doar de Cuvânt” nu se unesc cu 



351 

ICONICUL de TRUP Ortodox. Catolicii și protestanții au 
tendința de reîntoarcere la „proorocismul” Vechiului Testa-
ment; Ortodocșii au „Apostolicul Liturgic”, Nou Testamentar.  

În lumea noastră, de astăzi, trebuie o „recunoaștere” a 
fiecărui specific, fără contrarieri distructive și fără amestecuri.  
 

* 
Deosebirea specificurilor de mai sus trebuiesc avute în 

vedere, pentru a le deosebi și de „neopăgânismele oculte”, ce 
proliferează tot mai mult.  

La Catolici este un „semi-proorocism”; La protestanți o 
reîntoarcere la „Duhul Vechiului Testament”; La Ortodocși 
este Apostolicul Nou Testamentar și la misticile magice 
„energismul spiritual-material” paranormal.    

La Ortodocși viziunile și minunile au Pecetea Lui 
HRISTOS Cel Liturgic; La Catolici, au Pecetea „semi-
liturgicului”, a unui Hristos în Duh, fără un „Trup Duhov-
nicesc”; La protestanți este Pecetea doar a Cuvântului Biblic; 
La misticile oculte este „metafizicul, spirit și materie”.  

Se încearcă de unii o „amestecare” cu înclinații tot mai 
vizibile spre „specificul” Mesajului Proorocesc, de „Cuvânt 
în Duh”. Un fel de „sentimentalism mistic al Cuvântului în 
Duh” pare să devină tot mai la „modă”. 

Ortodocșii nu pot fi receptivi la așa ceva, nefiind carac-
terul lor. 

Viziunile, Minunile de specific Ortodox sunt în 
„CHIPUL ICOANEI”. La Ortodocși, prin ICOANELE 
Făcătoare de Minuni se fac „Descoperirile și semnele”, nu 
prin „mesaje  și apariții paranormale”.  

Nu prin „oameni și prin lucruri” se Arată DUMNEZEU 
în mod excepțional, ci prin „Chipul Sfinților Săi”.  

Orice „Cuvânt” fără Chipul ICONIC de Întrupare nu are 
caracterul Ortodox, și așa nu este „primit” (fără contestare). 
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Orice Minune care nu se face prin Biserică nu este „confir-
mată” de Oameni și paranormalurile materiale sunt „înșelă-
toare”, dar Liturgicul Bisericii dă la o parte „minciuna”. 
 

Este o INIMĂ Cosmică 
Ce descoperă Adevărata LUMINĂ, 
CHIPUL BISERICII, POTIRUL Lui HRISTOS, 
În care Lumea se Preface 
Prin SF. DUH, 
EUHARISTIE-ACELAȘI TRUP. 

Practica GESTULUI ICONIC al INIMII 

* 

În sensul nostru s-a văzut, INIMA nu este „interiorizare 
și esențializare”, ci Totalitate-Personalitate, ICONIC de 
Arătare-Comunicare-Împărtășire. 

INIMA este TAINA ICONICĂ a Personalității Ființei 
Integrale (totodată Suflet, Corp), ce Oglindește, atât 
interiorul,  cât și exteriorul, într-o Unire. 

INIMA ICONICĂ este deodată Duh, Cuvânt și Trup, fără 
amestecare, într-o „Depășire-Unire”, dincolo de „spiritualism, 
sentimentalism, fenomene energetice”.  

ICONICUL-SACRALITATEA, în Sine, este tocmai 
CHIPUL TAINIC de INIMĂ. 

Anticii vorbesc de o „ultimă esență”, ca  Interiorul 
Inimii. În sens Creștin este un „ultim maxim”, de Totalitate, 
ce este ICONICUL-SACRUL în Sine, care are Înfățișarea 
Tainică de INIMĂ. 

INIMA, ca „ultim maxim” ICONIC, are specificul de 
Inter-Comunicare tot de Totalitate, nu de părți și calități, ci ca 
Inter-Personal direct. 
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Persoana este „Îmbrăcată” în CHIPUL-INIMA  ICONICĂ, 
ca TRUP SACRU. 

Este o mare Taină acest „TRUP SACRU-ICONIC”, 
tocmai INIMA de TAINĂ, în care se Oglindesc deodată 
DIVINUL, Sufletul și Corpul și toată Lumea, într-o Unire 
neamestecată, dar Transfigurată. 

Deci, mare atenție la distincția nostră de „TRUP 
ICONIC-INIMA ICONICĂ”, ce este Integralitatea Unitatea 
peste toată Ființa noastră.  

TRUPUL-INIMA ICONICĂ este „OPRIREA  infinită” a 
VIULUI Ființei. 

De aceea acest TRUP ICONIC pare „static”, dar în fond 
este „GESTUL Absolutului SACRU”. Și în acest GEST 
ICONIC este tocmai Totalitatea care „PARTICIPĂ la Tota-
litate”. 

În GESTUL TRUP ICONIC este Taina „ACELUIAȘI 
TRUP-INIMĂ”. 

Inter-Comunicarea INIMII ICONICE este Starea „FAȚĂ 
în FAȚĂ”, nu întrepătrunderea până la „aceeași esență de 
dizolvare unică”. Este Taina „TRANSFIGURĂRII prin 
CELĂLALT” (fiecare ia ASEMĂNAREA CELUILALT).  
 

* 
Iată Practica Mistică a GESTULUI-INIMĂ ICONICĂ, pe 

care noi o considerăm tocmai esența zisei Practici Isihaste 
Creștine. 

Noi, prin păcat, ne-am fărâmițat Integralitatea Ființială, 
până la „contrarietatea” între „părțile” noastre. Așa, Mintea 
trebuie să se „reunească” cu Inima”, Sufletul cu DIVINUL și 
așa să se ajungă la Integralitatea inițială, ca de-abia apoi să 
câștigăm „VEȘMÂNTUL de TAINĂ”, al TRUPULUI  ICO-
NIC, al INIMII-ACELAȘI TRUP sau, cum zic Sf. Părinți 
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Creștini, INIMA de HAR (HARUL în sens de accesibilitate la 
DIVIN). 

Iată Practica Isihastă Creștină a GESTULUI INIMII 
ICONICE (Isihie-Liniștea-Oprirea-Odihna), Doar GESTUL 
ICONIC în ACELAȘI TRUP-INIMĂ este Liniștea „OPRIRII 
Infinite”. 

Prima treaptă a Practicii Isihaste este câștigarea Unității-
Integralității a Tainei „INIMII ICONICE”, că doar prin 
această INIMĂ putem face ÎNTÂLNIREA cu DIVINUL și 
Lumea, în TAINA ACELUIAȘI TRUP. Și Unitatea este 
„Unirea ne-contrară”, în primul rând dintre Minte și Inimă, 
corespondența Inter-relaționalului nostru. Prin „Gestul ne-
contrarului” din Minte și Inimă se începe REMEMORAREA 
INIMII ICONICE pierdute. Nu fă meditații de Minte și 
procese sentimentale, ci treci direct la „Gestul ne-contrar” al 
Unității Minții și Inimii. Dar acesta nu se poate face decât 
prin „SACRUL DIVIN”, care să Sacralizeze și Mintea și 
Inima noastră. Fă astfel SACRALIZAREA prin NUMELE 
ICONIC al Lui IISUS, ca o „PECETE” peste Mintea și Inima 
contrară, care vor deveni ne-contrare. „Introdu” Mintea și 
Inima în „SACRUL NUMELUI Lui IISUS” și vor începe 
Rememorarea de TAINĂ. Deci scopul prim este câștigarea 
acestei „Rememorări de Taină”, dincolo de „gândirea și 
Simțirea” obișnuită. Fă „Gestul Sacrului ne-contrar” prin 
NUMELE ICONIC DIVIN, cât mai mult, oprind în loc 
Mintea și Simțirea, căutând „depășirea” în SACRUL ICONIC 
al Lui IISUS DOMNUL. Nu fi atent la „pronunțare”, că 
obosește Mintea, ci atenția să fie pe „SACRUL ICONIC al 
Lui IISUS”, acel „CEVA” ce începe să te „ÎNVEȘMÂN-
TEZE” cu INIMA de TAINĂ adevărată. Să câștigi tot mai 
mult „HAINA Lui HRISTOS”, și așa, persistă în „Odihna” 
acesteia. HAINA Lui HRISTOS este deocamdată, „Gestul ne-
contrar” al Minții și Inimii. Atenția să fie pe acest „Gest 
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HAINA HRISTICĂ”. Și încet încet vei ajunge la „RENAȘ-
TEREA INIMII ICONICE”, care este o altă Treaptă.  

Urmează, astfel, un „Inter-relațional” direct cu IISUS, nu 
cu „părți” de Minte și Inimă, ci cu Integralitatea ta Ființială. 
Acum Comunicarea devine tot mai VIE, dar atenție, nu te 
opri la dorința de „vederea și simțirea” Prezenței DIVINE, ci 
la „intensificarea”  LEGĂTURII Inter-comunicative. Mulți 
cad în „viziuni, gândiri și energisme paranormale”, ce sunt o 
„înșelare”. Acum intensifică și mai mult „GESTUL ICONIC” 
și toată atenția să-ți fie pe „SACRUL ICONIC” al 
GESTULUI-LEGĂTURII cu DIVINUL. SACRUL ICONIC 
al GESTULUI îți va „Renaște” INIMA ICONICĂ cea mult 
căutată. ICONIZEAZĂ tot mai mult tot ce vezi, gândești și 
simți, și nu te opri în vedere, gândire sau simțire, ci în 
„SACRUL ICONIC” al acestora.  

 
O, INIMĂ, a ICOANEI INIMĂ, 
Pe Tine te caut și te doresc,  
Că Tu ești CHIPUL Lui HRISTOS  
Și Chipul meu de Asemănare,  
În care toate se Întâlnesc 
Fără amestecare. 
 
O, INIMĂ-ICOANĂ, 
TRUPUL de TAINĂ, 
IUBIRE-MPĂRTĂȘIRE, 
O, Isihie!  
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